1

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem na valoração do bem jurídico o seu foco central,
porquanto este condensa aspectos, sociológicos, axiológicos e normativos, que integram
a sua unidade conceitual, conferindo-lhe a função operacional coordenativa e
subordinativa, em relação ao ordenamento punitivo do Estado Democrático de Direito:
coordenativa, porque por intermédio da valoração do bem jurídico o sistema deve
encontrar o seu padrão, estabilizando-se no equilíbrio dos limites e liberdades para a
atuação, criando condições para a decidibilidade, ao mesmo tempo em que subordina os
juízos axiomáticos em determinada sociedade e num determinado momento histórico,
permitindo a opção que melhor se justifica no valor que se pretende tornar efetivo.
Em virtude de tais características do bem jurídico e da sua funcionalidade
espaço-temporal, o estudo se desenvolve com a contextualização histórica da
criminalização no direito penal brasileiro e nas suas origens, para que se possa atingir
um diagnóstico seguro dos câmbios estruturais e valorativos que reorganizam o sistema
punitivo, em face, exatamente, da valoração do bem jurídico, como núcleo atrativo dos
valores vigentes na sociedade.
Disso deflui a função dogmática do bem jurídico, mormente sistemática,
apoiada no fato de que o tipo penal descreve à um bem jurídico, realizada por um
comportamento humano1 e, ainda, que é exatamente a eleição do bem juridicamente
tutelado que definirá a conduta que deverá ser criminalizada e a proporção da pena.
Outro aspecto que tem o devido apreço é o ideológico, compreendendo-se a
ideologia na sua concepção filosófica, como articulação de idéias, valores, opiniões e
crenças, que expressam as relações responsáveis pela unidade de determinado grupo
social, seja qual for o grau de consciência que disso tenham seus interlocutores.
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Todos esses pontos atingem o maior grau de condensação na Constituição
Federal, que reúne, hodiernamente e na categoria de direitos fundamentais, um elenco
significativo de bens jurídicos que devem ser tutelados pelo direito penal,
estabelecendo, inclusive, entre eles, uma graduação axiológica, que pode ser medida
pelo conteúdo da norma constitucional, que em determinados casos atinge elevado nível
de cogência e imperatividade.
Portanto, é imprimindo à Ciência do Direito Penal uma tarefa crítica em
relação às condicionantes do bem jurídico, historicamente situadas, que encontraremos a
justificação da sua valoração.
O caminho percorrido pelo direito penal, até a sua constitucionalização, as
contingências históricas e sociais e a afirmação dos direitos humanos nos três últimos
séculos, até a consagração do Estado Democrático de Direito, são tratados neste
trabalho tomando por referência a valoração do bem jurídico, no tempo e no espaço e as
suas condicionantes diversas, até a eleição e a consagração da sua tutela constitucional,
mormente daqueles que, pela maximização contextual da sua importância, ganharam a
estatura de direitos fundamentais.
Nesse sentido, é abordado no trabalho, inicialmente, o bem jurídico, a evolução
do seu conceito, o bem jurídico-penal, valor e bem jurídico, o caráter ideológico do bem
jurídico e o bem jurídico na sociedade de risco. A seguir é feita uma evolução histórica
das criminalizações no Direito Penal Brasileiro, a partir das Ordenações do Reino, até a
Constituição de 1988. No capítulo seguinte é tratado o bem jurídico na Constituição de
1988 e tutela penal, abordando-se os dispositivos com criminalizações expressas, assim
como os sugestivos de criminalização. No último capítulo volta-se o foco para o bem
jurídico como objeto de tutela da lei e da Constituição, buscando-se aferir o núcleo
comum do bem jurídico e a existência de bens jurídicos permanentes.
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2. BEM JURÍDICO
O bem jurídico possui função estruturante no âmbito do Direito Penal, porém
seu papel supera aquele de um alicerce que delineia aspectos puramente formais de sua
efetividade jurídica, já que também lhe empresta um sentido, isto é, lhe atribui um
conteúdo fundamental que o orienta e legitima. O bem jurídico, em outras palavras, não
só assenta a pedra angular do Direito Penal, mas coroa o norte de seu telos punitivo uma
vez que constitui o elo mais fundamental entre as instituições penais do Estado e o
ordenamento social no qual estão inseridos. Pensar o bem jurídico é, neste sentido,
buscar a área cinzenta em que direito e sociedade se imiscuem, ou seja, em que forjam
de forma plurívoca sua relação mais fundamental.
“Em face da dimensão sociocultural do bem jurídico, a
orientação

do

processo

de

criminalização/descriminalização

subordina-se às regras axiológicas imperantes em cada momento
histórico. A idoneidade do bem jurídico está diretamente relacionada
com seu valor social. Não pode estar desvinculado da realidade
existencial e indiferente ao mundo externo do ser”.2

Assim, a conceituação dogmática de “bem jurídico” envolve direta e
inexoravelmente a compreensão ampliada de sua função, exigindo, por essa razão, uma
análise crítica e pragmática do seu condicionamento tomado em seus múltiplos
determinantes, a saber, sua “dimensão sócio-cultural”. Há que se considerar, mormente,
o entrelaçamento do trabalho teórico-dogmático com o processo de vida da sociedade.
É este caráter de lastro social atribuído ao conceito de bem jurídico que o faz
assumir sua imprescindível função coordenativa em relação ao comportamento e à
sanção, diante do valor, ou dos valores, que condensa como ponto de inflexão.
É necessário ressaltar, todavia, que o maior valor a ser tutelado na forma de
bem jurídico será designado dentre diversos valores postos de forma conflituosa num
dado momento histórico, por meio de uma opção ou de um embate de caráter
2
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ideológico. Porquanto não lidamos com sociedades de compleição harmônica – mas sim
com estruturas que postulam um constante conflito entre grupos sociais diversos no que
diz respeito à supremacia de seus valores e interesses – compreender o embasamento
sociocultural do bem jurídico não se esgota em visualizá-lo na época histórica em que
foi produzido, mas também, em aferir os específicos protagonistas históricos que levam
a cabo sua positivação.
Neste sentido, quando tratamos da “eleição” de um valor pela sociedade para
ser plasmado na forma de bem jurídico, havemos sempre de pensar que por trás desta
escolha coletiva há a opção por determinada “visão de mundo”, sustentada por um
grupo particular de indivíduos que de alguma forma foi vitorioso na tentativa de fazer
de seus valores aqueles representativos de toda uma sociedade numa dada época. Desta
maneira, nos referimos a este paradigma, a saber, o de que a produção do direito sempre
se dá num cenário de valores conflituosos sustentado pelo embate entre diferentes
setores sociais, quando nos referimos ao aspecto ideológico da positivação do bem
jurídico.3
O bem jurídico figura, neste sentido, como um ente a ser entrevisto tanto sob o
ponto de vista eidético, isto é, admitindo o postulado de que o valor é a essência do bem
jurídico, através do qual é possível uma das suas formas de aparição (fenômeno), quanto
sob a perspectiva da ideologia, ou o fator de determinação daquilo que vale mais, na
tensão dos valores individuais e sociais.
Assim, quando o tipo penal descreve a lesão de um bem jurídico, realizada por
um comportamento humano4, já materializa a escolha de um valor no “bem jurídico”,
mas esta constatação não esgota o esforço de elucidação do constructo jurídico em
questão. Faz-se mister uma investigação por parte da hermenêutica, para que a sua
realização convirja da hipótese à efetividade, o que não significa ocultar a carga
ideológica implícita no bem jurídico, responsável pela própria determinação, mas fazer
dela um instrumento para o efetivo deslinde da positivação do direito.
3

“O direito é fruto de um “regime” político, de um “governo”, que não são formados por seres abstratos e
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material”. AGUIAR, Roberto. Direito, poder e opressão. São Paulo: Alfa-Omega, 1990, p. 80.
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Esta passaria, portanto, por dois momentos articulados. A eleição do bem
juridicamente tutelado, que definirá a conduta criminalizada e a proporção da pena, o
que envolve a ponderação dos elementos sociais, axiológicos e políticos, permitindo, a
partir disso, um segundo movimento, a saber, o controle das decisões e a adequada
aplicação dos instrumentos hermenêuticos para a solução das vaguidades e
ambigüidades que podem encobrir o fato vertido em linguagem.
Pelos motivos que preliminarmente foram explanados, a investigação do bem
jurídico e a sua evolução a seguir exploradas conduzirão à melhor compreensão da
contingência histórica do direito penal brasileiro, que abordaremos mais à frente neste
trabalho.
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2.1.

Evolução do conceito de bem jurídico
Nesta pesquisa o adequado estudo da evolução histórica do bem jurídico se faz

necessário por alguns motivos. Entender os diferentes movimentos que assumiu tal peça
basilar do direito é em realidade comprender as variadas maneiras que a sociedade
moderna encontrou para proteger os membros de uma determinada unidade nacional do
arbítrio do poder estatal, das ações danosas de outros indivíduos, de ameaças à liberdade
e à propriedade5 – peças fundamentais da era em questão – e etc.
Trata-se da meta de garantir um arranjo jurídico-institucional condizente com o
pleno desenlace do indivíduo rumo à felicidade e por conseqüência com o
desenvolvimento do ordenamento social como um todo. Neste sentido todas as teorias
que abordaremos a seguir são frutos de um mesmo conjunto de ideais que marcou a
quebra com as características do autoritarismo, que encerrava a ação do indivíduo e com
ela também a razão.
As noções fundamentais do conceito de bem jurídico são colocadas por Claus
Roxin da seguinte forma:
“los bienes jurídicos son circunstancias dadas o
finalidades que son útiles para el indivíduo y su libre desarrollo en
el marco de un sistema social global estrucuturado sobre la base
de esa concepción de los fines o para el funcionamento del proprio
sistema”.6

A unidade de princípios, todavia, termina nestas noções fundamentais e a partir
daí apresenta uma diversidade considerável de perspectivas. Esta variabilidade de
conceitos não se justifica pura e simplesmentes pelas paisagens históricas diversas em
que se originam, mas sim, das diferentes visões acerca daquilo que caracterizaria
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conceitos como os limites da ação do Estado, extensão da liberdade dos indivíduos além
do conceito do que seria uma efetiva situação de convívio humano ideal.
Como procuramos entender o papel que ocupa o bem jurídico no contexto atual
não só em seu aspecto jurídico mas também social, exporemos as grandes formulações
do passado de forma sintética, atentando à ressalva de um autor que se propôs tarefa
semelhante de que “una enumeración de las distintas opiniones doctrinales em la
materia, aparte de ser muy dificil, seria escasamente aclaratoria”.7
Desta forma faremos um breve sumário focado nas diferentes correntes
conceituais que nos parecem importantes para a compreensão da questão do papel do
bem jurídico atualmente. Em nossa visão, o debate se divide em duas vertentes
principais, que nem por isso deixam de ter grande variabilidade interna. A que entende
que o bem jurídico é algo anterior ao próprio direito, cujo papel se resumiria em
positivar algo já dado externamente ao domínio jurídico e, do outro lado, a noção de que
o bem jurídico emerge do próprio ato de positivação e portanto independe de fatores
externos (sociais, políticos, morais, etc.) a esfera do direito.8
O primeiro posicionamento descrito encontra exemplo clássico na teoria do
bem jurídico de Birnbaum9 em 1834, sustentando que o delito não lesiona direitos
subjetivos, mas lesiona bens jurídicos (gutsverletzung). Por enxergar que estes bens se
colocam na esfera pré-jurídica da razão, entedeu Birnbaum que não se originam no
direito, mas preexistem a ele. Neste sentido, poder-se-ia afirmar que, para o autor, o
direito não cria o bem jurídico, mas tem a função de decidir o bem jurídico a partir da
sua adequada valoração.
7

LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constituicion. Madri: Tecnos,
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Ainda assim, existe algum debate no âmbito da doutrina no que diz respeito ao
pertencimento de Birnbaum a uma corrente puramente jusnaturalista já que
“ao reclamar a tutela do Estado aos bens jurídicos, que assim
passarão a gozar de proteção, são lançadas as bases para as
construções mais precisas (e mais científicas) do instituto [...], bem
como as sementes para a radicalização normativa do conceito [...] que
acabará por aniquilar o seu sentido e, com isso, os contributos liberais
da limitação do poder punitivo, pois tudo passará a depender da
norma”.10

Desta forma, um interessante complicador é colocado ao habitual conflito entre
positivismo e jusnaturalismo, já que o último lança as bases do primeiro ainda que
ambos se encontrem em polos opostos doutrinários. Abordaremos esta dinâmica mais a
frente quando nos remetermos ao papel hodierno do bem jurídico. Vale dizer, todavia,
que um importante interlocutor enxerga uma série de características que remeteriam
Birnbaum ao rol daqueles que mais firmemente estabelecem uma linha de continuidade
com o pensamento iluminista, isto é com a noção de direito natural.
Para Jorge de Figueiredo Dias, Birnbaum imputa ao bem jurídico : “um
conteúdo individualista, identificador do bem jurídico com os interesses primordiais do
indivíduo na sociedade, nomeadamente, a sua vida, o seu corpo, a sua liberdade e o seu
patrimônio”.11
A escola positivista, representada por Karl Binding, seria a fonte primária da
noção diretamente oposta a anterior, já que concebe a teoria objetiva da interpretação,
calcada na racionalidade interna do direito, com base no racionalismo exclusivamente
concentrado no direito positivo e livre de toda e qualquer consideração filosófica.

10
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Esta teoria destrói a possibilidade da construção de uma teoria do bem jurídico,
dada a irrelevância do seu conceito para a operacionalização de um direito “puro”, em
que os valores, a sociedade, a experiência, não estão aportados, resumido à estrutura
lógico-normativo. Para essa escola, bem jurídico é apenas o bem tutelado pela lei.
Portanto, não possui nada de essencial, mas adscreve-se à mera forma.
“Sendo assim, o conceito de bem jurídico abandona qualquer
pretensão

de

legitimação

material,

de

limite

à

liberdade

criminalizadora/descriminalizadora do legislador, qualquer função
orientadora e crítica, uma vez que passa a ser um conceito imanente ao
sistema – ou seja, é o próprio legislador que cria os bens jurídicos”.12

O positivismo abandona por completo a necessidade de sustentar o direito
sobre dados externos a ele em diversos graus. Este legislador, como visto por Binding,
“tem como únicos limites à criação de bens jurídicos [...] aqueles ‘decorrentes da lógica
e das suas próprias considerações”.13
Welzel, por sua vez, concebe o bem jurídico como um bem vital da
comunidade ou do indivíduo, que por sua significação social é protegido
juridicamente.14 Neste passo, é oportuno salientar que a investigação das condicionantes
do bem jurídico torna a dar relevância à busca exatamente da sua significação social,
envolvendo elementos históricos e sociais diversos, bem como morais.
“Welzel sostiene la opinión de que ‘la misión central’ del
Derecho penal no consiste en la protección de bienes jurídicos, sino en
asegurar la ‘vigencia de los valores del acto éticosociales positivos,
como el respecto a la vida, salud, libertad, propiedad ajenas, etc.”.15

12

CUNHA, Maria da Conceição Ferreira. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da
descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 51.
13
Ibidem, loc. cit.
14
WELZEL, Hans. O Novo Sistema Jurídico-Penal: Uma Introdução à Doutrina Finalista. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 5.
15
ROXIN, Claus. Op. cit., p. 68.
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Bettiol assevera ser o bem jurídico a posse ou a vida, isto é, o valor que a
norma jurídica tutela, valor que jamais pode ser considerado como algo de material,
embora encontrando na matéria o seu ponto de referência. Em uma concepção éticovalorativa, afirma que é precisamente por esta razão que falamos, a propósito do bem
jurídico, de valores e não de interesses, visto que valor é o termo mais apropriado para
exprimir a natureza ética do conteúdo das normas penais, ao passo que interesse é o
termo que exprime uma relação.16
Esta concepção, conta, todavia, com alguns problemas, já que oculta em certa
medida a participação da ideologia na eleição do valor. Valor neste caso assume um
status universal, o que deixa de denotar que tutelá-lo envolve uma escolha que pode ser
ligada a um grupo social específico. Também com relação ao conceito de
comportamento ético esperado, é negligenciada a ligação entre valor e ideologia uma
vez que o interesse não é considerado. Desta maneira a ideologia acaba
convenientemente ocultada e colocada a salvo em relação à outra que venha a reclamar
representação no que diz respeito aos tais valores dos quais está imbuído o direito penal.
Roxin, por sua vez, escreve que bens jurídicos são:
“pressupostos imprescindíveis para a existência em comum,
que se caracterizam numa série de situações valiosas, como, por
exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade de atuação, ou a
propriedade, que toda a gente conhece, e, em sua opinião, o Estado
social deve também proteger penalmente”.17

Em sua opinião o bem jurídico não pode ser um conceito fechado, mas deve
permanecer de alguma forma inacabado, sujeito a influência de novos rumos que possa
tomar a consciência da sociedade acerca de determinados atos, tais como aqueles
ligados ao direito penal sexual (homossexualidade, sodomia, etc.) ou a pornografia que
deixaram de ser objeto de ilicitude. Se tornado algo estanque aos determinantes da

16
17

BETTIOL, Giuseppe. Diritto Penale. Padova: Cedam, 1964, p. 196.
ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito Penal. Lisboa: Veda, 1986, p. 27-28.
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sociedade que o circunda “tendría que ser necesariamente erróneo, ya que reduciría la
difícil búsqueda de la evolución ulterior correcta a una ciega deducción conceptual”.18
Em sentido diverso, Battaglini, estabelecendo diferenciação entre objeto
jurídico formal e substancial, diz que aquele nada mais é do que a norma penal
contrariada pelo crime, enquanto este é constituído pelo interesse que a norma protege.19
No entendimento de Zaffaroni é a relação de disponibilidade de uma pessoa,
protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante normas que proíbem
determinadas condutas que as afetam, aquelas que são expressas com a tipificação
dessas condutas.20
Para Zaffaroni e Pierangeli, o direito está imbuído de uma função ética –
compreendida aqui como normatização de regras de convívio social – dado seu papel na
regulação das sociedades humanas. Mas este esforço balizador das condutas sociais
deve encontrar seu limite na proteção dos bens jurídicos.
“A coerção penal (basicamente a pena) deve procurar materializar esta
aspiração ética, mas a aspiração ética não é um fim em si mesma, e sim que sua razão
(seu “porquê” e seu “para quê”) sempre deverá ser a prevenção de futuras afetações de
bens jurídicos”.21
Desta forma, o cunho necessariamente ético do direito penal não pode ser
confundido com algo que lhe atribuiria um caráter moralizante. O legislador não está
livre para tutelar através do direito penal tudo aquilo que perceber como eticamente
condenável se nenhum bem jurídico é afetado pela conduta. Para Zaffaroni e Pierangeli,
o “fim de prover à segurança tutelando bens jurídicos é o que marca um limite racional
à aspiração ética do direito penal”.22
18

Idem, Derecho penal: parte general. Madri: Civitas, 2003, p. 58.
BATTAGLINI, Giulio. Direito Penal: parte geral. Trad. Paulo José da Costa Junior e Ada Pelegrini
Grinover. São Paulo: Saraiva, 1964, p. 141-142.
20
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal: parte general. Buenos Aires: Ediar, 1981, p.
240.
21
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte
geral, 2002, p. 98.
22
Ibidem, loc. cit.
19
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Assim, ainda que os autores citados compreendam que o direito penal
comporta um caráter ético, estão alerta para o fato de que tal noção é passível de
apropriação por setores sociais interessados em tornar tal ramo do direito uma arma
contra grupos opositores.
“Cabe esclarecer que, em geral, quando se pretende
desvalorar uma conduta prescindindo do resultado ou, ao menos,
minimizando o resultado, acentuando o desvalor ‘ético’ da mesma, o
que freqüentemente se dissimula com o argumento do ‘perigo’,
difusamente manipulado, o direito penal sai de seu território e se
presta em ser um simples servo de grupos de poder”.23

Eis aí o componente ideológico ao qual nos referimos anteriormente, o qual
pode dar um sentido à tutela penal que escapa à proteção dos bens jurídicos e do fim
maior mencionado por vários dos autores supracitados, a saber, a garantia de um
convívio social que permita ao indivíduo se desenvolver de forma plena, levando
consigo a sociedade.
Nítido deve estar ao leitor, a esta altura, que um de nossos interesses
fundamentais nesta pesquisa é tensionar os limites de contradições perenes das
discussões doutrinárias – nesta oportunidade o debate entre tutela de bens jurídicos ou
valores ético-sociais – com o intuito de demonstrar que na realidade contemporânea,
problemas de alta complexidade são colocados ao direito penal e o impedem de situarse de forma exclusiva em um dos pólos da discussão.
Parece-nos que uma solução de compromisso é necessária de forma reflexiva e
ponderada no que diz respeito a todas estas contendas, mantida a posição de alerta
demonstrada por Zaffaroni e Pierangeli, no que diz respeito ao possível enviesar da
discussão por grupos de poder interessados em obter uma arma institucionalizada contra
seus inimigos.

23

Ibidem, p. 99.
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Neste sentido, qualquer movimento de expansão do direito penal – seja o
enrijecimento de determinadas penas, ou a produção de novos tipos/criminalização de
novas condutas – deve ser recebido com bastante cautela. O que torna a atual situação
mais desafiadora é que a natureza fluida dos tempos atuais que introduz novas
dinâmicas de sociabilidade a todo instante clama por uma constante reformulação do
direito penal para que este não perca eficácia nos seus objetivos macroscópicos ligados
a regulação social.

...
A doutrina pátria também apresenta diversidade de entendimento quanto à
definição de bem jurídico. Aníbal Bruno assim os define: são valores de vida individual
ou coletiva, valores de cultura.24 Noronha, por sua vez, apresenta a definição de bem
jurídico como sendo o bem-interesse protegido pela norma penal.25
Aduz Fragoso que o bem jurídico não é apenas um esquema conceitual,
visando proporcionar uma solução técnica de nossa questão: é o bem humano ou da vida
social que se procura preservar, cuja natureza e qualidade dependem, sem dúvida, do
sentido que a norma tem ou que a ela é atribuído, constituindo, em qualquer caso, uma
realidade contemplada pelo direito. Bem jurídico é um bem protegido pelo direito: é,
portanto, um valor da vida humana que o direito reconhece, e a cuja preservação é
disposta a norma.26
Para Francisco de Assis Toledo, são valores ético-sociais que o direito
seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, os quais coloca sob sua proteção
para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas.27 Desde logo nos
posicionamos no sentido de concordar com a definição do autor especialmente no que
ele coloca com respeito ao necessário limite à esfera de atuação do direito penal, para o
qual uma noção precisa de bem jurídico é fundamental:
24

BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1956, p. 30.
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1985, v. 1, p. 112.
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FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: a nova parte geral. Rio de Janeiro: Forense,
1985, p. 277-278.
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TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 16.
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“Protegem-se, em suma, penalmente, certos bens jurídicos e,
ainda assim, contra determinadas formas de agressão; não todos os
bens jurídicos contra todos os possíveis modos de agressão”.28 (grifos

nossos)
E, ainda, Cunha Luna afirma que dogmaticamente, o bem jurídico, não é
somente um bem do indivíduo, que é ao mesmo tempo, bem social. Sobre o mesmo
fundamento, o bem jurídico não é somente um bem da sociedade, mas um bem social,
que é, ao mesmo tempo, bem individual.
A contraposição do individual e do social, ora considerando o indivíduo como
meio ou fim da sociedade, ora considerando a sociedade como meio ou fim do
indivíduo, não encara, em seus devidos termos, a unidade dialética do individual e do
social, esquecendo que o indivíduo está em função da sociedade tanto quanto a
sociedade está em função do indivíduo.29
Desta forma, quando vislumbramos o direito como mecanismo de viabilização
do pleno desenvolvimento do indivíduo, numa posição com claras raízes iluministas,
devemos agregar as noções erigidas especialmente nos pós-guerra que enxergam que
proporcionar ao indivíduo a liberdade de ação e pensamento e a segurança da
propriedade não é suficiente para o progresso da sociedade como um todo. Um direito
que deixa de lado a necessidade de lidar com questões de ordem coletiva, bem como
aquele que não está conformado para frear a desigualdade material e aglutinações
espúrias em volta dos centros de poder, não é um direito à altura de sua época.

28

Ibidem, p. 17.
CUNHA LUNA, Everardo da. “Bem jurídico”. In: Enciclopédia Saraiva de Direito, v. 10, São Paulo,
1977, p. 466.
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2.2.

Bem jurídico-penal
Nesta seção iremos abordar os determinantes específicos ao bem jurídico-

penal, mais uma vez com foco na maneira como o direito penal deve ser formatado, a
saber, de forma exclusivamente ligada à norma e à ação não referenciada do legislador
ou de maneira a englobar valores socialmente validados.
Muñoz Conde, calcado na perspectiva que prioriza o caráter social do bem
jurídico penal, acentua na mesma medida o aspecto social na conceituação de bem
jurídico puro e simples, como o pressuposto de que a pessoa necessita para sua autorealização na vida social.30 Tal pressuposto, contudo, não encerra a identificação do
bem jurídico nos princípios fundamentais constitucionais. Neste sentido assevera
Conde31:
“Debe asimismo advertirse contra una tendencia que
pretende identificar bien jurídico protegido penalmente con derecho
fundamental reconocido en la Constitución aunque, obviamente,
detrás de todo bien jurídico haya un derecho fundamental reconocido
constitucionalmente. En realidad, un derecho fundamental puede dar
lugar a diversos bienes jurídicos, que merezcan distinta proteción
penal. (...) el legislador penal está legitimado no solo para seleccionar
las distintas acciones merecedoras de penas, sino para marcar los
limites de la proteción penal y la diferente protección penal que
merece cada uno de ellos, utilizando para ello criterios políticocriminales extraídos de las propias formalidades y limites del Derecho
Penal”.

Como se vê, a visão positivo-constitucional não é a exclusiva fonte dos bens
jurídicos, embora se constitua como um repositório dos bens mais significativos para o
homem. Reiteramos que a norma jurídica é apenas um dos elementos da formação do
Direito, que não se esgota positivamente. A não ser que se deseje um direito
esquemático e que oculta seu caráter ideológico sob o manto da neutralidade, é
30
31

MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal: parte general. Valência: Tirant lo Blanch, 1996, p. 59.
Ibidem, p. 91.
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necessário um influxo de pensamento social e politicamente orientado para que o direito
faça jus a seu papel regulador central na sociedade contemporânea.
O positivismo jurídico, ganhou, na atualidade, um forte reforço teórico, tendo
por base a visão constitucional que reconhece a criação do conceito do bem jurídico
penal a partir das normas jurídicas hierarquicamente superiores às demais, quais sejam
aquelas decorrentes da Constituição Federal.
Se o conceito de bem jurídico existe anteriormente à norma jurídica, ele é,
portanto, anterior à norma penal, ainda que de matiz constitucional. O estatuto de
alicerce do diploma constitucional não significa que ele possa tomar o lugar do
ordenamento social enquanto fonte primária do direito.
A visão positivista mostra-se insuficiente para alcançar todas as dimensões do
bem jurídico, que não só se expressa na positivação, mas integra um universo
axiomático extranormativo, dotado de conteúdo ético (no sentido acima descrito) e
histórico.
Segundo Zaffaroni e Pierangeli:
“O bem jurídico cumpre duas funções, que são duas razões
fundamentais pelas quais não podemos dele prescindir: a) uma função
garantidora, que emerge do princípio republicano; b) uma função
teleológico-sistemática, que dá sentido à proibição manifestada do
tipo e a limita. Ambas as funções são necessárias para que o direito
penal se mantenha dentro dos limites da racionalidade dos atos de
governo, impostos pelo princípio republicano (art. 1º da CF)”.32

Luiz Regis Prado demonstra a função extra-positiva do bem jurídico,
apontando a sua relevância para a crítica do direito positivo:

32

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Op. cit., p. 466.
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“A idéia de bem jurídico é de extrema relevância, já que a
moderna ciência penal não pode prescindir de uma base empírica nem
de um vínculo com a realidade que lhe propicia a referida noção.
Também não pode renunciar a um dos poucos conceitos que lhe
permitem a crítica do direito positivo”.33

O Direito Penal tem, desta maneira, eminente função de controle social. As leis
penais estão postas para garantir a segurança e a tranqüilidade da sociedade. Somente
uma visão que situa socialmente o bem jurídico, e não de forma exclusivamente
positivista é capaz de fornecer um conceito que revele a sua dimensão axiomática e a
sua função legitimadora, diante da pluralidade de possibilidades de criminalização.
É a sociedade que estabelece as condutas socialmente aceitas e não sujeitas à
repreensão estatal, do mesmo modo que estabelece as condutas indesejáveis, que
ameaçam valores, manifestados nos bens jurídicos e socialmente aceitos, que propiciam,
com a função de uma linguagem dos valores, o convívio em coletividade, sem ameaça à
paz e à tranqüilidade sociais. Neste contexto o direito penal positivo se estrutura para
responder às expectativas contra-fáticas34, diminuindo a complexidade das situações
comunicativas, caracterizada por um número de possibilidades maior que aquelas
atualizáveis.35
A ausência de norma penal tornaria a convivência social inviável. Contudo, a
existência de normas penais fundamentadas apenas na ideologia do positivismo jurídico,
não garantiria uma formatação jurídica propícia a dar ao direito penal, nas palavras de
Zaffaroni e Pierangeli, uma “função formadora do cidadão”. Para tanto ele exige uma
“aspiração ética”, ou seja, um diálogo aberto com a sociedade que pretende regular e
assegurar.36 O indivíduo é impulsionado em seu modo de agir pelo meio em que
convive, com padrões éticos que tendem à conformação coletiva, obtida através de um

33

PRADO, Luiz Regis, Bem jurídico e Constituição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 21.
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2.ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 103.
35
LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário 80, Tempo
Brasileiro, 1985, p. 40.
36
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Hernique. Op. cit., p. 98.
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agir comunicativo37, consubstanciado em uma consciência coletivizada, pela formação
do homem em uma sociedade já estruturada pelas diversas instituições.
A obtenção do consenso sobre os valores é um processo comunicativo, em que
o fundamento e o discurso legitimam a ação.

Neste passo, toda norma vem precedida de uma valoração, obtida no contexto
comunicativo, como síntese das tensões sociais. A convivência social é plasmada, pois,
na disputa entre discursos e valores que podem se aglutinar, constituindo efetiva
demanda social sobre instituições como o direito.
O bem jurídico surge, assim, como ponto de concentração de valores a exigir a
proteção do Direito Penal, obtido no âmbito social. A solução para a conduta, a partir da
alta densidade de valoração do bem jurídico é institucionalizada pelo Direito Penal
Positivo e não ao contrário.
Daí a importância da estimativa social, na elaboração do tipo, em respeito à
liberdade. A ação auto-referenciada de uns poucos homens é apenas uma ação parcial
que corre sério risco de apropriação por grupos de poder. A única salvaguarda possível
é um intercâmbio conseqüente entre produtores da doutrina, operadores do direito e
legisladores de um lado e sociedade como um todo do outro. Trata-se, todavia, de uma
síntese crítica, já que não nos referimos ao direito penal “da massa”, pura e simples, em
que a aclamação popular é justificativa suficiente para uma positivação socialmente
legitimada.
Trata-se de um arranjo em que ambas as partes freiam e contrapesam
mutuamente suas tendências negativas, a do ordenamento jurídico de se fechar ou de se
deixar apropriar por interesses particularistas e a sociedade de ser de certa forma
volúvel e de levar em baixa consideração os contornos formais inerentes à positivação e
administração do direito.

37

Cf. HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 1987.
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Situando desta forma o delineamento dos bens jurídicos, abre-se a
possibilidade para a efetivação de um direito penal mínimo e um caminho para a
diminuição das condutas tipicamente definidas e não o contrário.
Isto, pois, um movimento progressista no direito penal sempre se caracterizará
por uma restrição de seu campo de atuação. Em outras palavras, pela substituição de sua
tutela por outra advinda de seara diversa do direito, ou mesmo pela perda da
necessidade de determinado bem jurídico ser tutelado pelas instituições por completo,
num cenário em que a sociedade absorve de forma pacífica os possíveis danos postos
anteriormente. A esse respeito, assevera Francisco Assis de Toledo:

“Frisa-se, porém (...) que nem todo bem é um bem jurídico.
Além disso, nem todo bem jurídico como tal se coloca sob a tutela
específica do direito penal. (...) Do ângulo penalístico, portanto, bem
jurídico é aquele que esteja a exigir uma proteção especial no âmbito
das normas de direito penal, por se revelarem insuficientes, em relação
a ele, as garantias oferecidas pelo ordenamento jurídico, em outras
áreas extrapenais. Não se deve, entretanto – e esta é uma nova
conseqüência do já referido caráter limitado do direito penal – supor
que essa especial proteção penal deva ser abrangente de todos os tipos
de lesão possíveis. Mesmo em relação aos bens jurídicos-penalmente
protegidos, restringe o direito penal sua tutela a certas espécies e
formas de lesão, real ou potencial”.38

Com isto pretendemos argumentar que Direito Penal não pode ser visto como a
única forma de controle social, mas apenas uma das disponíveis. Os conflitos entre
grupos se resolvem de forma que, embora sempre dinâmica, logra certa estabilização
que vai configurando a estrutura de poder de uma sociedade, que é em parte
institucionalizada e em parte difusa.

38

Op. cit., p. 17.
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A sociedade, como ela se configura atualmente, apresenta uma estrutura de
poder, com grupos que dominam e grupos que são dominados, com setores mais
próximos ou mais afastados dos centros de decisão. De acordo com essa estrutura, se
‘controla’ socialmente a conduta dos homens, controle que não só se exerce sobre os
grupos mais distantes do centro do poder, como também, e necessariamente, se
pretendemos tratar do Estado Democrático de Direito, sobre os grupos mais próximos a
ele, aos quais se impõe controlar sua própria conduta para não se debilitar.39
A única forma de garantir àqueles distantes do centro de poder a possibilidade
de intervir e regular parcialmente este sistema é através de uma permanente expansão
das instâncias democráticas de decisão e de uma maior vigilância sobre os grupos, estes
sim mais próximos ao centro de poder. O direito penal, enquanto instrumento
privilegiado de freio de demandas populares e controle das camadas excluídas, deve ser
posto em cheque no âmbito das instituições da política representativa como disposta no
Estado de Direito. É forçoso remover desta área do direito o status de panacéia para
questões sociais de raízes profundas, minimizando seu papel num esforço para a
ampliação de uma política de consenso crítico, diálogo e reflexão em diversas esferas.
Assim, o controle social não há de ser exercido única e exclusivamente pelo
direito positivo, porquanto a comunicação, a religião, a educação, e a família também
cumprem uma função de eliminação de contingências em sua estrutura, elevando à
categoria de bem jurídico os valores mais densos, nos quais a sociedade apóia a própria
sociabilidade do homem.
Não há como negar a existência de um sistema global de controle social cujos
titulares são as mais variadas instituições, nas quais se consolidam os bens jurídicos,
porém deve-se ter em mente que o direito positivo, e mesmo o constitucional, formam
apenas uma parte desse sistema.40
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Ao entender tais esferas – o direito positivo, também pensando no direito
constitucional – como subsidiárias do convívio social, ainda que fundamentais para
assegurá-lo, é dada a elas e a seus respectivos operadores a oportunidade de participar
da construção social da humanidade de forma mais consciente e aberta a diferentes
influências. Dado o cenário de complexificação da paisagem social e da necessidade de
câmbio de paradigmas, este seria um passo importante rumo ao aprofundamento e à
expansão da democracia.
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2.3.

Valor e bem jurídico

Para compreendermos a relação entre valor e bem jurídico, isto é, para melhor
entender a imanência dos valores nas estruturas basilares do direito é necessário refletir
sobre os fundamentos da ação humana em sociedade.
Isto porque as relações individuais geram derivações práticas que não ficam
adstritas à esfera dos indivíduos que se relacionam, mas que são hábeis a atingir
terceiros, ou seja, aqueles que de alguma forma serão afetados pelas conseqüências do
comportamento.
A ação humana tem duas propriedades fundamentais, de certa forma
contraditórias, a saber, a de ser teleológica mas ao mesmo tempo de possuir
consequências imprevisíveis. O sociólogo alemão Max Weber coloca que a ação é
dotada de sentido e referida a fins, isto é, quando é efetuada tem um determinado
objetivo, pré-visualizado e possui como fundamento um determinado valor.41 A ação
normalmente se dá com referência a determinados fins o que possibilita em algum grau
sua compreensão por observadores externos.
A tarefa, entretanto, de antever o que resultará desta determinada ação, isto é,
de prever antecipadamente todos os seus possíveis efeitos, é irrealizável. A observador é
facultado apenas conjecturar de forma abstrata a tal respeito, ou seja, fazer suposições
cuja validade é limitada. Assim, ainda que a ação se inicie com um fim definido, as
incontáveis consequências que provocará uma vez se entrecruzando com a ação de
tantos outros indivíduos tornará seus efeitos praticamente inapreensíveis. A ação dos
indivíduos sem uma referência e um direcionamento formais levaria certeiramente a
uma situação caótica, já que incontáveis ações individuais com resultados imprevisíveis
iriam se contrapor umas às outras levando a ordem social a um estado de indefinição
generalizado, marcado especialmente pela ausência da previsibilidade nas relações
humanas.

41

Cf. WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasilia-São Paulo: Unb-Imprensa oficial, 2004, p. 4-13.
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As ações, em face disso, reclamam organização, o que deve ocorrer,
considerando-se os valores que permeiam a sociedade, por regramentos baseados em
tais valores previamente estabelecidos. O responsável por esta organização é o bem
jurídico, na qualidade de objeto tutelado que enfeixa uma gama de valores já
consoliadados socialmente. Seria este o limitador formal que daria às ações humanas
um fluxo mais propriamente consensual e que viabiliria o ordenamento social como um
todo.

A ação e o comportamento assim orientados garantirão, também, a
fundamentação ética da conduta, uma vez que a atitude moral pode ser identificada e
corretamente delineada, através da criação do bem jurídico. A sociedade institui desta
maneira aqueles fundamentos que ela entende ser indispensáveis para o convívio e dá à
ação um determinado conjunto de limites que reduzem o potencial destrutivo de sua
imprevisibilidade.

Vale acrescentar, ainda pensando com Weber, que na ponderação teleológica
da ação podem estar – e freqüentemente estão – ações de outros indivíduos. Quando nos
comportamos estabelecemos vínculos intersubjetivos, e a nossa ação já se manifesta
complementada pelos sentidos de quem a percebe, bem como por nossas avaliações e
previsões das ações de outros. Portanto, o sentido do nosso comportamento não nos
pertence com exclusividade, mas se mostra preenchido por elementos coletivos e
valorativos, que são influenciados e também atuam sobre as ações de outros indivíduos.

“A ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-se
pelo comportamento de outros, seja este passado, presente ou
esperado como futuro (vingança por ataques anteriores, defesa contra
ataques presentes ou medidas de defesa para enfrentar ataques
futuros). Os ‘outros’ podem ser indivíduos e conhecidos ou uma
multiplicidade

indeterminada

de

pessoas

completamente

desconhecidas (...) A ação social, como toda ação pode ser
determinada: 1) de modo racional referente a fins: por expectativas
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quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras
pessoas, utilizando essas expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’
para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente,
como sucesso; 2) de modo racional referente a valores: pela crença
consciente no valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja
sua interpretação – absoluto e inerente a determinado comportamento
como tal, independentemente de resultado; 3) de modo afetivo,
especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais atuais; 4)
de modo tradicional: por costume arraigado”.42

Verificamos, assim, que não obstante ser a ação individual, não está o seu
sentido adstrito ao subjetivismo e aos seus limites, pois as situações se caracterizam por
relações de reciprocidade, por expectivas relacionadas a ações de outros ou a diferentes
valores dados num determinado período e que fundamentam o agir dos indivíduos.
Assim ocorre porque as ações determinam um juizo de valor. As ações são
avaliadas tendo em vista as regras de conduta socialmente validadas, regras essas que
são atualizadas conforme a exigência social.
Pretendemos demonstrar, com isso, que mesmo para as situações inéditas, que
apresentem comportamentos novos, o referencial de valores dará ensejo ao surgimento
de uma nova regra que, por sua vez, comporá o rol das estimativas estruturantes dos
bens jurídicos. Cada nova situação, cada nova exigência convida ao plasmar dos valores
respectivamente adotados para abarcá-las e culminará no assentar de um bem jurídico,
isto é de um bem tido como indispensável para o convívio no contexto da nova situação.
Verificamos a constância deste movimento na História, que fornece a origem e
formação dos valores, assim como o repertório das tutelas.43
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Verificamos, também, a acumulação de valores, que não se perdem,
constituindo um repertório de referenciais para a ação humana e a importância do seu
reconhecimento como base necessária para as diferentes flutuações institucionais e
morais da sociedade está na preservação da identidade de uma civilização, no sentido
antropológico da expressão. Cada sociedade humana possui seu conjunto de valores e
instituições que garantem o convívio e dão uma feição específica ao quadro coletivo em
questão. A variabilidade de tais arranjos é praticamente infinita, mas está sempre
associada a qualquer formação humana que pretenda ter alguma continuidade.
É por essa razão, ou seja, pela centralidade que possuem enquanto alicerces das
instituições historicamente dadas, que a investigação dos valores é escolhida como
ponto de partida.
No início de nossa particular seleção do rol de definições acerca dos valores
estão os estóicos44, que concebiam os valores como objetos de escolha moral, inserindoos, portanto, no domínio ético.
Cícero, inspirado no pensamento estóico - segundo o qual o valor universal e
supremo da ética é viver de acordo com os preceitos naturais - identifica o valor com o
que está de acordo com a natureza ou fosse digno de escolha (De finibus bonorum et
malorum, III, 6, 20).45
Cumpre salientar que o conceito subjetivo de bem marca a conotação de valor
na Antiguidade. De outro lado, Na modernidade, que resgata este sentido do bem,
retoma-se o valor, que assume a condição de preço, relativizando-se e tornando-se
dependente da necessidade e do juízo do outro, contrapondo-se ao objetivismo
naturalista, que extraía o valor da própria natureza.46
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A noção de valor no século XIX, nas palavras de Beneke (inspirado em Kant,
para quem “bem” é aquilo que tem valor objetivo), calca-se no fato de a moralidade
poder ordenar os valores preferidos na escolha individual, embora não possa determinar
uma lei universal da conduta. Neste sentido, os próprios valores são determinados pelo
sentimento.47
Entender este profundo sentido relativo que os valores assumiram na
modernidade é lembrar que quando removidas destes suas raízes naturais - e portanto
universais – que possuíam aos olhos dos estóicos por exemplo, foi transformada a
dinâmica de sua adoção.
Os valores se tornaram posse daqueles que os defendem e pautam suas ações
com base neles, o que é feito com base em convicções pessoais e nada mais. Isto pois, o
valor adotado é sempre um entre muitos outros, implicando a sua escolha na preferência
de um deles frente a uma variedade infinita de outros. Não mais tendo um referêncial
objetivo sobre o qual apoiá-los (a religião, a natureza e mesmo a razão), o valor passa a
ter a estatura e importância daqueles que o sustentam. Adquirirem a estatura de um bem
jurídico equivaleria, por outro lado, à validação de toda a coletividade a um conjunto de
valores, ou uma superação relativa da parcialidade destes mesmos valores.
Voltando à fundamentação da concepção moderna, ressaltamos a obra de
Friedrich Nietzsche. É ele quem estabelece uma concepção ética oposta à racionalista,
contestando o poder atribuído à razão de agir sobre o desejo, entre outras, em sua obra
“Genealogia da moral”, fundamentada na pretensão de inversão dos valores tradicionais
e na busca de valores da vida, a partir da sua afirmação.48
Nietzsche apresenta uma tese empirista e subjetivista dos valores, suportandoos em possibilidades e no modo de ser do homem, refutando a objetividade dos valores,
por ele ironicamente denominada “valores eternos”.49 Nas palavras de um comentador
do filósofo alemão que se iniciam com uma célebre criação sua:
47
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“Se Deus está morto, e se perdemos a estrutura metafísicomoral tradicional que nos capacitava a dar sentido, significado e
propósito à existência, como nos é possível, agora, interpretar o
mundo e dar significado a nossas vidas? Como podemos suportar tal
experiência e superá-la? Para Nietzsche, a ocorrência do niilismo
possibilita-nos a oportunidade de repensar as metas e objetivos da
existência social (da política): por que a sociedade existe? A que
propósitos deve servir? Como deve ser organizada e para que fins?
Atualmente, permanece tão necessário como sempre reconsiderar o
problema do niilismo e cumprir a solicitação de Nietzsche por uma
reavaliação de todos os nossos valores”.50

Foi Wilhelm Dilthey (não obstante Nietzsche tenha estabelecido a relação entre
ser do valor e do homem), que concebeu o relativismo dos valores ao percebê-los como
valores históricos, porque os valores nascem e morrem na história. Com base em ambos,
Dilthey e Nietzsche, Max Weber sintetiza este caráter histórico e portanto contingente
dos valores, ressaltando a transformação que passaram desde antiguidade:

“Os deuses antigos [os valores] abandonam suas tumbas e,
sob a forma de poderes impessoais, porque desencantados, esforçamse por ganhar poder sobre nossas vidas, reiniciando suas lutas eternas.
Dái os tormentos do homem moderno, tormentos que atingem de
manera particularmente penosa a nova geração: como se mostrar à
altura do quotidiano? Todas as buscas de ‘experiência vivida’ têm sua
fonte nessa fraqueza, que é fraqueza não ser capaz de encarar de frente
o severo destino do tempo que se vive”.51
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Este destino é sem dúvida aquele legado à humanidade devido a relativização
extrema dos valores que não retirou todavia, a sua importância central para o convívio
social humano, apenas lhe dando um caráter trágico, que Weber define da seguinte
forma:
“Nos termos das convicções mais profundas de cada pessoa,
uma dessas éticas assumirá as feições do diabo, a outra as feições
divinas e cada indivíduo terá de decidir, de seu próprio ponto de vista,
o que para ele é deus e o que é o diabo. O mesmo acontece em todos
os planos da vida”.52

Na investigação axiológica, vale dizer, dos valores, Hessen53 apresenta três
elementos, quais sejam: a vivência do valor; a qualidade do valor; e a idéia do valor.
Nada obstante, é de forma indissociável que o autor os interpreta, pois para ele
o valor é, ao mesmo tempo, vivência, idéia e qualidade, caracterísitcas que não são
isoladas e exclusivas na apreensão do fenômeno axiológico.
É na relação do valor com as necessidades humanas que se situa o seu sentido,
fenômeno esse que afeta o sentimento estimativo.

...
Miguel Reale discrimina duas grandes vertentes de compreensão sob as quais
podem ser classificadas as várias teorias sobre o valor: o estudo do valor de modo
subjetivo e o estudo do valor de modo objetivo.54 Poder-se-ia dizer que equivalem,
respectivamente, às perspectivas epistemológica ou ontologicamente orientadas.
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Dentre as teorias subjetivistas, Miguel Reale destaca duas que representam tal
corrente: a hedonista, desenvolvida desde Aristipo55 e Epicuro56, até Bentham e
Meinong; e a voluntarista, desde Aristóteles até Ribot e Ehrenfels.
Para as teses subjetivistas, o valor depende exclusivamente da atuação
valorativa do sujeito, decorrente basicamente dos sentidos, isto é, de algo que está nele
próprio e não no objeto valorado. Para essa teoria nada possui valor em si próprio.57
O subjetivismo axiológico é assim resumido por Ortega y Gasset:
“As coisas não são por si valiosas. Todo valor se origina em
uma valorização prévia, que consiste em uma concessão de dignidade
e categoria que os sujeitos fazem às coisas, segundo o prazer ou o nojo
que o causam”.58

De outro lado, no que respeita à análise objetiva dos valores - predominante em
relação ao sentido subjetivista - Miguel Reale apresenta três concepções: a sociológica,
a ontológica, e a histórico-cultural.

a) A teoria sociológica dos valores procura o fundamento da axiologia na
expressão de crenças sociais, ou da consciência coletiva, partindo da idéia de sociedade
como um todo irredutível em relação aos indivíduos que a formam. Neste sentido, o
obrigatório e o desejável, o dever e o valor, pertencem à mesma realidade, qual seja a
consciência coletiva.
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Para Émile Durkheim a consciência coletiva, ou consciência comum, é
consubstanciada pelo conjunto de crenças e de sentimentos comuns entre os membros
de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado e com vida própria.
Verifica o autor que a consciência coletiva é difusa e ocupa a sociedade em toda a sua
extensão. Não deixa de ter características específicas, entretanto, que a tornam uma
realidade distinta; ela é independente das condições particulares em que se situam os
indivíduos, pois estes passam, enquanto ela permanece, sustentando o liame existente
entre as gerações que se sucedem. Não se confunde, assim, com as consciências
individuais, muito embora se realize somente nos indivíduos. É o tipo psíquico da
própria sociedade.59
Trata-se de uma visão acerca da sociedade que dá a essa um peso determinante
nos rumos e escolhas dos indivíduos que antes são instrumentos desta potência objetiva,
resultante da interação destes mesmos indivíduos, a consciência coletiva.

O poder de tal consciência em face do indivíduo é exemplificado na mais
célebre aplicação da perspectiva sociológica de Durkheim, a saber, em seu estudo sobre
o suicídio. A infinitude de motivações individuais que levam a este, o mais individual
dos atos humanos, são para o sociólogo francês irrelevantes face ao fato, derivado da
estatística, de que existe uma taxa de suicídios relativamente estável em todas as nações.
Confirmação cabal de sua teoria, Durkheim demonstra um fundo social necessário a
este como a todos os atos do ser humano em sociedade.

“(...) a taxa de suicídios só se explica sociologicamente. É a
constituição moral da sociedade que estabelece, a cada instante, o
contingente de mortes voluntárias. Existe portanto, para cada povo
um força coletiva, de energia determinada, que leva os homens a se
matar”.60 (grifos nossos)
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b) No ontologismo axiológico, representado por Max Scheler e Nicolai
Hartmann, os valores não têm origem nos desejos, nem se projetam a partir dos fatos
sociais ou de posições psíquicas. Miguel Reale explica o pensamento dos dois éticos, no
que se refere à origem dos valores:

“Os valores representam um ideal em si e de per si, com uma
consistência própria, de maneira que não seriam projetados ou
constituídos pelo homem na História, mas descobertos pelo homem
através da história”.61

Nesse sentido, os valores existem independentemente da existência dos
homens, estão no mundo, basta descobrí-los.62
Colocado de outra forma, o valor é de alguma forma dado ao nível do ser, isto
é, num domínio mais fundamental daquele no qual é dada a consciência dos homens. Os
valores assumem então o caráter de uma potência oculta que se realiza de forma
insuspeita, mas que exigem um exercício de persecução do sujeito se irão se tornar
objeto de estudo ou reflexão crítica. A esse respeito assevera Hartmann:

“The categories of being are not a priori principles. Only
such things as insights, cognitions, and judgements can be a priori. In
fact the whole contrast between a priori and a posteriori is only an
epistemological one. But ontology is not concerned with knowledge,
much less with mere judgments, but with the object of knowledge in
so far as this object is at the sametime ‘trasobjective’, that is,
independent of whether or to what extent being is actualy transformed
into an object of knowledge”.63 (grifos nossos)
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Os valores, desta maneira, não estão dados a priori como as categorias
cognitivas de Kant. Atribuir à eles um status objetivo com relação a consciência humana
é tão somente entender que sua existência não se dá em função das ações da consciência
humana relativas aos valores. De onde emanariam, todavia, estes valores? Sem dúvida
se não se tratam de pressupostos ideais da existência, mas produtos dela e da ação do
homem, devem provir analogamente às outras duas visões expostas, da vida humana em
sociedade, daí sua simultanea objetividade e sua necessária mutabilidade histórica.
c) Na teoria histórico-cultural dos valores, baseada no conceito hegeliano de
espírito objetivo (o espírito fora de si, projetado na História, como História), a
experiência histórica constitui a base para a aferição daquilo que se põe como valor,
assim esclarecendo Miguel Reale64:
“Os valores não são, por conseguinte, objetos ideais,
modelos estáticos segundo os quais iriam se desenvolvendo, de
maneira reflexa, as nossas valorações, mas se inserem antes em nossa
experiência histórica, irmanando-se com ela. Entre valor e realidade
não há, por conseguinte, um abismo; isto porque entre ambos existe
um nexo de polaridade e de implicação, de tal modo que a História
não teria sentido sem o valor; um dado ao qual não fosse atribuído
nenhum valor seria como que inexistente; um valor, que jamais se
convertesse em momento da realidade, seria algo de abstrato ou de
quimérico. Pelas mesmas razões, o valor não se reduz ao real, nem
pode coincidir inteiramente, definitivamente, com ele: um valor que se
realizasse integralmente, converter-se-ia em dado, perderia a sua
essência que é a de superar sempre a realidade graças à qual se revela
e jamais se esgota. Enfeixa o Filósofo: Realizabilidade e
inexauribilidade são, por conseguinte, outras características dos
valores, quando apreciadas em seu projetar-se histórico. Como
realidade e valor se implicam, sem se reduzirem um ao outro, dizemos
que o mundo da cultura obedece a um desenvolvimento dialético de
complementariedade”.

64

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 207.

33

Na visão denominada historicista-axiológica de Miguel Reale, os valores não
são redutíveis a estruturas estáticas dadas de forma objetiva, mas sim, são constituídos
através da experiência histórica formando um substrato que interage dialeticamente
com o desenrolar do Espírito ao longo dos tempos.
Como se percebe, a questão dos valores gera uma profunda discussão,
especialmente no que se refere à delimitação da efetiva fundamentação que possuem,
bem como da sua processualidade face às sociedades humanas para as quais tem
importância cabal por toda a história.
Pensamos, que as diversas teorias apontadas são complementares, tendo em
vista que o sujeito, a sociedade e a história compõem a estrutura existencial dos valores,
como protagonista, ambiente e contexto do fenômeno axiológico.65 Com isso afirmamos
que cada uma das teorias apresentadas toma um lado diverso do mesmo fenômeno, que
é pluridimensional.
Madeu salienta que:
“A presença do sujeito no ambiente social, contextualizado
historicamente, permite a intuição do valor nas possibilidades de
escolha, que aparecem sempre nas mesmas circunstâncias e por isso
possuem pretensão de universalidade e permanência.
Na elaboração do próprio ser, fruto da liberdade da criação
de si, é que o homem se projeta na direção dos valores e faz a sua
escolha, situando-se na história como o ‘ser-que-se-faz’. Estes valores
são construídos na mesma medida em que o homem constrói a sua
humanidade e converte em história tudo aquilo que lhe foi possível
realizar.
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É, [em suma], a experiência humana, na construção da
historicidade, que constitui os valores fundamentais da estimativa
moral”.66 (grifos nossos)

A existência dos valores é, desta maneira, objetiva frente ao homem porque
independente de sua consciência, mas também fruto do agir histórico humano que
sedimenta-os e sustenta sua validade.

...
Acreditamos que nossa concepção acerca da fundamentação dos direitos, nega
a perspectiva que tem em Kant e na filosofia crítica elaborada por ele, sua principal
referência. Examinemos os fundamentos deste paradigma filosófico e a maneira como
ele entende a relação sujeito-objeto que de pronto se mostra diversa das anteriores.
Na base da filosofia crítica de Kant confluem duas correntes do pensamento
filosófico: o racionalismo dogmático e o empirismo cético.
Isto porque, para o pensamento crítico, o conhecimento não pode prescindir da
experiência que fornece o material cognoscível (empirismo), na mesma medida em que
não pode prescindir de elementos racionais, porquanto a validade universal de um
enunciado só é obtida quando os dados sensoriais são ordenados pela razão. Segundo
Kant, sem as intuições (sensíveis) os conceitos são vazios, do mesmo modo que, as
intuições sem os conceitos, são cegas. Ainda, os elementos da experiência são recebidos
por estruturas cognitivas dadas anteriormente à experiência. Esta é admitida mediante
constructos postos a priori.
Para Kant, o transcendental está além da experiência e só em função da
experiência, através da observação dos fatos o espírito se dá conta de ser portador de
formas e categorias condicionantes da realidade cognoscível.
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Miguel Reale67, ao tratar do criticismo na gênese do conhecimento, explica:
“Poderíamos dizer que, na explicação crítico-transcendental,
o conhecimento só se opera validamente e se conclui, quando o pólo
negativo (elemento empírico) se encontra com o pólo positivo
(entendimento), fechando o circuito do conhecimento, o que só é
possível em virtude da força originária e sintética do espírito. Nem a
intuição sensível e nem a atividade intelectiva podem, cada uma de
per si, atingir o plano de conhecimento. Conhecer é unir um elemento
material de ordem empírica e intuitiva aos elementos formais de
ordem intelectual, elementos estes que são a priori em relação aos
dados sensíveis, cuja ordenação possibilita”.

O alcance do conhecimento adquirido por esta via é, todavia, limitado e o seu
estatuto precário, pois está lastreado somente no proceder do sujeito que conhece. A
elucidação dos determinantes do domínio que para Kant denomina-se a posteriori, a
empiria, está sempre aquém de um efetivo conhecimento, já que o alcance da essência
mesma daquilo que se examina é para ele vedada. Em elucidativa síntese, Miguel Reale,
sobre a constituição do conhecimento no criticismo Kantiano, expõe:
“Kant, em contraposição ao racionalismo tradicional,
demonstrou que o sujeito ‘constitui’ o conhecimento, até mesmo no
momento fundamental da sensação. Ser impressionado por algo, ter
uma sensação, não equivale a uma atitude passiva de nossa ordenação
no material sensível recebido. As sensações só podem se dar no
âmbito e no alcance de nossos sentidos e na condicionalidade geral do
espaço e do tempo. O que ‘vemos’ põe-se de antemão nos limites de
nossa capacidade e condicionalidade visiva. O homem, portanto, no
ato de conhecer, desde o fato primordial da sensação, imprime a marca
de sua subjetividade em ‘algo’ que se torna ‘objeto’. Conhecer é, de
certa maneira, submeter algo à nossa subjetividade. Alguns
expositores de Kant lembram imagem feliz, quando dizem que nós
não podemos apanhar um bloco de neve, sem lhe imprimir a forma de
nossos dedos. O que é conhecido conserva sempre os sinais das garras
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apreensoras da nossa subjetividade.” (...) “O conhecimento, portanto,
segundo criticismo, envolve sempre uma contribuição positiva e
construtora por parte do sujeito cognoscente em razão de algo que está
no espírito, anteriormente à experiência do ponto de vista
gnoseológico”.68

Como decorrência desta fundamentação epistemologica, que é antes ancorada
no sujeito do que na realidade objetiva, Kant deve fazer uso de um détour – isto é, um
desvio de caráter epistemológico - para que seu pensamento acerca da moral não decaia
no relativismo.
Ele age de forma diversa dos autores vistos anteriormente ao estabelecer o
dever como forma (ou fórmula) que pretende ser válida para qualquer ação moral,
estabelecendo o chamado imperativo categórico nos seguintes termos: “Age em
conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal”.
Kant extrai desta fórmula as três máximas morais, segundo as quais o homem deve
dirigir a sua vontade pela lei universal da Natureza; a humanidade toda deve ser tratada
como um fim e nunca como meio; a ação deve servir de lei universal para todos os seres
racionais, ou seja, todos devem aceitá-la, incondicionalmente.
O imperativo categórico nos orienta para a conduta ética, tomando por base o
dever estabelecido nas três máximas morais acima apontadas, porém, não fixa nenhum
fim material à vontade, ao revés, procura a universalidade na conformidade da máxima
da ação com a universalidade de uma lei. Neste sentido, o dever assume caráter
objetivo, mas eminentemente formal.69
John Rawls identifica traços na doutrina moral de Kant que conduzem ao
construtivismo, vinculado aos temas da supremacia e da unidade da razão à lei moral
enquanto lei de liberdade.70
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Neste sentido, apresenta as seguintes questões, a saber: No construtivismo
moral, o que é construído? O procedimento do imperativo categórico é, ele mesmo,
construído? O que Kant pretende dizer com a afirmação segundo a qual a forma e a
estrutura do procedimento do imperativo categórico espelham nossa personalidade
moral livre de seres razoáveis e racionais? Rawls responde que i) é o conteúdo da
doutrina71; ii) não, pois que é, antes, simplesmente apresentado, uma vez que, para
Kant, o entendimento está implicitamente ciente das exigências da razão prática, tanto
pura como empírica; iii) que nem tudo pode ser construído, porque toda construção tem
uma base. Portanto, o imperativo categórico tem uma base: a concepção de pessoas
livres e iguais como razoáveis, espelhada no procedimento.
Assim, considerando-se o caráter formal do imperativo categórico, que lhe
confere universalidade, deve ser investigada a relação entre o dever e a cultura,
entendida esta, no sentido antropológico, como o conjunto dos códigos e padrões que
regulam a ação humana individual e coletiva, tal como se desenvolvem em uma
sociedade ou grupo específicos, e que se manifestam em praticamente todos os aspectos
da vida e, no sentido dialético, como processo pelo qual o homem modifica a natureza e
se realiza como sujeito social da história.72
A necessidade de tal investigação é assim afirmada por Diógenes Madeu:

Isto se faz necessário porque a afirmação universal de um
valor não pode abstrair a historicidade, mesmo na forma de dever.
Neste sentido, para Hegel, os homens são seres históricos, culturais e,
portanto, determinados pela vontade objetiva, institucionalizada e
sedimentada pela cultura.73
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Do pensamento de Hegel74, pode ser extraído que a vida moral é o resultado da
conciliação das vontades subjetivas e objetivas, portanto, do homem livre inserido num
determinado contexto histórico-cultural.75
Verifica-se, assim, que o homem como ser histórico contribui na formação
moral como indivíduo, ao mesmo tempo em que é irrecusavelmente orientado pelos
valores histórico-culturais. Desta feita, não é mero coadjuvante na formação dos
valores, mas aporta a sua racionalidade como elemento essencial na construção do
sistema de valores reconhecidos.76
Vista a questão axiológica, sob a lente das diversas teorias acerca do seu status
e fundamento, pode-se dizer que os valores são resultantes da inevitável fusão do
subjetivo com o objetivo, na leitura do elenco histórico cultural das regras
sedimentadas em determinada sociedade77 e se consolidando na forma de bem
jurídico, buscando a tutela que se dá por meio de uma mediação ideológica.
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2.4.

O caráter ideológico da escolha do bem jurídico

Como procuramos demonstrar no item anterior, o bem jurídico penal é
determinado a partir de valores sedimentados pelo processo histórico, isto é, pela
eleição de certos valores, que potencializados em um determinado momento, adquirem
o papel de condicionantes objetivos da sociabilidade humana.
Na escolha desses valores, quando da inserção deles no ordenamento
institucional, sustentamos que o peso ideológico é determinante. Com isso pretendemos
asseverar que um valor é sempre uma bandeira de determinado grupo social que o
defende e procura dar a ele um status hegemônico na sociedade em questão. Trata-se do
que mencionamos anteriormente, a saber, o delinear de uma estrutura de controle social.
Não iremos, todavia, tratar do direito como uma estrutura que está desligada do
restante do mundo sensível, isto é, não iremos estender a este um caráter apriorístico
que de fato não possui. O direito depende inteiramente da fruição empírica daqueles que
o manipulam e operam. Ainda que ele pareça um constructo intelectual puro, seus
componentes formativos todos partem da realidade sensível, tornando-o permeável às
flutuações deste ambiente e, em se tratando da esfera social, àqueles que o constroem e
com ele interagem.
Compreender seu necessário viés sócio-histórico é, também, superar a
aparência empírica imediata do Estado que leva, por sua vez, a constructos ideais que
não elucidam o lugar que ocupa o direito no seio de um mundo social conflituoso e
fundado em grupos sociais antagônicos.
“Ao problematizar o Estado em seu tratamento empírico,
oferecido como dado singular ou generalizado, através de suas
instituições e do ordenamento jurídico, questionamos de forma crítica
a correspondência entre as proposições que traduzem aquele modo de
tratá-lo e as múltiplas formas de sua manifestação em nossa
experiência. Entretanto, o objetivismo empirista da teoria ortodoxa

40

propõe a descrição dos dados que acredita imporem-se ao sujeito. O
Estado, nessa linha, apresenta-se como totalidade em sua aparência e
nessa aparência ele é proposto como se revelasse sua inteira
realidade, não comportando outras relações subjacentes. Ele se
78

impõe como um dado pleno e exaurido”.

O direito, portanto, é um fenômeno social vivo e não se revela apenas a partir
da positivação e da normatividade, mas se constrói no substrato da experiência social
compartilhada. É exatamente nesta experiência que atuam os elementos ideológicos e as
trocas sociais nas quais se materializam, na forma de tutela de determinados bens, os
valores predominantes.
O homem tem na sociabilidade a nota característica de ser gregário, porque
nasce pertencendo a uma estrutura composta de instituições que dão sentido à existência
e sem as quais nenhuma sedimentação evolutiva seria possível. Se o direito positivo,
como ato de poder fundamentado ideologicamente, ignora os valores que alicerçam essa
estrutura, para criar uma estrutura paralela, impondo uma direção contrária aos valores
historicamente sedimentados, racionalizáveis e empiricamente vividos, estamos diante,
não da ordem, mas da opressão.
Um divórcio completo entre a base valorativa de uma dada cristalização do
direito positivo não seria, contudo, sequer possível. De onde adviria seu particular
conjunto de valores, seus dispositivos, seu sentido regulador? Não poderia ser fruto de
um indivíduo auto-referenciado, pois será sempre fruto de escolhas feitas socialmente,
ainda que sua positivação, em âmbito concreto, não se dê necessariamente de forma
coletiva.
Em outras palavras, um indivíduo ou pequeno grupo deles pode elaborar e
colocar em vigência determinadas leis, mas nem por isso o resultado de suas
cominações pode ser imputada a eles apenas. Isto se deve ao fato de que o ato de
legislar não se dá num ambiente de vácuo social no qual, inclusive, o alcance da
manipulação do ente ideal “Direito”, pelos seus artífices, seria potencialmente ilimitado.
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Isto é, totavia, ocultado pelo contorno abstrato que assume a figura do legislador na
concepção positiva do direito:
“O Direito, na superfície de seus enunciados e prescrições
formais, parece expressar uma plena racionalidade em si e por si,
como se ela, ao nível de sua própria representação, estivesse
perfeitamente colada ao real. Na aparência ideológica, o mundo
jurídico está completamente e por inteiro posto aí diante de nós, atual
e potencialmente como racional em si e por si, construído e
construível plenamente pela práxis social consciente, como um objeto
que se pode dominar totalmente ou quase totalmente pela vontade.
Ele é concebido objetivamente, através de sua representação racionalformal, exatamente porque assim é possível dominá-lo inteiramente
pelas operações práticas e intelectivas. Desse modo, perfazendo uma
determinação completa no plano da concepção racional do jurídico,
com a pretensão de dizer tudo o que ele é ou deve ser e com a
exclusão de todas as contradições inerentes ao movimento do real,
toma-se o mundo do Direito como algo inteira e positivamente
determinado em sua essência, cujas propriedades são racionalmente
desdobradas e se articulam mecânica e funcionalmente”.79 (grifos
nossos).

Por trás da positivação está um complexo de valores socialmente sustentados,
cuja gênese supera o legislador ou grupo de legisladores em questão, mas que é
indispensável para que este ato seja realizado. Não se pode perder de vista, portanto,
que a aparência formal e imediata do ato de legislar não esgota todos os determinantes
que devem ser levados em conta para compreendê-lo.
Neste sentido, frisamos que é a realidade social, historicamente instituída, que
orienta o direito e não um ato de poder perpetrado pela positivação. Vejamos, neste
sentido, a lição de João Baptista Machado80:
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“Convém desde já ter presente esta verdade fundamental: o
homem é incapaz de levar uma existência significativa isolado das
construções nómicas (normativas) da sociedade. A humanidade
específica do homem está intrínseca e inseparavelmente ligada à sua
sociabilidade:

onde

quer

que

se

nos

deparem

fenômenos

especificamente humanos estaremos já dentro de uma ordem social.
Podemos até ir mais longe e dizer que a nossa própria identidade
pessoal (que para nós tem a condição de realidade última, por ser o
último ponto de referência de tudo o que para nós é realidade) é
produto da nossa inserção numa ordem institucional dentro da qual o
nosso eu ganha contornos, se define e se referencia. O
desaparecimento subitâneo das instituições (colapso institucional)
deixar-nos-ia completamente desorientados, prisioneiros do terror e do
caos anómico, em crise de ‘desrealização’, em crise de identidade, em
‘crise de realidade’. O humano estar em relação pressupõe uma
realidade social historicamente ‘instituída’”.

Portanto, é na esfera da existência intersubjetiva, ambientada na sociedade, que
o direito está pronto para ser capturado. Quando ele se revela através das fontes, já está
presente, embora de modo oculto. A fonte é uma doadora de forma para viabilizar a
mobilidade comunicativa do direito. Não é a sua origem, mas sua corporificação que
possibilita sua existência enquanto fenômeno sensível e com sentido social. É como o
veio de água oculto no interior da montanha, que para se mostrar precisa do irromper da
rocha que o faz surgir dentre o grotão.
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2.5.

O bem jurídico na sociedade do risco
O estudo dos desdobramentos do bem jurídico na sociedade atual implica em

considerações mais aprofundadas sobre o caráter do ambiente social em que vivemos.
Há um consenso entre diversos observadores da realidade social, alguns dos quais
iremos abordar logo abaixo, de que os tempos atuais padecem de uma natureza diversa
dos imediatamente anteriores.
Por tempos atuais entendemos as últimas duas ou três décadas que têm sido
sujeitas a uma variedade de terminologias: a “pós-modernidade” de Jean Lyotard e
Boaventura de Sousa Santos, a “modernidade líquida” de Zygmunt Bauman, a
“sociedade do risco” de Ulrich Beck e Anthony Giddens. Iremos discutir algumas destas
sínteses a seguir.
Para além da diversidade entre elas, todas partilham, vale dizer, a noção de que
a dinâmica das relações humanas e o funcionamento da sociedade, bem como sua
relação com a natureza, vêm sofrendo mudanças profundas o que reclamaria, por sua
vez, novos paradigmas de entendimento frente àqueles que predominaram desde o
século XIX até meados do século XX.
Noções como conflito de classe (Marx), burocratização/racionalização (Weber)
e solidariedade/anomia (Durkheim), por exemplo, não são mais suficientes para abarcar
os fenômenos sociais dados contemporaneamente, em que não mais se pode falar de
classes sociais claramente delimitadas, em que a desburocratização se impôs como
tendência, com a diminuição do papel do estado na economia, mas nem por isso
democratizou a administração e o governo, e em que já não se pode pensar nas
sociedades humanas como em permanente progresso.
Nas não seria um erro, contudo, considerar que esta última geração se
diferencia das outras a ponto de exigir um câmbio tamanho do ferramentário heurístico
de análise? A este respeito assevera Anthony Giddens:
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“Temos boas razões, razões objetivas para pensar que
estamos a viver um período histórico de transição muito importante.
Além do mais, as mudanças que nos afetam não estão confinadas a
nenhuma zona do globo, fazem-se sentir um pouco por toda a parte”.81

Não só vivemos em tempos de mudança profunda, mas o perpassamos
conjuntamente em âmbito global. Não existe mais canto do planeta que não esteja sob o
efeito de mudanças de ordem econômica (pensemos na liberalização dos mercados, na
globalização econômica), ambiental (a degradação produzida localmente afeta todo um
ecossistema regional, e, no limite, todo o planeta como é o caso do “efeito estufa”) e
político-cultural (testemunhamos a chegada da democracia e a tentativa de implantação
do Estado de Direito em novos rincões, sob novos contextos, colocando a esta ordem
institucional demandas e desafios novos).
Vivemos, todavia, sobretudo em tempos de insegurança global, em tempos de
risco. Acreditamos ser esta a principal chave analítica que nos foi legada pelo
pensamento social dos últimos anos. A noção cunhada por dois analistas da sociedade a
qual já nos referimos (Ulrich Beck e Anthony Giddens) é para nós, não necessariamente
a mais acertada frente às outras propostas, mas sim aquela que permite apreender com
mais clareza as conseqüências para o ordenamento jurídico destes novos tempos. A
noção de sociedade do risco, isto é, de uma sociedade em que o risco impera de forma
incontrolada e generalizada, reclama alguns esclarecimentos prévios.
É necessário, acima de tudo, esclarecer como pode a noção de uma sociedade,
caracterizada pela existência de riscos, constituir uma inovação analítica. Por acaso não
houve riscos desde que as primeiras sociedades humanas se estabeleceram?
Quando se pensa na pré-história ou nos áureos tempos da humanidade, e até
mesmo no fim da idade média há poucos séculos, se pensa antes de tudo em quão curta
e violenta era a vida humana em como ela era uma vida em que perigos hoje tidos como
inofensivos eram suficientes para potencialmente erradicar todo um agrupamento
humano (basta pensar nas pestes e catástrofes naturais diversas e em seus devastadores
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efeitos frente aos quais a humanidade era por completo impotente). Neste sentido coloca
Zigmunt Bauman:
“A experiência de viver na Europa do século XVI – o tempo
e o lugar em que nossa Era Moderna está para nascer – foi resumida
por Lucien Febvre, de maneira clara e admirável, em apenas quatro
palavras: ‘Peur toujours, peur partout’ (‘medo sempre e em toda
parte’). Febvre vinculava esta ubiqüidade do medo à escuridão, que
começava exatamente do outro lado da porta da cabana e envolvia o
mundo situado além da cerca da fazenda. Na escuridão, tudo pode
acontecer, mas não há como dizer o que virá. A escuridão não
constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza – e,
portanto, do medo”.82

Sob o ponto de vista jurídico, sabe-se que a antiguidade e a idade média foram,
sobretudo, períodos de insegurança e do arbítrio ilimitado, isto é, do poder de vida e
morte exercido por uns poucos sobre muitos outros.
É este o sentido lato daquilo que Hobbes afirmou acerca do estado de natureza
da humanidade, que ele definiu como “guerra de todos contra todos”. Esta noção não foi
disposta para dar a entender que existe um estado permanente de agressão, mas sim, de
que a iminência permanente de um ataque está sempre posta e que pode se dar a
qualquer momento, vindo de qualquer lugar.83 É o fim desta insegurança que
fundamenta a existência do soberano absoluto, o “Leviathan”, segundo o pensador
inglês.
A modernidade é o projeto humano de dissolução de tamanha incerteza, é a
época humana em que o controle fundado racionalmente da natureza e da própria
sociedade substitui a casualidade e a insegurança que antes imperavam.
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O conjunto de idéias que sustentava esta nova concepção de mundo em que a
insegurança seria liquidada pelas mãos da razão e da almejada previsibilidade
denomina-se Iluminismo.
“A nossa época evoluiu sob o impacto da ciência, da
tecnologia e do pensamento racionalista, que tiveram origem na
Europa setecentista e oitocentista. A cultura industrial do Ocidente foi
moldada pelas idéias do Iluminismo, pelos escritos de pensadores que
rejeitavam a influência da religião e do dogma, e que, na prática,
queriam substituí-los por formas mais racionais de encarar a vida. Os
filósofos do Iluminismo serviram-se de um preceito simples, mas
aparentemente poderoso: quanto mais capazes fomos de usar a razão
para entendermos o mundo e para nos entendermos a nós próprios,
mais capazes seremos de moldar a História à nossa medida. Para
controlarmos o futuro, é necessário que nos libertemos dos hábitos e
dos preconceitos do passado”.84

Desta forma, a sociedade moderna e a sua materialização produtiva, a
sociedade industrial tem seu fundamento no controle do acaso ancorado na razão e na
produção de bens no sentido de eliminar outro dos fundamentos da violência que
prevalecia nos tempos precedentes a nova era, a saber, a escassez de bens materiais.
O direito assume nesta época um caráter eminentemente negativo, de limitador
por via da sanção dos excessos de indivíduos frente a outros e do Estado em face dos
indivíduos. Para a economia ele assume o papel de atribuidor das regras que
regulamentavam o comércio e a produção industrial. No limite, o papel do direito e das
instituições é assegurar a previsibilidade e limitar os riscos com o objetivo de libertar a
humanidade e as forças econômicas das amarras anteriores.
A produção, o comércio, o intercâmbio entre os indivíduos eram todos
encarados como portadores do progresso, isto é, como bens em si mesmos, que apenas
necessitavam do cenário adequado para ter vazão, para se expandirem de forma infinita
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alçando a humanidade cada vez mais perto de um cenário em que se elimina a incerteza,
a escassez e o conflito.
Os malefícios que a industrialização repentina gerou para grandes massas
humanas que passaram a viver em cidades insalubres, em condições de vida precárias
não eram reconhecidos como argumentos válidos contra a marcha da modernização.
Para o pensador do século XIX especialmente, a solução para os males da
industrialização é sempre mais industrialização, para os males da modernidade, mais
modernidade. Isto, pois os novos tempos eram imbuídos de uma lógica emancipadora
que uma vez completamente implementada, significaria o triunfo humano sobre tudo
aquilo que lhe trazia sofrimento.
É somente em nossa época, nesta fase avançada da modernidade que podemos
por à prova esta utopia produtivista e fundamentada no controle absoluto do acaso,
como projetada primeiramente pela filosofia das luzes e avançada durante todo o século
XIX e parte do XX por boa parte dos pensadores sociais.

...
Faz-se mister perguntar: Estamos mais próximos deste mundo legado no plano
das idéias e iniciado no plano das instituições e da estrutura econômica pelo pensamento
moderno? Ou seja, o triunfo absoluto da tecnologia e tudo o que ela proporcionou de
benefícios à humanidade em escala global nos trouxe para mais perto de uma utopia em
que se declara o fim da insegurança e do medo? Para Giddens a resposta a estas
perguntas é certamente negativa:
“(...) o mundo em que agora vivemos não se parece muito
com aquele que foi previsto, nem o vemos como tal. Em vez de estar
cada vez mais dominado por nós, parece totalmente descontrolado –
um mundo virado do avesso. Além disso, algumas razões que levaram
o homem a pensar que a vida se tornaria mais estável e previsível,
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incluindo os progressos da ciência e da tecnologia, tiveram por vezes
efeitos totalmente opostos”.85

É necessário investigar, portanto, o que exatamente ocasionou esta reversão
completa das expectativas da modernidade frente ao futuro em que ela seria a tendência
operante, isto é, frente ao nosso tempo.
A principal causa é a percepção de que os meios de produção de riqueza ou em
outras palavras, de bem estar, bem como de controle da principal fonte de catástrofes e
incertezas, a natureza, resultou não num progressivo e cada vez maior coeficiente de
realização da felicidade humana, mas na produção de toda uma série de males novos,
criados, estes sim, inteiramente pelo homem, que hoje tornam a realidade tanto mais
complexa e difícil de compreender – e portanto de se controlar – e, finalmente, tanto
mais insegura. Zygmunt Bauman também se posiciona neste sentido, sustentado em sua
concepção – que não será a que utilizaremos, mas que partilha muitas características
com a noção de sociedade do risco – de modernidade líquida, a presença constante do
medo, análoga a aquela dos riscos:
“Esta nossa vida tem se mostrado diferente do tipo de vida
que os sábios do Iluminismo e seus herdeiros e discípulos avistaram e
procuraram planejar. Na nova vida que eles vislumbraram e
resolveram criar, esperava-se que a proeza de domar os medos e
refrear as ameaças que estes causavam fosse um assunto a ser decidido
de uma vez por todas. No ambiente líquido-moderno, contudo a luta
contra os medos se tornou tarefa para a vida inteira, enquanto os
perigos que os deflagram (...) passaram a ser considerados companhias
permanentes e indissociáveis da vida humana”.86

Os riscos que, portanto, definem a existência contemporânea do homem, isto é,
que o acompanham de forma permanente, são conseqüências não planejadas e de difícil
previsão produzidas inadvertidamente por aquilo que compõe o cerne da estrutura social

85
86

Ibidem, p. 16.
BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., p. 15.

49

hodierna, a manipulação massiva dos recursos naturais na forma da industrialização em
escala global. Nesta mesma linha, o sociólogo Anthony Giddens coloca o seguinte:
“A noção [de risco] se originou com a compreensão de
que resultados inesperados podem ser uma conseqüência de
nossas próprias atividades ou decisões, ao invés de
exprimirem significados ocultos da natureza ou intenções
inefáveis da Deidade. ‘Risco’ substitui em grande parte o que
antes era pensado como fortuna (fortuna ou destino) e torna-se
separado das cosmologias”.87 (grifos nossos)
A dinâmica da produção e da distribuição destes riscos é aquilo que subverte
tudo o que estava posto antes em matéria de teoria, como passível de explicar a
realidade social. Isto, pois o risco nasce sob o signo da abundância e não sob a marca da
escassez como se caracterizavam os bens na sociedade industrial tradicional. A
produção de riscos atinge uma escala quase que inapreensível e a detecção destes é em
si difícil. Como coloca Ulrich Beck:
“While things such as income and education are consumable
goods that can be experienced by the individual, the existence of and
distribution of risks and hazards are mediated on principle through
argument. That which impairs health or destroys nature is not
recognizable to one’s own feeling or eye, and even where it is
seemingly in plain view, qualified expert judgment is still required to
determine it ‘objectively. Many of the newer risks (nuclear or
chemical contaminations, pollutants in foodstuffs, diseases of
civilization) completely escape human powers of direct perception.
The focus is more and more on hazards which are neither visible nor
perceptible to the victims; hazards that in some cases may not even
take effect within the lifespans of those affected, but instead during
those of their children”.88
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Segundo Beck, portanto, uma nova dimensão é adicionada à questão das
ameaças ao ser humano que de certa maneira trás de volta aquela escuridão que
imperava nos tempos medievais, em que o perigo é onipresente, mas inapreensível. Isto
se dá, pois os perigos gerados pela sociedade industrial só podem ser diagnosticados por
seus principais interlocutores, os cientistas, que muitas vezes estão diante de ameaças
que não podem diagnosticar na totalidade de seus efeitos perniciosos e que por vezes
são simplesmente ignorados.
A mentalidade das ciências naturais imbui o cientista daquela velha certeza no
triunfo absoluto da razão e da técnica sobre o acaso e o perigo, o que impede muitos
deles de contribuírem de forma positiva para o debate acerca das possíveis soluções
para os riscos gerados pela sociedade industrial. Como é o caso da questão da mudança
climática, a discussão sobre possíveis medidas de combate ao aquecimento global só
vem se tornando viável, já que um crescente número de cientistas que antes ignorava tal
ameaça por completo – e com base em argumentos científicos – agora passa a
reconhecer que se trata de um fenômeno resultante da ação humana.

Se já abordamos duas das características dos riscos, o fato de serem
provenientes da ação humana e de serem em grande parte inapreensíveis para o ser
humano leigo – e mesmo aos cientistas que se recusam a investigá-los –, é necessário
abordar uma terceira característica que também se mostra essencial para a nova
dinâmica social que procuramos expor de forma breve aqui. Trata-se do caráter global
destes riscos, do fato de que mesmo que produzidos localmente eles distribuem seus
efeitos numa escala muito mais ampla, muitas vezes, como é o caso da tecnologia
nuclear ou da mudança climática, atingindo a humanidade como um todo. Isto, pois
como coloca Beck: “Os riscos são infinitamente reproduzíveis, dado que se reproduzem
a si próprios”.89
Se compreendermos a globalização como “a intensificação das relações sociais
em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos
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locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e viceversa”90, então fica claro que o denominador fundamental do risco é sua onipresença.

Isto significa, por sua vez, que a inexistência de barreiras leva o risco a ignorar
divisões centrais sob outros pontos de vista, para nossa compreensão social e
geopolítica, tais como norte-sul, países desenvolvidos/em desenvolvimento, nações
ricas e pobres. Os países desenvolvidos podem ter maiores meios para se proteger de
parte dos efeitos perniciosos da sociedade do risco, porém a não ser que coordenem uma
ação em escala global que permita que países em desenvolvimento tenham acesso a
novas tecnologias e que participem das discussões acerca das mudanças necessárias,
estarão cada vez mais sujeitos aos riscos que, como já dissemos, são alheios a fronteiras
nacionais e geográficas.
Torna-se inegável devido a este contexto, o fato de que a ação humana torna-se
singularmente complexa, já que a perspectiva da geração de riscos e o aumento
exponencial das conseqüências não planejadas das atitudes a torna tanto mais difícil. A
tomada de decisão passa a ser sempre um risco, como assevera Kaufmann91:

“Nas sociedades pluralistas de risco do nosso tempo, o
homem é chamado a intervir activamente no mundo sem que disponha
sempre à partida de normas predefinidas ou dum conceito fixo de
natureza que determina se o seu agir é correto. Ou seja: o seu
comportamento implica um risco”.

...
Se a ação torna-se de tal maneira dúbia, como deve orientar-se o legislador e
como deve posicionar-se o ordenamento jurídico frente a este quadro? Tanto quanto as
ferramentas da modernidade tradicional não podem mais dar conta de eliminar os riscos
90
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que ela própria produz, o ordenamento institucional concebido no seio destes outros
tempos, deve também perquirir os novos contornos que sua função adquire. O Estado,
por exemplo, vê seu papel se tornar mais complexo quando sua principal atribuição,
apreendida como tal desde Hobbes (Cf. infra), a segurança, torna-se mais difícil de ser
realizada.
“O Estado, por exemplo, tendo encontrado sua raison d’être
e seu direito à obediência dos cidadãos na promessa de protegê-los das
ameaças a existência, porém não mais capaz de cumpri-la (...) – nem
de reafirmá-la responsavelmente em vista da rápida globalização e dos
mercados crescentemente extraterritoriais –, é obrigado a mudar a
ênfase da ‘proteção contra o medo’ dos perigos à segurança social
para os perigos à segurança pessoal”.92

Disso resulta o perigo de, analogamente à mentalidade científica que atribui os
malefícios da modernidade à implantação incompleta ou insuficiente de seus
fundamentos (ao invés de reconhecerem uma modernidade fora do controle, ela mesma
geradora de novos riscos), se exigir uma extensão ilimitada do papel do Estado e
especialmente de sua função repressiva – inclusive o direito penal – para fazer face a
todos os novos perigos e riscos da condição social atual. Sobre a inutilidade de utilizar
os velhos conceitos para esta nova realidade, Ulrich Beck coloca o seguinte:
“Pode ser demonstrado que não são apenas as formas e as
medidas organizacionais que não estão aptas para compreender e
legitimar este retorno da incerteza e da impossibilidade de controle,
também não estão os princípios e as categorias éticas e legais, tais
como a responsabilidade, a culpa, o princípio poluidor-pagador (para
determinar os riscos, por exemplo) e os procedimentos de decisão
política (como seja o princípio da maioria). Analogamente, é verdade
que as categorias e os métodos das ciências sociais falham perante a
vastidão

e

ambivalência

dos

fatos

que

devem

compreender”.93
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Vivemos sem dúvida um momento chave para o direito penal, já que os
progressos que o Estado de Direito vem fazendo podem vir a ser invalidados por uma
incompreensão da lógica atual da questão dos riscos que leve, por sua vez, a restrição de
direitos sob a justificativa de se ampliar a segurança. Segundo nossa visão, a
flexibilização de garantias não constitui qualquer elevação qualitativa na tutela penal,
podendo na realidade gerar uma insegurança de tipo mais amplo relacionada a uma ação
coercitiva do Estado que perde seu norte ético e seus limites restritos.

Claus Roxin tem posicionamento com o qual estamos de pleno acordo.
Tratando da discussão suscitada pelo livro de Ulrich Beck, “Risksociety” ele coloca o
que se segue:

“[Nesta discussão] se trata de la cuestión de hasta qué punto
el Derecho penal está en condiciones de hacer frente con su tradicional
instrumental liberal y ajustado al Estado de Derecho, al que también
pertenece sobretodo el concepto de bien jurídico, a los modernos
riesgos de la vida (como los de tipo atómico, quimico, ecologico, o de
tecnica genetica) muchos responden negativamente a esta cuestión y a
aluden a la necesidad de desactivar las causas sociales de las que
surgen tales riesgos. Ahora bien, como eso sólo es posible siempre de
modo limitado, lo cierto es que no se podrá renunciar totalmente a la
intervención del Derecho penal en este campo. Pero también al luchar
contra el riesgo mediante el Derecho penal hay que preservar la
referencia al bien jurídico y los restantes principios de imputación
propios del Estado de Derecho; y donde ello no sea posible, debe
abstenerse de intervenir el Derecho penal”.94

Ou seja, o direito penal não irá perder seu papel fundamental em nosso
ordenamento geral, mas deve necessariamente manter-se dentro das balizas que
94
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restringem sua atuação com o imperativo de abster-se a intervir frente ao de expandir
seu campo de atuação neste novo contexto. Roxin determina ainda, citando um autor
que se ocupou dos impactos da sociedade do risco no direito penal que: “Solo hay
espacio para el Derecho penal allí donde las decisiones sobre el riesgo, puedan
atribuirse individualmente de modo justo”.95
Este pressuposto encontra especial dificuldade de ser posto em prática, já que a
atribuição de responsabilidade se torna mais complexa, como coloca Ulrich Beck:
“The systemic interdependence of the highly specialized
agents of modernization in business, agriculture, the law and politics
corresponds to the absence of isolable single causes and
responsibilities. (…) In other words, corresponding to the highly
differentiated division of labor, there is a general complicity, and the
complicity is matched by a general lack of responsibility. Everyone is
cause and effect, and thus non-cause. The causes dribble away into a
general amalgam of agents and conditions, reactions and counterreactions, which brings social certainty and popularity to the concept
of system”.96

Assim, o direito penal deve lidar com um conceito de responsabilidade que é
sistêmico e não individual, o que necessariamente dificulta a imputação de
responsabilidade penal. Como trataremos em detalhe mais a frente (infra Cap. 5.3), fazse necessária uma concepção de tutela do bem jurídico que também adquire
magnitude sistêmica abarcando não somente o direito penal, que mantém o status
de ultima ratio, mas também outras áreas do direito e principalmente as políticas
públicas.
Mesmo que se referindo a riscos de outra natureza do que os que citamos aqui,
Francisco de Assis Toledo mais uma vez nos ilumina o caminho ao afirmar:
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“Viver é um risco permanente, seja na selva, entre insetos e
animais agressivos, seja na cidade, por entre veículos, máquinas e toda
sorte de inventos de técnica, que nos ameaçam de todos os lados. Não
é missão do direito penal afastar, de modo completo, todos esses
riscos – o que seria de resto impossível – paralisando ou impedindo o
desenvolvimento da vida moderna, tal como o homem, bem ou mal, a
concebeu e construiu”.97

Desta forma, e com isso concordarão também os teóricos da sociedade do
risco, o caminho a ser tomado não se confunde com a expansão ilimitada dos meios
tradicionais de prevenção aos riscos, entre eles o direito penal, como também, não
equivale ao abandono do projeto da modernidade e com ela seus incontáveis benefícios,
devido ao aparecimento da sociedade do risco. Trata-se de equalizar de uma maneira
nova o papel do direito e seu lugar no ordenamento social frente a um novo contexto e
novas demandas.
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3.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS CRIMINALIZAÇÕES
NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
3.1.

O bem jurídico penal nas ordenações do reino

As Ordenações do Reino ou Ordenações Portuguesas surgiram como fruto, em
parte, de um sentimento nacionalista, mas especialmente da necessidade de
consolidação do excesso legislativo existente até o ano de 1404.98 Traduzem as
Ordenações uma consolidação da legislação esparsa existente à época, incluindo a
legislação penal. A primeira das Ordenações, as Afonsinas, não obstante terem o seu
início quatro décadas antes, somente em 28 de julho de 1446 foi concluída, já no
reinado de D. Afonso V, justificando o nome pelo qual ficaram conhecidas.
Dos delitos, das penas e do processo penal (no que não aproveita do processo
civil ou que dele diverge) cuida o Livro V das Ordenações Afonsinas. A simples
previsão de crime de lesa-majestade leva à inequívoca percepção de inexistência de uma
orientação calcada no que mais de três séculos depois surgiria como idéia de bem
jurídico penal. Nesse aspecto, o interesse da coroa não traduz o interesse social, mas tão
somente os interesses da coroa, influenciados pela igreja e pela moral. Também a
imposição de pena de morte para crimes de gravidade notoriamente diversa (v.g.
feitiçaria e encantos, trato ilícito de cristão com judia ou moura, furto do valor de marco
de prata), assim como a distinção na aplicação de penas entre nobres e plebeus e, ainda,
a previsão de infrações de cunho religioso, claramente afastam as Ordenações de uma
prévia conceituação do que seria de interesse social na condução da criminalização e,
por conseguinte, da idéia, mesmo que primária, de bem jurídico penal.
Mesmo com tais características e a apresentação de imperfeições, são as
Ordenações Afonsinas, de qualquer forma, reconhecidamente o marco inicial da
evolução do direito português.
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Mais de meio século depois, em 1505 D. Manuel I determinou que as
Ordenações Afonsinas fossem revistas e complementadas. Percebeu, com o advento da
imprensa, a possibilidade de conhecimento das novas ordenações por todo o reino, ao
mesmo tempo em que organizaria a legislação extravagante já abundante e modernizaria
o texto. Não se afastava do monarca a intenção de se tornar lembrado pela grandiosa
obra legislativa.
A primeira edição completa das novas ordenações (cinco livros) data de 1514.
Não deixaram o monarca satisfeito, contudo. Nova comissão, então, foi nomeada por D.
Manuel I, sendo finalmente publicadas as Ordenações Manuelinas em 11 de março de
1521. Não obstante serem as novas Ordenações formadas pelas Ordenações Afonsinas,
além de outros textos, a sua reformulação de títulos e artigos retira da obra legislativa a
aparência de compilação dando-lhe um aspecto de código. Vigoraram até 11 de janeiro
de 1603.
As ordenações Filipinas, de maior relevo e interesse para o Direito Penal
pátrio, pois vigentes no Brasil até a promulgação do Código Penal do Império em 1830,
foram promulgadas em 11 de janeiro de 1603, quando reinava Filipe II. Tiveram como
fonte as Ordenações Manuelinas, a Compilação de Duarte Nunes Leão (elaborada no
reinado de D. Sebastião por determinação do regente D. Henrique e aprovada pelo
Alvará Real de 14 de fevereiro de 1569) e a legislação posterior.
Previa a pena de morte para a maior parte dos delitos e a possibilidade de
aplicar tal pena conforme a gravidade do delito. Estabelecia, ainda, a pena crime
arbitrária, que deixava ao julgador a possibilidade de aplicação da pena que melhor
entendesse, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. É o que estabelecia o
parágrafo 1º, do Título CXVIII, do Livro V: “E além disto, se o Julgador achar, que o
quereloso querelou maliciosamente, ou que he revoltoso, e useiro a dar taes querélas, e
fazer semelhantes accusações, dar-lhe-há mais a pena crime arbitraria que lhe bem, e
direito parecer, segundo a qualidade da malicia, e a prova, que della houver”.99
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O excessivo rigor e a iniqüidade das penas nas Ordenações Filipinas foram
apontadas por José Frederico Marques:
Penas crudelíssimas eram cominadas a infrações muitas
vezes sem maior importância. E o catálogo de delitos era tão extenso
que um rei africano estranhou, ao lhe serem lidas as Ordenações, que
nelas não se contivesse pena para quem andasse descalço. Além de
bárbaras e atrozes, as penas eram desiguais: influía na sanção, a
qualidade ou condição da pessoa, pois se puniam diversamente os
nobres e os plebeus. A arbitrariedade também imperava no tocante à
aplicação da pena, como se vê no título 1º em que se mandava punir
os hereges com as penas determinadas pelo Direito, mas sem
esclarecer qual era esse direito aplicável.100

Nas Ordenações Filipinas a contenção da conduta do homem se dava por meio
da disseminação do terror. Como afirmou Frederico Marques101, o livro V compendiou
a barbárie penal que as monarquias absolutistas da Europa haviam transplantado do
livro terrível do Digesto, para suas leis odiosas e desumanas.
Apontava Basileu Garcia102 que tão grande era o rigor das Ordenações, com
tanta facilidade elas cominavam a pena de morte, que se conta haver Luís XIV
interpelado, ironicamente, o embaixador português em Paris, querendo saber se, após o
advento de tais leis, alguém havia escapado com vida. Mesmo no Brasil houve
exemplos dessa crueldade excessiva. Tivemos o caso de Tiradentes que, acusado do
crime de lesa-majestade, foi enforcado e esquartejado, sendo os seus membros fincados
em postes, colocados à beira das estradas, com dísticos destinados a advertir ao povo a
gravidade dos atos de conspiração. As inscrições diziam que ninguém poderia trair a
rainha, porque as próprias aves do céu se encarregariam de lhe transmitir o pensamento
do traidor.
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Ressalta ainda, o Autor, a característica marcante das Ordenações, consistente
na preocupação do legislador com os crimes sexuais, aos quais eram dedicados extensos
capítulos, fruto do sentimento religioso.
As penas excessivas para fatos insignificantes e a desigualdade de tratamento
entre os agentes, traduziam a confusão existente à época entre Direito, Moral e Religião.
Também o mestre pernambucano Aníbal Bruno apresenta uma análise crítica
às Ordenações do Reino, contra as quais, inclusive, viria a se insurgir Beccaria:
Para julgar essa legislação é preciso situá-la naqueles
começos do século XVII, em que foi promulgada e dos quais reflete
os princípios e costumes jurídicos. Baseada na idéia da intimidação
pelo terror, como eram comum naqueles tempos, distinguiam-se as
Filipinas pela dureza das punições, pela freqüência com que era
aplicável a pena de morte e pela maneira de executá-la, morte por
enforcamento, morte pelo fogo até se o corpo reduzido a pó, morte
cruel precedida de tormentos cuja crueldade ficava ao arbítrio do juiz;
mutilações, marca de fogo, açoites abundantemente aplicados, penas
infamantes, degredos, confiscação de bens. Do seu rigor e crueldade
pode-se julgar pela freqüência com que nela se repete o horrendo
estribilho do morra por ello. A pena de morte era por assim dizer, a
punição normal dos crimes. Era a pena dos hereges, dos feiticeiros,
dos moedeiros falsos, dos pederastas, do infiel que dorme com cristã
ou do cristão que dorme com infiel, dos que têm relações sexuais com
parentes ou afins, do estupro, da bigamia, do adultério, do alcoviteiro
de mulheres casadas, dos que tiram de armas em presença do Rei, no
Paço ou na Côrte, dos que fazem escrituras falsas ou delas se utilizam,
do furto, do roubo ou do homicídio, dos que falsificam mercadorias,
dos que medem ou pesam com medidas ou pesos falsos, podendo ser
também a dos que dizem mal do rei, que abrem cartas do rei, da rainha
ou de outras pessoas. A esse quadro se juntava o horrível emprego de
torturas, para obter confissões, ao arbítrio do juiz, a infâmia
transmitida aos descendentes no crime de lesa-majestade, que podia
consistir até no fato de alguém, em desprezo do Rei, quebrar ou
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derrubar alguma imagem de sua semelhança, ou armas reais, postas
por sua honra ou memória. A pena, então, era a morte cruel, com os
horrores que acompanhavam esse gênero de execuções. Transmissão
da infâmia aos descendentes, ainda, nos crimes de sodomia. Menores
podendo ser condenados até a pena de morte, conforme o crime, ao
arbítrio do julgador. Eram assim as legislações penais naqueles
primeiros anos do século XVII, algumas pondo ainda maiores
excessos em acentuar esse seu caráter de instrumento de terror na luta
contra o crime.
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As leis penais da época, portanto, derivadas de um absolutismo monárquico e
uma confusão entre interesses pessoais e religiosos, eram extremamente cruéis e
despóticas, longe de objetivar a paz social, mas o simples controle e a ordem das coisas
pela submissão dos homens imposta pelo terror.
Nada obstante a confusão e a crueldade da legislação penal vigente, os
estudiosos do Direito Penal pátrio apontam em uníssono, a estranheza e mesmo a
incompreensão da longa vigência - 227 anos - das Ordenações Afonsinas no Brasil.
A constatação dos juristas pode ser traduzida pelas palavras de Aníbal Bruno:
O insólito é que tal legislação tenha persistido entre nós até
tão longe do tempo a que correspondia. Estranha e absurda ela se
apresenta é quando a vemos regendo ainda no clima de liberalismo
jurídico do primeiro quarto do século XIX, quando as suas abusões e
rigores se chocavam com a consciência jurídica da época. Humilhante
para a cultura dos dois povos é que ela tenha podido prevalecer até
então, com as suas normas extravagantes do campo próprio do Direito
Penal, na sua confusão de moral, religião e Direito, como era corrente
nas leis penais da Idade Média, injustas na distinção de tratamento
entre fidalgos e plebeus, desumanas e por vezes ridículas nas suas
penas.104
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As Ordenações Filipinas foram ratificadas em 1643 por D. João VI e em 1823
por D. Pedro I e, salvo um curto período de interrupção de vigência no Nordeste,
decorrente da dominação holandesa (de 1630 a 1645 vigoraram um conjunto de normas
jurídicas aplicadas pelos holandeses nos territórios ocupados),105 permaneceram em
vigor até o Código Penal do Império em 1830.
As Ordenações Filipinas continham uma infinidade de previsões criminais,
assim especificadas em seu Livro V: “Título I: Dos Hereges e Apóstatas; Titulo II: Dos
que arrenegam, ou blasfemam de Deus, ou dos Santos; Titulo III: Dos Feiticeiros; Titulo
IV: Dos que benzem cães, ou bichos sem autoridade do Rei, ou dos Prelados; Titulo V:
Dos que fazem vigílias em Igrejas, ou Vodos fora delas; Titulo VI: Do crime de Lesa
Magestade; Titulo VII: Dos que dizem mal do Rei; Titulo VIII: Dos que abrem as cartas
do Rei, ou da Rainha, ou de outras pessoas; Titulo IX: Das pessoas do Conselho do Rei,
e Desembargadores, que descobrem o segredo; Titulo X: Do que diz mentira ao Rei em
prejuízo de alguma parte; Titulo XI: Do Escrivão, que não põe a subscrição confirme a
substância da Carta, ou Provisão, para o Rei assinar; Titulo XII: Dos que fazem moeda
falsa, ou a despendem, e dos que cerceiam a verdadeira, ou a desfazem; Titulo XIII: Dos
que cometem pecado de sodomia, e com alimarias; Titulo XIV: Do Infiel, que dorme
com alguma Cristã, e o Cristão, que dorme com Infiel; Titulo XV: Do que entra em
Mosteiro, ou tira Freira, ou dorme com ela, ou a recolhe em casa; Titulo XVI: Do que
dorme com a mulher, que anda no Paço, ou entra em casa de alguma pessoa para dormir
com mulher virgem, ou viúva honesta, ou escrava branca de guarda; Titulo XVII: Dos
que dormem com suas parentas, e afins; Titulo XVIII: Do que dorme por força com
qualquer mulher, ou trava dela, ou a leva por sua vontade; Titulo XIX: Do homem que
casa com duas mulheres, e da mulher, que casa com dois maridos; Titulo XX: Do
Oficial do Rei, que dorme com mulher, que perante ele requer; Titulo XXI: Dos que
dormem com mulheres orfãs, ou menores, que estão a seu cargo; Titulo XXII: Do que
casa com mulher virgem, ou viúva, que estiver em poder de seu pai, mãe, avô, ou
Senhor, sem sua vontade; Titulo XXIII: Do que dorme com mulher virgem, ou viúva
honesta por sua vontade; Titulo XXIV: Do que casa, ou dorme com parenta, criada, ou
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escrava branca daquele, com quem vive; Titulo XXV: Do que dorme com mulher
casada; Titulo XXVI: Do que dorme com mulher casada de feito, e não de direito, ou
que está em fama de casada; Titulo XXVII: Que nenhum homem Cortesão, ou que
costume andar na Corte, traga nela barregã; Titulo XXVIII: Dos barregueiros casados e
de suas barregãs; Titulo XXIX: Das barregãs, que fogem àqueles, com que vivem, e
lhes levam o seu; Titulo XXX: Das barregãs dos Clérigos, e de outros religiosos; Titulo
XXXI: Que o frade, que for achado com alguma mulher, logo seja entregue a seu
superior; Titulo XXXII: Dos Alcoviteiros, e dos que em suas casas consentem as
mulheres fazerem mal de seus corpos; Titulo XXXIII: Dos Rufiães e mulheres solteiras;
Titulo XXXIV: Do homem, que se vestir em trajes de mulher, ou mulher em trapos de
homem, e dos que trazem máscaras; Titulo XXXV: Dos que matam, ou ferem, ou tiram
com arcabuz, ou Besta; Titulo XXXVI: Das penas pecuniárias dos que matam, ferem,
ou tiram arma na Corte; Titulo XXXVII: Dos delitos cometidos aleivosamente; Titulo
XXXVIII: Do que matou sua mulher, por a achar em adultério; Titulo XXXIX: Dos que
arrancam em presença do Rei, ou no Paço, ou na Corte; Titulo XL: Dos que arrancam
em Igreja, ou Procissão; Titulo XLI: Do escravo, ou filho, que arrancar arma contra seu
senhor, ou pai; Titulo XLII: Dos que ferem, ou injuriam as pessoas, com quem trazem
demandas; Titulo XLIII: Dos que fazem desafio; Titulo XLIV: Dos que nos arruidos
chamam outro apelido, senão o do Rei; Titulo XLV: Dos que fazem assuada, ou
quebram portas, ou as fecham de noite por fora; Titulo XLVI: Dos que vêm de fora do
reino em assuada a fazer mal; Titulo XLVII: Que nenhuma pessoa traga consigo
homens escudados; Titulo XLVIII: Dos que tiram os presos do poder da Justiça, ou das
prisões, em que estão, e dos presos que assim são tirados, ou fogem da Cadeia; Titulo
XLIX: Dos que resistem, ou desobedecem aos Oficiais da Justiça, ou lhes dizem
palavras injuriosas; Titulo L: Dos que fazem ou dizem injúrias aos Julgadores, ou a seus
Oficiais; Titulo LI: Do que levanta volta em Juizo perante a Justiça; Titulo LII: Dos que
falsificam sinal, ou selo do Rei, ou outros sinais autênticos, ou selos; Titulo LIII: Dos
que fazem escrituras falsas, ou usam delas; Titulo LIV: Do que disser testemunho falso,
e do que o faz dizer, ou comete, que o diga, ou usa dele; Titulo LV: Dos partos
supostos; Titulo LVI: Dos Ourives, que engastam pedras falsas, ou contrafeitas, ou
fazem falsidades em suas obras; Titulo LVII: Dos que falsificam mercadorias; Titulo
LVIII: Dos que medem, ou pesam com medidas, ou pesos falsos; Titulo LIX: Dos que
molham, ou lançam terra no pão, que trazem, ou vendem; Titulo LX: Dos furtos, e dos
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que trazem artifícios para abrir portas; Titulo LXI: Dos que tomam alguma coisa por
força; Titulo LXII: Da pena, que haverão os que acham escravos, aves ou outras coisas,
e as não entregam a seus donos, nem as apregoam; Titulo LXIII: Dos que dão ajuda aos
escravos cativos para fugirem, ou os encobrem; Titulo LXIV: Como os Estalajadeiros
são obrigados aos furtos e danos, que em suas Estalajens se fazem; Titulo LXV: Dos
Burlões e enliçadores, e dos que se levantam com fazenda alheia; Titulo LXVI: Dos
Mercadores que quebram: E dos que se levantam com fazenda alheia; Titulo LXVII:
Dos que arrancam marcos; Titulo LXVIII: Dos Vadios; Titulo LXIX: Que não entrem
no Reino Ciganos, Arménios, Arábios, Persas, nem Mouriscos de Granada; Titulo LXX:
Que os escravos não vivam por si, e os Negros não façam bailios em Lisboa; Titulo
LXI: Dos Oficiais do Rei, que recebem serviços, ou peitas, e das partes, que lhas dão,
ou prometem; Titulo LXXII: Da pena, que haverão os Oficiais, que levam mais do
conteúdo do seu Regimento, e que os que não tiverem Regimento o peçam; Titulo
LXXIII: Dos Almoxarifes, Rendeiros e Jurados, que fazem avença; Titulo LXXIV: Dos
Oficiais do Rei, que lhe furtam, ou deixam perder sua Fazenda por malícia; Titulo
LXXV: Dos que cortam árvores de fruto, ou Sobreiros ao longo do Tejo; Titulo
LXXVI: Dos que compram pão para revender; Titulo LXXVII: Dos que compram
vinho, ou azeite para revender; Titulo LXXVIII: Dos que compram colmeias para matar
abelhas, e dos que matambestas; Titulo LXXIX: Dos que são achados depois do sino de
recolher sem armas, e dos que andam embuçados; Titulo LXXX: Das armas, que são
defesas, e quando se devem perder; Titulo LXXXI: Dos que dão músicas de noite;
Titulo LXXXII: Dos que jogam dados, ou cartas, ou as fazem, ou vendem, ou dão
tabolagem, e de outros jogos defesos; Titulo LXXXIII: Que nenhuma pessoa se
concerte com outra para lhe fazer despachar algum negócio na Corte; Titulo LXXXIV:
Das Cartas difamatórias; Titulo LXXXV: Dos Mexeriqueiros; Titulo LXXXVI: Dos
que põem fogos; Titulo LXXXVII: Dos Daninhos, e dos que tiram gado, ou bestas do
Curral do Concelho; Titulo LXXXVIII: Das caças e pescarias defesas; Titulo LXXXIX:
Que ninguém tenha em sua casa rosalgar, nem o venda, nem outro material venenoso;
Titulo XC: Que não façam vódas, nem baptismos de fogaça, nem os amos peçam por
causa de seus criados; Titulo XCI: Que nenhuma pessoa faça Coutadas; Titulo XCII:
Dos que tomam insígnias de armas, e "dom", ou apelidos que lhes não pertencem;
Titulo XCIII: Que não tragam hábitos, nem insígnias das Ordens Militares em jogos, ou
em máscaras; Titulo XCIV: Dos Mouros e Judeus, que andam sem sinal; Titulo XCV:
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Dos que fazem Cárcere privado; Titulo XCVI: Dos que sendo apercebidos para servir
por Cartas do Rei, o não fazem ao tempo ordenado; Titulo XCVII: Dos que fogem das
Armadas; Titulo XCVIII: Que os naturais deste reino não aceitem navegação fora dele;
Titulo XCIX: Que os que tiverem escravos de Guiné os batizem; Titulo C: Das coisas,
que se não podem trazer por dó; Titulo CI: Que não haja Alfeloeiros, nem Obreeiros;
Titulo CII: Que se não imprimam livros sem licença do Rei; Titulo CIII: Qua não peçam
esmola para invocação alguma sem licença do Rei; Titulo CIV: Que os Prelados, e
Fidalgos não açoitem malfeitores em seus Coutos, Honras, Bairros ou Casas: E dos
devedores, que se acolhem a elas; Titulo CV: Dos que encobrem os que querem fazer
mal; Titulo CVI: Que coisas do trato da India e Mina, e Guiné se não poderão ter, nem
tratar delas; Titulo CVII: Dos que sem licença do Rei vão, ou mandam à India, Mina,
Guiné; e dos que indo com licença não guardam seus Regimentos; Titulo CVIII: Que
nenhuma pessoa vá à terra de Mouros sem licença do Rei; Titulo CIX: Das coisas, que
são defesas levarem-se a terras de Mouros; Titulo CX: Que se não resgatem Mouros
com ouro, prata ou dinheiro do Reino; Titulo CXI: Dos Cristãos novos e Mouros, e
Cristãos Mouriscos, que se vão para terra de Mouros, ou para as partes de Africa, e dos
que os levam; Titulo CXII: Das coisas, que se não podem levar fora do reino sem
licença do Rei; Titulo CXIII: Que não se tire ouro, prata, nem dinheiro para fora do
Reino; Titulo CXIV:Dos que vendem Naus, ou Navios a estrangeiros, ou lhos vão fazer
fora do Reino; Titulo CXV: Da passagem dos Gados; Titulo CXVI:Como se perdoará
aos malfeitores, que derem outros à prisão; Titulo CXVII: Em que casos se devem
receber querelas; Titulo CXVIII: Dos que querelam maliciosamente, ou não provam
suas querelas, e denunciações; Titulo CXIX: Como serão presos os malfeitores; Titulo
CXX: Em que maneira os Fidalgos e Cavaleiros, e semelhantes pessoas devem ser
presos; Titulo CXXI: Que ao tempo da prisão se faça acto do hábitoe tonsura do preso;
Titulo CXXII: Dos casos, em que a Justiça tem lugar, e dos em que se apelará por parte
da Justiça; Titulo CXXIII: Dos Coutos ordenados para se coutarem os homiziados, e dos
casos, em que lhes devem valer; Titulo CXXIV: Da ordem do juizo dos feitos crimes;
Titulo CXXV: Como se correrá a folha dos que forem presos por feito crime; Titulo
CXXVI: Em que casos se procederá por éditos contra os malfeitores, que se ausentarem,
ou acolherem a casa dos poderosos, por não serem presos ou citados; Titulo CXXVII:
Como se procederá a anotação de bens; Titulo CXXVIII: Das Seguranças Reais; Titulo
CXXIX: Das Cartas de Seguro, e em que tempo se passarão em caso de morte, ou de
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feridas; Titulo CXXX: Quando o que foi livre por sentença de algum crime, ou houve
perdão, será mais acusado por ele; Titulo CXXXI: Dos que se livram sobre fiança;
Titulo CXXXII: Que não seja dado sobre fiança preso por feito crime, antes de ser
condenado; Titulo CXXXIII: Dos Tormentos; Titulo CXXXIV: Como se provarão os
ferimentos de homens, ou forças de mulheres, que se fizerem de noite, ou no ermo;
Titulo CXXXU: Quando os menores serão punidos pelos delitos, que fizerem; Titulo
CXXXVI: Que os Julgadores não apliquem as penas a seu arbítrio; Titulo CXXXVII:
Das Execuções das penas corporais; Titulo CXXXVIII: Das pessoas, que são escusas de
haver pena vil; Titulo CXXXIX: Da maneira que se terá com os presos, que não
puderem pagar às partes o em que são condenados; Titulo CXL: Dos Degredos e
degredados; Titulo CXLI: Em que lugares não entrarão os degredados; Titulo CXLII:
Por que maneira se trarão os degredados das Cadeias do Reino à Cadeia de Lisboa;
Titulo CXLIII: Dos Degredados, que não cumprem os degredos”.
É forçoso verificarmos, como acima já apontado, que as Ordenações do Reino
não traziam em seu conjunto regras que permitam identificar um bem jurídico como
fruto do interesse da coletividade. Ao contrário, significavam os interesses da coroa e da
igreja, excludentes daquele conceito.
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3.2.

O bem jurídico penal nos Códigos Penais brasileiros
3.2.1. O Código Criminal do Império (1830)

O Código Criminal do Império é resultado de profundas mudanças no
pensamento jurídico, filosófico e social iniciado anos antes na Europa. O movimento
filosófico e social do qual resultou a Revolução Francesa (1789), deu origem a um
direito individualista.106
Noé Azevedo assim retrata a condição humana na época:
O homem achava-se até então inteiramente entregue ao
arbítrio dos detentores do poder. O povo era oprimido pelas classes
dominantes, clero e nobreza, que, apoiando o rei, eram por ele
mantidas. Era, em síntese, a organização de uma ditadura sustentada
pela oligarquia das classes privilegiadas. Uma insignificante minoria
comandada por um chefe absoluto, dominando e explorando o povo
desorganizado. Os grandes pensadores daquele século despertaram no
indivíduo a consciência do seu valor. Difundiram a noção da liberdade
individual. Exalçaram a personalidade humana, revestindo-a de
direitos e prerrogativas. Levantaram os espíritos e deram alma ao
povo. Operou-se o movimento social, explodindo a Revolução.
Nasceu, assim, o regime democrático-representativo. Ao mesmo
tempo em que se organizaram os estados liberais-democráticos, os
juristas foram elaborando um direito impregnado da mesma filosofia.
Tanto o direito civil, como o direito penal tiveram por objeto principal
assegurar os direitos e prerrogativas do indivíduo. Formularam um
sistema de garantias, capazes de pô-lo inteiramente a salvo dos abusos
que pudessem ser cometidos pelos detentores do poder.107
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O direito pré Revolução Francesa foi combatido por Beccaria. O prefácio de
sua clássica obra retrata o sentimento de indignação de dominava seus pensamentos108:
Fragmentos da legislação de antigo povo conquistador,
reunidos por ordem de um príncipe que reinou, em Constantinopla, há
doze séculos, juntados depois aos costumes dos lombardos e
amortalhados em volumoso calhamaço de comentários pouco
inteligíveis, são o antigo acervo de opiniões que uma grande parte da
Europa prestigiou com o nome de leis; e, ainda hoje, o prejuízo da
rotina, tão nefasto quanto difundido, faz com que uma opinião de
CARPOZOW, uma velha prática preconizada por CLARO, um
suplício que FRANCISCO imaginou com bárbara complacência,
continuem sendo orientações friamente seguidas por esses homens,
que deveriam tremer ao decidirem da vida e da sorte de seus
concidadãos.

O espírito da época era reformador. As idéias iluministas e a tendência
humanitária estavam em pleno vigor. O iluminismo, aliás, também como compromisso
de utilizar a razão e os resultados que ela pode obter nos vários campos de pesquisa para
melhorar a vida individual e social do homem109, abriu um fervoroso debate sobre a
pena de morte, largamente utilizada nas legislações penais.110
A principal obra daquele período foi a escrita por Cesare Bonesana, o Marques
de Beccaria (1738-1794) e publicada em 1764, intitulada Dei delitti e delle pene (Dos
Delitos e das Penas). Igualmente, outros ilustres pensadores da época muito se
interessaram pelas questões da justiça criminal, tais como: Jean Jacques Rousseau
(1712-1778) (O contrato social, 1762); Montesquieu (1689-1755) (O espírito das Leis,
1748); Voltaire (1694-1778) (preço da justiça e da humanidade, 1777); Jeremias
Benthan (1748-1832) (Introdução aos princípios morais na legislação, 1780); Immanuel
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Kant (1724-1804) (Crítica da Razão Pura, 1788) e Friedrich Hegel (1770-1831)
(Filosofia dos Direitos, 1821).111
As idéias iluministas tiveram seus reflexos no Brasil, inclusive no espírito do
Imperador.112
Quando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, vigoravam
no âmbito penal as Ordenações Filipinas. Antes ainda do Código Penal do Império, o
Imperador D. Pedro I, por meio da Carta de Lei de 25 de março de 1824, outorgou a
única Constituição do Império, a qual teve forte influência sobre o Direito Penal pátrio.
A Constituição de 1824, de caráter muito mais liberal, estabeleceu limites que
seriam observados pelo Código Criminal do Império. Sobre a influência determinante
da Constituição de 1824 sobre o Direito Penal e conseqüentemente sobre o Código que
viria a ser instituído, observou Basileu Garcia: “Estreita é a ligação do Direito Penal
com o Direito Constitucional, e esse traçou diretrizes renovadoras para aquele, então a
instituir-se. O espírito que dominou o Código Criminal do Império está antecipado na
Constituição de 1824”.113
Nesse sentido, a Constituição de 1824, seguindo as idéias liberais da época,
consignou em seu artigo 179, os direitos e garantias individuais que serviriam de norte
para o Código Criminal do Império.
O inciso 2º do referido artigo assim dispunha que “Nenhuma lei será
estabelecida sem utilidade publica”, consubstanciando o princípio da utilidade pública
da pena.
O inciso 3º estabelecia que “A sua disposição não terá effeito retroactivo”,
numa clara adoção do princípio da irretroatividade da lei penal, o que representava uma
das essenciais garantias à liberdade dos cidadãos.114
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Outros incisos do mesmo artigo 179 traziam orientações que guardavam
relação com o Direito Penal:
inciso 5º: “Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que
respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica”;
inciso 8º: “Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos
declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão,
sendo em Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do
Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a
extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o
motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as”;
inciso 9º: “Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou
nella conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a
admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de
prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto”;
inciso 10: “À excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada,
senão por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que a
deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar.
O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada, não comprehende
as Ordenanças Militares, estabelecidas como necessarias á disciplina, e recrutamento do
Exercito; nem os casos, que não são puramente criminaes, e em que a Lei determina
todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos mandados da justiça, ou não
cumprir alguma obrigação dentro do determinado prazo”;
Inciso 11: “Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por
virtude de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta”;

70

inciso 13: “A lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e
recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”. Percebe-se aqui a adoção
do prncípio da igualdade de todos perant a lei;
inciso 19: “Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro
quente, e todas as mais penas crueis”;
inciso 20: “Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não
haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá aos
parentes em qualquer gráo, que seja”, do que se verifica a adoção do princípio da
personalização da responsabilidade penal;
inciso 21: “As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas
casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos seus
crimes”.
O novo Código, portanto, deveria observar os princípios e orientações acima
destacados, além de se fundar nas sólidas bases da justiça e da eqüidade, conforme
previa o artigo 179, em seu inciso 18, da Constituição de 1824.
Nesse cenário liberal, foram nomeados os Deputados Bernardo Pereira de
Vasconcelos e José Clemente Pereira, para elaborarem projetos do novo Código, os
quais foram apresentados, respectivamente, em 04.05.1927 e 16.05.1827.115
O Código Criminal do Império Brasileiro, sancionado por D. Pedro I em
16.12.1830, teve por base o projeto do Deputado Bernardo de Vasconcelos. O Deputado
havia se diplomado na Universidade de Coimbra, tendo sido aluno de Pascoal José de
Melo Freire dos Reis, o maior jurisconsulto português de sua época. Melo Freire foi
contemporâneo da obra de Beccaria e das idéias de Voltaire, Rousseau e Montesquieu.
Foi defensor dos pensamentos liberais.116-117
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As influências liberais do mestre português se fizeram presentes na elaboração
do projeto apresentado por Bernardo de Vasconcelos.118
A estruturação do novel Código foi influenciada, além dos princípios
constitucionais já mencionados anteriormente, pelos Códigos Criminais da época, em
especial o da Áustria (1803), França (1810), Baviera (1813), Nápoles (1819), Parma
(1820), Espanha (1822) e Louisiana (1825).119-120
Não obstante o caráter liberal do código é preciso compreender a sua época. A
sociedade ainda vivia sob a égide da escravidão, restando a pena de morte como único
dissenso no parlamento para aprovação da nova legislação penal. Sob o argumento da
criminalidade do elemento servil e de que sem a pena de morte não se manteria a ordem
ente os escravos, venceram por pequena maioria os conservadores, do que resultou a
inclusão da pena de morte no Código do Império121- nada obstante o disposto no inc. 19,
do art. 179, da Constituição vigente -, suprimida, porém, para os crimes políticos.122
A pena de morte angariava críticas, dentre elas a de Vicente Alves de Paula
Pessoa123:
“É possível, que a alguns causem reparo certas de minhas
opiniões, especialmente quando se trata da pena de morte, da qual não
sou partidário, como me manifesto em lugar competente; pois entendi;
como sempre, que não convém hexitar, quando se trata de expender
opiniões, que se baseam em convicção profunda; pela experiencia dos
factos, que se impõem, quando não repugnantes á verdade.
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Quero crer, que uma tal pena só se mantem por escrúpulos
mal entendidos e quiçá pela falta de franqueza, que infelizmente
constitue quase sempre uma boa regra de política”.

A pena extrema, entretanto, foi mais tarde revogada tacitamente por D. Pedro
II, bastante impressionado que teria ficado com um erro judiciário.
Basileu Garcia124 narra que decorreu em Macaé um processo de que resultou a
pena capital imposta ao réu chamado Manuel da Mota Coqueiro. Tal sentença foi depois
tida como deplorável injustiça. De tal modo se consternou o magnânimo Imperador, que
resolveu jamais efetivar a pena máxima. Passou a comutá-la sistematicamente em galés
perpétuas.
O Código era formado por 313 artigos, divididos em quatro partes: “Dos
Crimes e das Penas”, “Dos Crimes Públicos”, “Dos Crimes Particulares” e “Dos Crimes
Policiais” (consistentes nas contravenções).
Previa onze tipos de penas: a) morte (arts. 38 a 43); b) galés (arts. 44 e 45; §§
1º e 2º); c) prisão com trabalho (art. 46); d) prisão simples (art. 47); e) banimento (art.
50); f) degredo (art. 51); g) desterro (art. 52); h) multa (art. 55); suspensão do emprego
(art. 58); j) perda do emprego (art.59); k) açoites (art. 60).125
O Código do Império teve grande influência nas legislações espanhola e latinoamericana, sendo um dos poucos Códigos, no século XIX, de índole liberal. Na
América latina foi o primeiro com independência e autonomia. Gerou, inclusive,
interesse de juristas europeus, o que se justificava pelas idéias avançadas que
continha.126
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Nada obstante, Edgard Magalhães Noronha127 aponta os defeitos que
permeavam o Código:
“Não definira a culpa, aludindo apenas ao dolo (arts. 2º e 3º),
embora no art. 6º a ela já se referisse, capitulando mais adiante crimes
culposos (arts. 125 e 153), esquecendo-se, entretanto, do homicídio e
das lesões corporais por culpa, omissão que veio a ser suprida pela Lei
no 2.033, de 1871. Tal silêncio explica-se pela época em que veio à luz
o Código, na qual os meios de transportes, a indústria etc. não
ofereciam os perigos que mais tarde se fizeram sentir. Espelhava-se
também na lei da desigualdade no tratamento iníquo do escravo. Não
separada a Igreja do Estado, continha diversas figuras delituosas,
representando ofensas à religião estatal”.

De outro lado, as originalidades e conquistas do novo Código foram assim
apontadas por Roberto Lyra128:
“1º - no esboço de indeterminação relativa e de
individualização da pena, contemplando já os motivos do crime,
só meio século depois tentado na Holanda e, depois, na Itália e
na Noruega; 2º - na fórmula da cumplicidade (co-delinqüência
como agravante) com traços do que viria a ser a teoria positiva a
respeito; 3º - na previsão da circunstância atenuante da
menoridade, desconhecida, até então, das legislações francesa e
napolitana, e adotada muito tempo após; 4º - no arbítrio judicial,
no julgamento dos menores de 14 anos; 5º - na responsabilidade
sucessiva, nos crimes por meio de imprensa, antes da lei belga e,
portanto, é esse sistema brasileiro e não belga, como é
conhecido; 6º - a indenização do dano ex delicto como instituto
de direito público, também antevisão positivista; 7º - na
imprescritibilidade da condenação”.
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René Ariel Dotti129 destaca, ainda, as alternativas à pena privativa de liberdade
introduzida no Código: a multa (o sistema dia-multa era bastante inovador), a suspensão
do emprego e a perda do emprego. Referidas penas estavam assim previstas:

“Art. 55. A pena de multa obrigará os réos ao pagamento de uma quantia
pecuniaria, que será sempre regulada pelo que os condemnados poderem haver em cada
um dia pelos bens, empregos, ou industria, quando a Lei especificamente a não designar
de outro modo”.
“Art. 58. A pena de suspensão do emprego privará os réos do exercicio dos
seus empregos, durante o tempo de suspensão, no qual não poderão ser empregados em
outros, salvo, sendo de eleição popular”.
“Art. 59. A pena de perda de emprego importará a perda de todos os outros
serviços, que os réos houverem prestado nelle”.
Assim eram as previsões criminais no Código Criminal do Império do Brasil:
“Parte II - Dos crimes publicos: Titulo I - Dos crimes contra a existencia politica do
Imperio: Capitulo I - Dos crimes contra independencia, Integridade, e Dignidade da
Nação; Capitulo II - Dos crimes contra a Constituição do Imperio, e fórma do seu
Governo; Capitulo III - Dos crimes contra o chefe do Governo; Titulo II - Dos crimes
contra o livre exercicio do Poderes Publicos; Titulo III -Dos crimes contra o livre gozo,
e exercicio dos Direitos Politicos dos Cidadãos; Titulo IV - Dos crimes contra a
segurança interna do Imperio, e publica tranqüilidade: Capitulo I – Conspiração;
Capitulo II – Rebellião; Capitulo III – Sedição; Capitulo IV – Insurreição; Capitulo V –
Resistencia; Capitulo VI - Tirada ou fugida de presos do poder da Justiça, e
arrombamentos de cadêas; Capitulo - Desobediencia ás autoridades; Titulo V - Dos
crimes contra a Boa Ordem, e a Administração Publica: Capitulo I - Prevaricações,
abusos e omissões dos empregados públicos: Secção I – Prevaricação; Secção II – Peita;
129
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Secção III – Suborno; Secção IV – Concussão; Secção V - Excesso, ou abuso de
autoridade, ou influencia proveniente do emprego; Secção VI - Falta de exacção no
cumprimento dos deveres; Secção VII - Irregularidade de conducta; Capitulo II –
Falsidade; Capitulo III – Perjurio; Título VI – Dos crimes contra o Thesouro Publico e
propriedade publica: Capitulo I – Peculato; Capitulo II - Moeda falsa; Capitulo III –
Contrabando; Capitulo IV – Destruição ou damnificação de construções, monumentos e
bens publicos. Parte III – Dos crimes particulares: Titulo I – Dos crimes contra a
liberdade individual; Titulo II – Doscrimes contra a segurança individual: Capitulo I –
Dos crimes contra a segurança da pessoa e vida: Secção I – Homicidio; Secção II –
Infanticidio; Secção III Aborto; Secção IV – Ferimentos e outras offensas physicas;
Secção V – Ameaças; Secção VI – Entrada na casa alheia; Secção VII – Abertura de
cartas; Capitulo II – Dos crimes contra a segurança da honra: Secção I – Estupro;
Secção II – Rapto; Secção III – Calumnia e injurias; Capitulo III – Dos crimes contra a
segurança do estado civil, e domestico: Secção I – Celebração do matrimonio contra as
Leis do Imperio; Secção II – Polygamia; Secção III – Adulterio; Secção IV – Parto
supposto e outros fingimentos; Titulo III – Dos crimes contra a propriedade: Capitulo I
– Furto; Capitulo II – Banca-rota, estellionato, e outros crimes contra a propriedade;
Capitulo III – Damno; Titulo IV – Dos crimes contra a pessoa, e contra a propriedade.
Parte IV – Dos crimes policiaes: Captulo I – Offensa da religião, da moral e bons
costumes; Capitulo II – Das sociedade secretas; Capitulo III – Ajuntamentos illicitos;
Capitulo IV – Vadios e mendigos; Capitulo V – Uso de armas defesas; Capitulo VI –
Fabrico, e uso de instrumentos para roubar; Capitulo VII – Uso de nomes suppostos, e
titulos indevidos; Capitulo VIII – Uso indevido da imprensa”.
O Código Criminal apresentava um texto retributivo.130 Nada obstante, porém,
de ainda conter normas assecuratórias dos interesses do próprio império e da igreja,
pode-se perceber uma influência oriunda do pensamento iluminista, ditada mesmo,
inclusive, pelo texto constitucional recém vigente que abrigava, como apontado acima,
princípios norteadores de uma nova ordem penal, substitutiva às vetustas e cruéis
Ordenações.
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De outro lado, o estreitamento das penas cruéis (em que pese a sua
manutenção) e a criação de penas alternativas à pena privativa de liberdade, dentre
outros avanços, parecem significativos da assunção de ideais mais humanistas na
retribuição.
O recrudescimento da criminalidade, contudo, e a suposição de que o
fenômeno fosse conseqüência das disposições benignas do Código, gerou uma
preocupação de reformá-lo. Logo surgiram as reações antiliberais, por meio da edição
de novas leis, algumas delas processuais.
Conforme escreveu Basileu Garcia,131 a Lei de 10 de junho de 1835 exprime
esse sentido reacionário e constitui, mesmo, certa mancha no generoso sistema da
legislação do Império. Estabeleceu que os escravos que houvessem praticado atentados
contra segurança ou a vida dos seus senhores ou pessoas da família destes, assim como
dos feitores, seriam prontamente julgados pelo Júri do termo mais próximo, e a sentença
logo se executaria, mesmo que fosse de morte, não comportando o recurso de graça.
Sendo o Júri composto pelos senhores dos escravos, era natural que os julgamentos não
primassem pela isenção de ânimo.
A compreensão de Noé Azevedo, sobre a referida lei, não é diferente. Assim se
expressou o ilustre professor das Arcadas:132

“Essa lei, que vigorou até 1886, tornava verdadeira irrisão o
preceito do § 13 do art. 179 da Constituição Imperial, quando
determinava: ‘A lei será igual para todos’. No Brasil de então, a
população escrava era muito superior á livre, a calcular-se pelo quadro
estatístico de Balbi, feito em 1818, dando uma população de cerca de
2.000.000 de escravos para 1.000.000 de brancos e meio milhão de
pardos e pretos livres. (...) Tínhamos, assim, quase que dois terços da
nação formados por indivíduos que sustentavam a sua economia e
que, entretanto, não tinham o único dos direitos do homem que a lei
131
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lhes reconhecia, o direito á vida, assegurado com as mesmas garantias
outorgadas aos homens livres. Entregar a vida dos escravos ao jury de
um termo, onde o senhor de engenho mandava como um régulo, era
evidentemente o mesmo que dar ao senhor o ‘jus vitae necisque’ direito de vida e de morte - sobre essa gente, tal como na antiga
Roma”.

A draconiana Lei foi revogada pela Lei no 3.310, de 10 de outubro de 1886.
Noronha cita a Lei de 3 de dezembro de 1841 que, com o Regulamento 120, de
1842, atribuiu a formação da culpa às autoridades policiais.133
Outras importantes alterações legislativas ao Código de 1830 são citadas por
Galdino Siqueira:134
- lei de 4 de setembro de 1850 que, referindo-se à de 7 de novembro de 1831,
trata da repressão do crime do tráfico de africanos;
- lei de 18 de setembro de 1850 que no art. 2 se ocupa do apossamento e dano
de terras devolutas ou alheias;
- decreto de 29 de setembro de 1851 que trata do exercício ilegal da medicina e
da polícia sanitária;
- lei de 20 de setembro de 1871 que no art. 19 qualifica os crimes de homicídio
culposo e de ofensas físicas culposas, não prescritas pelo código e no art. 21 limita a
generalidade do conceito do crime de estelionato, previsto no art. 264, § 4º do Código
Criminal; revogou ainda, a Lei de 3 de dezembro de 1841, devolvendo ao juiz a
atribuição de formação da culpa;
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- lei de 4 de agosto de 1875 que se ocupa dos crimes cometidos em país
estrangeiro contra o Brasil e os brasileiros;
- lei de 15 de outubro de 1886 que revogou o art. 60 do código criminal e a lei
de 10 de junho de 1835, no tocante à pena de açoites;
- lei de 15 de outubro de 1886 que se ocupa dos crimes de dano, incêndio e
outros, que não estavam devidamente qualificados pelo código;
- lei de 14 de outubro de 1887 sobre registro de marcas de fábrica e de
comércio e infrações respectivas.
A abolição da escravidão, por meio da lei de 13 de maio de 1888, veio trazer
importantes modificações ao código como a supressão de figuras delituosas, como, v.g.,
a insurreição.
De qualquer modo, como fruto de expressiva transformação social em curso,
perceptíveis são as mudanças que começam a ser implementadas no direito penal
brasileiro, influenciado que foi pelo ideário iluminista, cuja repercussão se observou
também no Brasil, com concepções mais humanistas, verificadas no sistemas
constitucional e penal, não mais voltados exclusivamente à manutenção do poder
monárquico em si mesmo, mas já considerando, em alguma medida, o indivíduo e os
direitos a ele inerentes.
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3.2.2. O Código Penal de 1890

Com o advento da abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, por meio da
Lei Áurea, várias alterações atingiram o Código Criminal. Com isso, em 4 de outubro
do mesmo ano o deputado Joaquim Nabuco, ativo participante do movimento libertador,
apresentou um projeto para adaptar a lei penal à nova realidade social. O projeto
apresentado à Câmara autorizava o governo a fazer nova publicação do texto do Código,
com as alterações feitas pelas leis que o emendaram ou completaram, e a supressão dos
dispositivos que a abolição do regime servil tornara sem aplicação. O projeto não
chegou a ser discutido, tendo o deputado João Vieira de Araújo apresentado um
anteprojeto da nova edição do Código Criminal.
Para estudar o novo projeto foi composta uma comissão integrada por
Visconde de Assis Martins, José Rodrigues Torres Neto e pelo Conselheiro João Batista
Pereira, na qualidade de relator, que acabou por concluir que melhor seria uma reforma
total do Código. Foi, então, o próprio Batista Pereira, encarregado pelo Ministro dos
Negócios da Justiça, o Conselheiro Cândido de Oliveira, de elaborar o projeto de
reforma. Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. O trabalho de
Batista Pereira foi interrompido, mas logo retomado, renovada que foi a incumbência de
reforma por Campos Salles, então Ministro da Justiça do Governo Provisório chefiado
pelo Marechal Deodoro da Fonseca.
Em pouco mais de três meses o projeto foi organizado e entregue ao governo e
examinado por uma Comissão nomeada pelo Ministro da Justiça e por ele presidida.
Contava ainda, com a participação José Júlio de Albuquerque Barros (Barão de Sobral),
Francisco de Paula Belfort Duarte e Luís Antonio dos Santos Werneck, do próprio autor
do projeto. Em 11 de outubro de 1890 o projeto foi aprovado quase na íntegra e
transformado em Código Penal, surgindo, então, o Código Penal dos Estados Unidos do
Brasil.135-136
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Em 6 de dezembro de 1890, por meio do Decreto no 1.127, foi derrogado o art.
411 do Código, substituindo o prazo único de seis meses aí estabelecido para ser
executado, pelo prazo progressivo.137
Logo após o Código Penal de 1890, foi promulgado o Código Penal da
Armada, sendo em seguida estendida a sua aplicação ao Exército e, em 1941, à
Aeronáutica. Esse estatuto guardava semelhança com o Código Penal, no qual foi
calcado, contendo disposições adaptadas às peculiaridades da repressão dos delitos nas
classes militares.138
O novo estatuto penal, contudo, foi extremamente criticado. Magalhães
Noronha sintetiza tais críticas:
“Infelizmente o novo estatuto estava longe de seu antecessor
e logo se viu alvo de veementes e severas críticas. Carvalho Durão foi
um dos que mais o criticaram. João Monteiro chegou a chamá-lo de ‘o
pior de todos os códigos conhecidos’. Era ele de fundo clássico, e
procurou suprir lacunas da legislação passada, definindo novas
espécies delituosas, e abolindo a pena de morte e outras, substituindoas por sanções mais brandas, e criou o regime penitenciário de caráter
correcional. As críticas que lhe foram feitas, sem dúvida, exageravam,
mas, a par das qualidades apontadas, os defeitos eram numerosos.
Logo na Parte Geral, a definição de crime (art. 7º) merecia censura
dos comentadores. No art. 27, § 4º, deparava-se a famosa dirimente:
‘Não são criminosos os que se acharem em estado de completa
privação de sentidos e inteligência’. Foi grande a celeuma provocada,
alegando-se que a disposição se referia a quem estava de fato
impedido de qualquer atividade, pois outra não é a situação de quem
se acha completamente privado dos sentidos e da inteligência. A
explicação dada é que se tratava de erro tipográfico, sendo o vocábulo
perturbação.
137
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Não ia pelo melhor o Código na Parte Especial. Aí, a
classificação dos crimes não obedece a rigoroso espírito de sistema e a
técnica, às vezes, é lamentável. Causava pasmo o nome dado ao título
referente aos crimes contra os costumes – Dos crimes contra a
segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao
pudor – estando compreendidos como delitos contra a honra das
famílias o estupro de meretriz, o lenocínio, etc. Na casuística do
estelionato, deixava para enumerar em 5º lugar (art. 338, n. 5) o tipo
básico ou fundamental do delito. Continha outras lacunas e
imperfeições, não obstante a vigência de ótimos diplomas, como o
Código italiano de Zanardelli, que lhe podiam servir ou serviram de
modelo”.139

Antonio José da Costa e Silva140, Ministro do Tribunal de Justiça de São Paulo,
também registrou as suas críticas:

“A prática incumbiu-se de pôr em evidencia os seus não
poucos e reaes defeitos. A necessidade de refundil-o, de há muito
reconhecida, é hoje uma convicção geral. Para ella concorre, além da
existência de numerosas leis extravagantes, a circunstancia de que, no
derradeiro trintenio, profundas transformações se vêm operando no
domínio do direito. Todos os povos que á deanteira da civilização
sentem que as suas leis penaes envelheceram. E procuram
esforçadamente rejuvenescel-as, de harmonia com as aspirações de
consciência contemporânea, para que ellas se tornem mais efficazes na
luta contra a criminalidade”.

O Código Penal de 1890 previa as seguintes penas privativas de liberdade: i)
prisão celular, aplicável para quase todos os crimes e algumas contravenções,
constituindo a base do sistema penitenciário. Essa modalidade de prisão era
caracterizada pelo isolamento celular com obrigação de trabalho, a ser cumprida “em
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estabelecimento especial. Estava prevista no art. 45141; ii) reclusão, executada em
fortalezas, praças de guerra ou estabelecimentos militares. Vinha prevista no art. 47142;
iii) prisão com trabalho obrigatório, cominada para os vadios e capoeiras a serem
recolhidos às penitenciárias agrícolas, destinadas para tal fim ou aos presídios militares,
conforme estabelecia o art. 48143; iv) prisão disciplinar, destinada aos menores com até
21 anos, para ser cumprida em estabelecimentos industriais especiais, nos termos do
disposto no art. 49144.
Estavam previstas, ainda, as penas de banimento, que seria abolida pela
Constituição 1891145, a interdição, a suspensão e perda do emprego público, com ou
sem inabilitação para o exercício de outro, e a multa, conforme art. 43146, alíneas b, f, g
e h, combinados com os artigos 46147, 56148, 57149 e 58150 do Código.
De forma expressa, por outro lado, era declarada a inexistência de penas
infamantes, assim como que a privação da liberdade individual não poderia exceder a
trinta anos. Era o que previa o artigo 44 do Código: “Não ha penas infamantes. As penas
restrictivas da liberdade individual são temporarias e não excederão de 30 annos”.
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“Art. 45. A pena de prisão cellular será cumprida em estabelecimento especial, com isolamento
cellular e trabalho obrigatório, observadas as seguintes regras: a) si não exceder de um anno, com
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“Art. 46. O banimento privará o condemnado dos direitos de cidadão brazileiro e o inhibirá de habitar
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“Art. 56. A pena de perda de emprego importa necessariamente a de todos os serviços e vantagens”.
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“Art. 57. A pena de suspensão do emprego privará o condemnado de todos os seus empregos durante o
tempo da suspensão, no qual não poderá ser nomeado para outros, salvo sendo de eleição popular”.
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“Art. 58. A pena de multa consiste no pagamento ao Thesouro Publico Federal ou dos Estados,
segundo a competencia respectiva, de uma somma pecuniaria, que será regulada pelo que o condemnado
puder ganhar em cada dia por seus bens, emprego, industria ou trabalho”.
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Os crimes, por sua vez, eram assim elencados: “Livro II - Dos crimes em
especie: Titulo I - Dos crimes contra a existencia politica da Republica: Capitulo I Dos crimes contra a independencia, integridade e dignidade da Patria; Capitulo II - Dos
crimes contra a constituição da republica e fórma de seu governo; Capitulo III - Dos
crimes contra o livre exercicio dos poderes políticos; Titulo II - Dos crimes contra a
segurança interna da Republica: Capitulo I – Conspiração; Capitulo II - Sedição e
ajuntamento illicito; Capitulo III – Resistencia; Capitulo IV - Tirada ou fugida de presos
do poder da justiça e arrombamento das cadeias; Capitulo V - Desacato e desobediencia
ás autoridades; Titulo III - Dos crimes contra a tranqüilidade publica: Capitulo I - Do
incendio e outros crimes de perigo commum; Capitulo II - Dos crimes contra a
segurança dos meios de transporte ou communicação; Capitulo III - Dos crimes contra a
saude publica; Titulo IV - Dos crimes contra o livro gozo e exercicio dos direitos
individuaes: Capitulo I - Dos crimes contra o livre exercicio dos direitos políticos;
Capitulo II - Dos crimes contra a liberdade pessoal; Capitulo III - Dos crimes contra o
livre exercicio dos cultos; Capitulo IV - Dos crimes contra a inviolabilidade dos
segredos; Capitulo V - Dos crimes contra a inviolabilidade do domicilio; Capitulo VI Dos crimes contra a liberdade de trabalho; Titulo V - Dos crimes contra a boa ordem e
administração publica: Capitulo Unico - Das malversações, abusos e omissões dos
funccionarios públicos: Secção I – Prevaricação; Secção II - Falta de exacção no
cumprimento do dever; Secção III - Peita ou suborno; Secção IV – Concussão; Secção
V – Peculato; Secção VI - Excesso ou abuso de autoridade e usurpação de funcções
publicas; Secção VII - Irregularidade de comportamento; Titulo VI - Dos crimes contra
a fé publica: Capitulo I - Da moeda falsa; Capitulo II - Das falsidades: Secção I - Da
falsidade dos titulos e papeis de credito do Governo Federal, dos Estados e dos bancos;
Secção II - Da falsidade de certificados, documentos e actos públicos; Secção III - Da
falsidade de documentos e papeis particulares; Secção IV - Do testemunho falso, das
declarações, das queixas e denuncias falsas em juizo; Titulo VII - Dos crimes contra a
fazenda publica: Capitulo Unico – Do Contrabando; Titulo VIII - Dos crimes contra a
segurança da honra e honestidade das familias e do ultraje publico ao pudor: Capitulo I Da violencia carnal; Capitulo II – Do Rapto; Capitulo III – Do Lenocinio; Capitulo IV Do adulterio ou infidelidade conjugal; Capitulo V - Do ultrage publico ao pudor; Titulo
IX - Dos crimes contra a segurança do estado civil: Capitulo I - Da polygamia; Capitulo
II - Da celebração do casamento contra a lei; Capitulo III - Do parto supposto e outros
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fingimentos; Capitulo IV - Da subtracção, occultação e abandono de menores; TITULO
X - Dos crimes contra a segurança de pessoa e vida: Capitulo I – Do homicidio;
Capitulo II – Do infanticidio; CapituloIII – Do suicidio; Capitulo IV – Do abôrto;
Capitulo V - Das lesões corporaes; Capitulo VI – Do duello; Titulo XI - Dos crimes
contra a honra e a boa fama: Capitulo Unico - Da calumnia e da injuria; Titulo XII Dos crimes contra a propriedade publica e particular: Capitulo I – Do damno; Capitulo
II – Do furto; Capitulo III Da fallencia; Capitulo IV - Do estellionato, abuso de
confiança e outras fraudes; Capitulo V - Dos crimes contra a propriedade litteraria,
artistica, industrial e commercial: Secção I - Da violação dos direitos da propriedade
litteraria e artistica; Secção II - Da violação dos direitos de patentes de invenção e
descobertas; Secção III - Da violação dos direitos de marcas de fabricas e de
commercio; Titulo XIII - Dos crimes contra a pessoa e a propriedade: Capitulo I – Do
roubo; Capitulo II – Das extorsões; Livro III - Das contravenções em especie:
Capitulo I - Da violação das leis de inhumação e da profanação dos tumulos e
cemiterios; Capitulo II - Das loterias e rifas; Capitulo III - Do jogo e aposta; Capitulo IV
- Das casas de emprestimo sobre penhores; Capitulo V - Do fabrico e uso de armas; Das
contravenções de perigo commum; Capitulo VII - Do uso de nome supposto, titulos
indevidos e outros disfarces; Capitulo VIII - Das sociedades secretas; Capitulo IX - Do
uso illegal da arte typographica; Capitulo X - Da omissão de declarações no registro
civil; Capitulo XI - Do damno ás cousas publicas; Capitulo XII - Dos mendigos e
ébrios; Capitulo XIII – Dos vadios e capoeiras”.
Saliente-se que mesmo antes do Código Penal de 1890, por meio do Decreto
774, de 20 de setembro de 1890, modificações no sistema vigente foram empreendidas,
com a abolição da pena de galés, a redução das penas perpétuas à trinta anos, o cômputo
no tempo de prisão do período da prisão preventiva e a instituição da prescrição das
penas.
Os estudos da Escola Positiva, cujos principais representantes foram Cesare
Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo, influenciaram o Código Penal de 1890. Entre
nós, com o objetivo de reformular o ordenamento existente que se apresentava
insuficiente para combater a criminalidade crescente, Tobias Barreto foi um dos mais
proeminentes escritores que receberam as idéias positivistas.
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Analisando o Direito Penal da época e o pensamento de Tobias Barreto, assim
se manifestou Viveiros de Castro:151

“O homem mais eminente que o Brazil tem produzido nesta
segunda metade do século, Tobias Barreto, fazia consistir o seu maior
título de gloria em ter sido o primeiro a proclamar bem alto a miséria
da nossa sciencia e da nossa litteratura, a urgente necessidade que
tínhamos em aprender alguma cousa para fazer cessar a nossa
ignorância. Algumas vezes me parecia que o seu modo de nos julgar
era um tanto pessimista, que havia nelle essa natural exageração de
quem se faz o porta-estandarte de uma idéia ainda desconhecida que
para vencer tem de derrubar a opinião dominante no tempo. Hoje,
porém, estudando o estado actual do direito penal entre nós, vendo a
nossa litteratura a este respeito, reconheço que Tobias Barreto tinha
razão. No direito criminal estamos em uma ignorância miserável. Os
professores

ignoram

a

revolução

que

tem

modificado

tão

profundamente o direito penal, são incapazes de fazerem uma
exposição razoável das idéias de um Lombroso, de um Ferri, de um
Lacassagne”.

Estavam em curso as investigações criminológicas que viriam a contribuir para
de forma decisiva para uma abertura de perspectivas em torno dos grandes problemas
do delito, do delinqüente e da pena. Sob a influência da obra de Ferri, as pesquisas no
campo penal na Primeira República partiam do princípio que a criminalidade não
poderia ser contida por meio de medidas penais de extrema severidade.152
A força de intimidação da pena, sustentada pela Escola Clássica, já não era
eficaz. O fenômeno foi consignado por Viveiros de Castro:
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“Elle (Henrico Ferri) esta convencido da inefficácia da pena.
Sua grande força de intimidação, apregoada nos quatro ventos pela
escola clássica, reduz-se a um numero limitado de indivíduos. A
penalidade torna-se mais forte e a criminalidade cresce em proporção
ainda maior. É tempo de mudar de rumo. Em vez de ser simplesmente
um agente de repressão, um executor de penas, cabe ao sociólogo
criminalista missão mais elevada, descortinando-se-lhe nos olhos
horizontes mais vastos”.153

René Ariel Dotti aponta que a antropologia, a psicologia, a psiquiatria, a
medicina e outras disciplinas destinadas ao conhecimento integral do homem e sua
circunstância entusiasmaram os penalistas brasileiros, citando como exemplo dessa
corrente de idéias que floresceram das investigações das ciências naturais, políticas e
sociais, a fundação da Sociedade de Antropologia Criminal, Psiquiatria e Medicina
Legal em 1895.154
O Código, contudo, não traduz integralmente as idéias positivistas.155 Ao
contrário, era inspirado rigorosamente na intuição escola clássica, o que não satisfez
completamente as aspirações e necessidades do país, o que explicaria as fortes críticas
recebidas.156
A primeira alteração foi levada a efeito pelo próprio Governo Provisório, por
meio do Decreto 1.162, de 12 de dezembro de 1890, deu outra redação aos artigos 205 e
206 do código para atender aos reclamos dos operários.157 A alteração se fez necessária
porque o Código havia incriminado a greve pacífica.
Sobrevieram, então, novas alterações, merecendo destaque, por sua
importância, as seguintes:
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- Decretos nos 2.110, de 30 de setembro de 1909 e 4.780, de 27 de dezembro de
1923, dispondo sobre o peculato, moeda falsa e outras falsificações;
- Decreto no 2.321, de 30 de dezembro de 1910, dispondo sobre loterias e rifas;
- Lei no 2.992, de 25 de setembro de 1915, conhecida como Lei Mello Franco,
com novas disposições para a repressão ao lenocínio e atentados ao pudor, de acordo
com as conclusões da Conferência de Paris, de 1902;
- Lei no 3.987, de 02 de janeiro de 1920, e o Decreto no 14.354, de 15 de
setembro de 1920, sobre a falsificação e a adulteração de gêneros alimentícios e
medicinais;
- Decreto no 4.269, de 17 de janeiro de 1921, sobre a repressão ao anarquismo;
- Decreto no 4.292, de 06 de julho de 1921, sobre a venda de entorpecentes;
- Decretos nos 4.743, de 31 de outubro de 1923 e 24.776, de 14 de julho de
1934 (leis de imprensa);
- Decreto no 16.588, de 06 de setembro de 1924, que introduziu na legislação a
suspensão condicional da pena;
- Decreto no 16.665, de 06 de novembro de 1924, que regulou o livramento
condicional.
Também o Decreto no 17.943-A, que consolidou as leis de assistência e
proteção a menores e instituiu o Código de Menores, trouxe muitas alterações e
disposições penais relativas a menores existentes no Código Penal.158
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O número excessivo de leis que complementaram o Código Penal de 1890,
contudo, e a significativa quantidade de disposições dificultava a solução dos problemas
jurídicos. Era embaraçosa a consulta, árdua a obrigação de lidar com elas159, de maneira
que, no ano de 1932, o Desembargador Vicente Piragibe consolidou as leis penais, em
trabalho oficializado por meio do Decreto no 22.213, de 14 de dezembro de 1932.
Basileu Garcia160 explica que a Consolidação das Leis Penais passou a ser o
novo estatuto penal brasileiro: eram assim enfeixados em um só corpo o Código de
1890 e as disposições extravagantes. A numeração dos artigos do Código foi
conservada, colocando-se em parágrafos os preceitos inovadores. Para bem se
distinguir, na Consolidação, a proveniência dos textos, os dispositivos do Código foram
impressos em determinado tipo gráfico e os das leis posteriores em caracteres
diferentes, com realce. Teve grande utilidade esse empreendimento de metodização e
síntese.
Após a Consolidação, muitas leis continuaram a ser publicadas em matéria
criminal. Vicente Piragibe, nas edições posteriores de sua obra, fez incluir em apêndice
os novos diplomas legislativos.161
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3.2.3. O Código Penal de 1940
Várias foram a tentativas, sem êxito, contudo, de substituição do Código Penal
de 1890. Já em 1891, a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional nomeou uma
comissão para revisão do código, presidida por João Vieira de Araújo que elaborou um
projeto apresentado em sessão de 21 de agosto de 1893. Sobre o projeto, resolveu a
Câmara que fossem ouvidos os Tribunais de Justiça, as Faculdades de Direito de São
Paulo e Recife, e o Instituto da Ordem dos Advogados. Dos apresentados, teve destaque
o parecer da Faculdade de Direito de São Paulo, cujo relator foi João Monteiro.
Concluiu o parecer que o projeto não estava em condições de aprovação, pois
apresentava vícios de forma, de classificação, de doutrina, de penalidade e de
inconstitucionalidade.162
O próprio João Vieira de Araújo apresentou um projeto substitutivo em 1897,
que foi aprovado em 1899 e remetido ao Senado, onde não teve mais andamento.
Por meio da Resolução de 7 de janeiro de 1911, o Congresso autorizou o Poder
Executivo que fosse realizado, para submeter à sua aprovação, um novo projeto de
reforma do Código. Em 1913 Galdino Siqueira, durante o governo do Marechal Hermes
da Fonseca, elaborou um projeto e o ofereceu ao então Ministro da Justiça Rivadavia
Corrêa. O projeto foi elogiado por Franz Von Lizt, que por meio de carta datada de 25
de dezembro de 1913, consignou a clareza e precisão do texto elaborado. A reforma,
entretanto, não foi adiante, pois as atenções do parlamentares estavam voltadas para as
questões políticas.163
Por longo período não se cuidou mais da reforma penal, até que, no governo do
presidente Arthur Bernardes, a incumbência de elaboração de novo projeto foi dada a
Virgilio de Sá Pereira, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O
projeto foi apresentado de forma incompleta e publicado no Diário Oficial em 10 de
novembro de 1927. A versão completa do projeto viria a ser publicada em 23 de
dezembro de 1928.
162
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A comissão nomeada para rever o trabalho de Sá Pereira, composta pelos
deputados Cyrillo Júnior, Afrânio Peixoto, Beni de Carvalho e Lindolfo, não pôde
concluir o trabalho, pois vitoriosa a revolução de 1930, o Congresso foi dissolvido. Em
1931 Governo Provisório nomeou uma subcomissão para elaborar o projeto de Código
Penal, presidida pelo próprio Sá Pereira e integrada, ainda, por Evaristo de Morais e
Bulhões Pedreira. Com base no projeto de Sá Pereira, o trabalho foi convertido no
Projeto 118-A de 1935, e apresentado na Câmara dos Deputados por Adolfo Bergamini,
tendo recebido parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.164
Sobre o referido projeto vários juristas se manifestaram, especialmente a
Sociedade Brasileira de Criminologia.165 O projeto foi criticado por Noé Azevedo,
Costa e Silva, Ataliba Nogueira e Jorge Severiano.166 Basileu Garcia também
apresentou suas críticas, sintetizando que “apesar da revisão efetuada pela comissão, o
projeto Sá Pereira revelava-se muito defeituoso, sem embargo das diretrizes adiantadas
que o nortearam”.167
De forma diversa se manifestou Aníbal Bruno. Assinalou que o projeto
aproveitou a experiência legislativa e doutrinária de valiosos precedentes (referindo-se
aos trabalhos desenvolvidos na Suíça, Alemanha e Itália com Arturo Rocco),
apresentando-se como obra de estrutura geral avançada, de louvável harmonia técnica e
oportuna orientação científica segundo os princípios da moderna política criminal.168
O projeto se afastava da orientação tradicional da Escola Clássica e, sob forte
influência da Escola Positiva, passou a considerar não apenas o crime e sua gravidade,
mas também o agente e as suas condições físico-psíquicas. Humanizava o processo de
execução e apresentava medidas alternativas com o objetivo de reduzir as hipóteses de
penas curtas de prisão.169
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As críticas, contudo, fundamentaram a idéia de um novo projeto.170
Com a mudança no cenário político nacional e a mudança de regime por golpe
de Estado ocorrido em 10 de novembro de 1937, o Ministro de Justiça de então,
Francisco Campos, deu a Alcântara Machado, professor da Faculdade de Direito de São
Paulo, a incumbência de estudar a reforma da legislação penal. Alcântara Machado já
havia estudado o projeto de Sá Pereira, na qualidade de presidente da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado.171
Em 15 de maio de 1938, Alcântara Machado apresentou o anteprojeto da parte
geral do Código Criminal Brasileiro. Em 11 de agosto do mesmo ano, apresentou o
projeto completo, incluindo a Parte Especial, com um total de 390 artigos. Não obstante
ser pessoalmente contra a pena de morte, deixou a decisão da questão para o
Governo.172
O projeto foi submetido a uma comissão revisora composta por Nelson
Hungria, Roberto Lyra, Narcélio de Queiroz e Vieira Braga, com a colaboração de
Costa e Silva, e presidida pelo Ministro Francisco Campos.
Muitas foram as desinteligências entre Alcântara Machado e a Comissão,173 até
porque, como narra Galdino Siqueira, a Comissão havia sido instituída sem sequer o
conhecimento do autor do projeto.174
Os trabalhos da comissão duraram dois anos, e não se cuidou apenas de uma
revisão, mas propriamente da elaboração de um novo projeto.175 De qualquer modo,
observa-se, no Código Penal, a larga e preciosa contribuição de Alcântara Machado, que
ligou imperecivelmente o seu nome ao novo estatuto.176 O reconhecimento da
contribuição de Alcântara Machado para a elaboração do Código Penal também é
170

BRUNO, Aníbal. Op. cit., p. 180.
SIQUEIRA, Galdino. Tratado de Direito Penal: parte geral. Tomo I. Rio de Janeiro: José Konfino
Editor, 1947, p. 78.
172
DOTTI, René Ariel. Op. cit., p. 199.
173
MARQUES, José Frederico. Op. cit., p. 126.
174
SIQUEIRA, Galdino. Op. cit., p. 81-82.
175
Ibidem, p. 80.
176
GARCIA, Basileu. Op. cit., p. 127.
171

92

expressamente consignado por Nelson Hungria em seus comentários ao novo estatuto
penal.177
O Código Penal foi instituído por meio do Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, publicado em 31 de dezembro do mesmo ano, para entrar em vigor
em 1º de janeiro de 1942. É de relevo registrar que com o novo Código entraram em
vigor o Código de Processo Penal (Decreto-lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941); a Lei
de Introdução do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei no
3.914, de 9 de dezembro de 1941); e a Lei de Introdução do Código de Processo Penal
(Decreto-lei no 3.931, de 11 de dezembro de 1941).
As características principais do Código Penal de 1940 foram assim apontadas
por Álvaro Mayrink da Costa:178
a)

O Código, segundo a exposição de motivos, não assumiu compromissos

irretratáveis ou incondicionais abolindo qualquer ortodoxia com escolas ou correntes
doutrinárias, inclinando-se por uma política de conciliação, compatibilizando os
postulados clássicos com os princípios da Escola positiva;
b)

Era composto de oito títulos na parte geral, sendo que os quinto e sexto

estavam subdivididos em capítulos. Os títulos compreendiam as seguintes matérias: (a)
da aplicação da lei penal; (b) do crime; (c) da responsabilidade; (d) da co-autoria; (e)
das penas; (f) das medidas de segurança; (g) da ação penal; (h) da extinção da
punibilidade;
c)

A

responsabilidade

penal

continua

a

ter

por

fundamento

a

responsabilidade moral, que pressupõe no autor do crime, contemporaneamente à ação
ou omissão, a capacidade de entendimento e a liberdade de vontade, embora nem
sempre a responsabilidade penal fique condicionada à plenitude do estado de
imputabilidade psíquica (ressalvando-se a libera in causa ou libertam relata);
177
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d)

Entendeu de formular no art. 11 um dispositivo geral sobre a imputação

física do crime e adotou a teoria chamada equivalência dos antecedentes ou da conditio
sine qua non, não distinguindo entre a causa e condição (tudo quanto contribui, in
concreto, para o resultado é causa dele);
e)

O art. 12 cuida dos graus de realização do crime, definindo-o consumado

ou tentado, e repele em princípio a idéia de tentativa de crime culposo, pois neste a
vontade não é dirigida ao resultado, nem o agente assume o risco de produzí-lo. Há
isenção de pena no caso de desistência voluntária da consumação, ressalvada a
punibilidade dos atos praticados, inexistindo desistência espontânea, à interrupção do
iter criminis. É reconhecida a imputabilidade da tentativa ou crime impossível. Foi
adotada a teoria objetiva temperada, fazendo-se concessão à teoria sintomática
(verificada a periculosidade do agente, ser-lhe-á aplicada medida de segurança);
f)

No tocante à culpabilidade, não conhece outras formas além do dolo e da

culpa stricto sensu e em relação à culpa strictu sensu absteve-se de uma conceituação
teórica, limitando-se a dizer que o crime é culposo “quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou imperícia”;
g)

O Código de 1940 não faz distinção entre erro de direito e o erro de

direito extrapenal, e, dentre as causas de isenção de pena, ou de exclusão de crime, não
inclui o consentimento do ofendido. Aliás, dentre as causas de isenção de pena, são
disciplinadas a coação irresistível e a ordem de superior hierárquico, e é declarada a
inexistência de crime nos casos de legítima defesa, estado de necessidade, estrito
cumprimento do dever legal e exercício regular do direito.
Quanto às penas, as principais eram a reclusão, a detenção e a multa, assim
dispostas no art. 28 do Código Penal. As primeiras, privativas de liberdade, tinham
cominação máxima de trinta anos (reclusão) e de três anos (detenção). A prisão simples
estava prevista para as Contravenções Penais. As penas acessórias constavam do art. 67:
a perda de função pública, as interdições de direitos e a publicação de sentença.
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René Ariel Dotti aponta que, no Código Penal, mais de 170 hipóteses eram
punidas com detenção e mais de 130 com reclusão. Nesse aspecto, exterioriza a sua
crítica:
“Não havia alternativas dentro ou fora da pena de prisão e
apenas em casos raros a multa poderia substituir a privação da
liberdade. Muito embora no texto do Código se procurasse estabelecer
diferença no processo de execução entre a reclusão e a detenção, na
verdade não se cumpriam as regras para um tratamento diferenciado.
Em conseqüência de tal fenômeno, cresceram as adesões à chamada
pena unitária sob a denominação exclusiva de prisão. A importante
matéria referente ao cumprimento das penas de prisão, especialmente
quanto à legalidade, humanidade, personalidade e outros princípios
relevantes, foi descurada pelo legislador de 1940, com sacrifício da
perspectiva de ressocialização do delinqüente e do processo de
integração que ele deve manter com a sociedade.”179

As medidas de segurança, de caráter preventivo, ao contrário das penas, eram
assim divididas: patrimoniais e pessoais. As patrimoniais: interdição de estabelecimento
ou sede de sociedade ou associação e o confisco. As pessoais dividiam-se em detentivas
e não detentivas. As detentivas: internação em manicômio judiciário; internação em
casa de custódia e tratamento; internação em colônia agrícola ou em instituto de
trabalho, de reeducação ou de ensino profissional. As não detentivas: liberdade vigiada;
proibição de freqüentar determinados lugares; exílio local.180
A seguir, ao tempo em que se apresentam os tipos penais (para o presente
trabalho foi adotada a redação original do Código de 1940 com a observação pontual,
quando o caso, de alterações, assim entendidas as alterações propriamente ditas de
redação, as inserções ou revogações), ao final dos mesmos são indicados os bens
jurídicos objeto da tutela penal:
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Parte Especial: Título I - Dos crimes Contra a Pessoa: Capítulo I - Dos
Crimes Contra Vida: Homicídio simples; Homicídio qualificado; Homicídio culposo;
(Bem Jurídico tutelado: vida humana); Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio;
(Bem Jurídico tutelado: vida humana); Infanticídio; (Bem Jurídico tutelado: vida
humana); Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento; Aborto
provocado por terceiro; (Bem Jurídico tutelado: vida humana) Capítulo II - Das Lesões
Corporais: Lesão corporal; Lesão corporal de natureza grave; Lesão corporal seguida
de morte; Lesão corporal culposa; (Bem Jurídico tutelado: incolumidade física e
psíquica do ser humano); Capítulo III - Da Periclitação da Vida e da Saúde: Perigo
de contágio venéreo; (Bem Jurídico tutelado: saúde da pessoa humana); Perigo de
contágio de moléstia grave; (Bem Jurídico tutelado: incolumidade física e saúde da
pessoa humana); Perigo para a vida ou saúde de outrem; (Bem Jurídico tutelado: vida e
saúde da pessoa humana); Abandono de incapaz; (Bem Jurídico tutelado: vida e saúde
da pessoa humana); Exposição ou abandono de recém-nascido; (Bem Jurídico tutelado:
vida e saúde do recém-nascido); Omissão de socorro; (Bem Jurídico tutelado: vida e
saúde da pessoa humana); Maus-tratos; (Bem Jurídico tutelado: vida e incolumidade
pessoal); Capítulo IV - Da Rixa: Rixa; (Bem Jurídico tutelado: incolumidade pessoal);
Capítulo V - Dos Crimes Contra a Honra: Calúnia; (Bem Jurídico tutelado: honra);
Difamação; (Bem Jurídico tutelado: honra); Injúria; (Bem Jurídico tutelado: honra);
Capítulo VI - Dos Crimes Contra a Liberdade Individual: Seção I – Dos Crimes
Contra a Liberdade Pessoal: Constrangimento ilegal; (Bem Jurídico tutelado: liberdade
pessoal); Ameaça; (Bem Jurídico tutelado: liberdade pessoal); Seqüestro e cárcere
privado; (Bem Jurídico tutelado: liberdade individual); Redução a condição análoga à
de escravo; (Bem Jurídico tutelado: liberdade individual); Seção II – Dos Crimes Contra
a Inviolabilidade de Domicílio: Violação de domicílio; (Bem Jurídico tutelado:
liberdade individual - inviolabilidade domiciliar); Seção III – Dos Crimes Contra
Inviolabilidade de Correspondência: Violação de correspondência; (Bem Jurídico
tutelado: liberdade individual – inviolabilidade de correspondência); Sonegação ou
destruição de correspondência; (Bem Jurídico tutelado: liberdade individual –
inviolabilidade de correspondência); Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica
ou telefônica; (Bem Jurídico tutelado: liberdade individual – inviolabilidade das
comunicações telegráficas, radioelétricas e telefônicas); Correspondência comercial;
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(Bem Jurídico tutelado: liberdade individual – inviolabilidade de correspondência);
Seção IV – Dos Crimes Contra a Inviolabilidade dos Segredos: Divulgação de segredo;
(Bem Jurídico tutelado: liberdade individual – inviolabilidade de segredos); Violação do
segredo profissional; (Bem Jurídico tutelado: liberdade individual – inviolabilidade de
segredo profissional); Titulo II – Dos Crimes Contra o Patrimônio: Capítulo I – Do
Furto: Furto; Furto qualificado; (Bem Jurídico tutelado: a propriedade, a posse e a
detenção); Furto de coisa comum; (Bem Jurídico tutelado: a propriedade e a posse da
coisa comum); Capítulo II – Do Roubo e da Extorsão: Roubo; (Bem Jurídico tutelado:
a inviolabilidade do patrimônio, a liberdade individual e a integridade corporal; na
hipótese de latrocínio: a inviolabilidade do patrimônio, a integridade física e a vida);
Extorsão; (Bem Jurídico tutelado: posse, propriedade e integridade física); Extorsão
mediante seqüestro; (Bem Jurídico tutelado: a inviolabilidade patrimonial e a liberdade
pessoal); Extorsão indireta; (Bem Jurídico tutelado: a inviolabilidade patrimonial e a
liberdade individual); Capítulo III – Da Usurpação: Alteração de limites; (Bem
jurídico tutelado: a posse e a propriedade); Usurpação de águas; (Bem Jurídico tutelado:
a posse e a propriedade); Esbulho possessório; (Bem Jurídico tutelado: a posse de bem
imóvel); Supressão ou alteração de marca em animais; (Bem Jurídico tutelado: a
propriedade de semoventes); Capítulo IV – Do Dano: Dano; Dano qualificado; (Bem
Jurídico tutelado: o patrimônio); Introdução ou abandono de animais em propriedade
alheia; (Bem Jurídico tutelado: posse e propriedade de bem imóvel); Dano em coisa de
valor artístico, arqueológico ou histórico; (Bem Jurídico tutelado: o patrimônio
histórico, arqueológico ou artístico); Alteração de local especialmente protegido; (Bem
Jurídico tutelado: o ambiente, o patrimônio público nacional legalmente protegido);
Capítulo V – Da Apropriação Indébita: Apropriação indébita; (a posse e a
propriedade); Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000);
(Bem Jurídico tutelado: o interesse patrimonial da Previdência Social, assim como o
processo de arrecadação e sua distribuição na despesa pública); Apropriação de coisa
havida por erro, caso fortuito ou força da natureza; Apropriação de tesouro;
Apropriação de coisa achada; (Bem Jurídico tutelado: inviolabilidade do patrimônio);
Capítulo VI – Do Estelionato e outras Fraudes: Estelionato; (Bem Jurídico tutelado:
patrimônio); Disposição de coisa alheia como própria; (Bem Jurídico tutelado:
patrimônio); Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria; (Bem Jurídico
tutelado: patrimônio); Defraudação de penhor; (Bem Jurídico tutelado: relações
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econômicas que gravitam em torno do penhor); Fraude na entrega de coisa; (Bem
Jurídico tutelado: patrimônio); Fraude para recebimento de indenização ou valor de
seguro; (Bem Jurídico tutelado: patrimônio); Fraude no pagamento por meio de cheque;
(Bem Jurídico tutelado: patrimônio; Duplicata simulada; (Bem Jurídico tutelado:
patrimônio e relações econômicas); Abuso de incapazes; (Bem Jurídico tutelado:
patrimônio dos menores e incapazes); Induzimento à especulação; (Bem Jurídico
tutelado: patrimônio das pessoas inexperientes, simples ou inferiorizadas mentalmente);
Fraude no comércio; (Bem Jurídico tutelado: patrimônio e moralidade no comércio);
Outras fraudes (tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio
de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento); (Bem Jurídico tutelado:
patrimônio); Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações;
(Bem Jurídico tutelado: patrimônio); Emissão irregular de conhecimento de depósito ou
"warrant"; (Bem Jurídico tutelado: o patrimônio e a fé pública); Fraude à execução;
(Bem Jurídico tutelado: o patrimônio e a administração da justiça); Capítulo VII – Da
Receptação: Receptação; Receptação qualificada (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996 – a redação original era receptação culposa); (Bem Jurídico tutelado: o patrimônio
e a administração da justiça); Título III – Dos Crimes Contra a Propriedade
Imaterial: Capítulo I – Dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual: Violação de
direito autoral; (Bem Jurídico tutelado: o direito autoral); Usurpação de nome ou
pseudônimo alheio; (Bem Jurídico tutelado: a fé pública); Capítulo II - Dos Crimes
Contra o Privilégio de Invenção (Revogado pela Lei nº 9.279, de 14.5.1996 – a
redação original previa: Violação de privilégio de invenção; Falsa atribuição de
privilégio; Usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho privilegiado; Falsa
declaração de depósito em modelo ou desenho); Capítulo III - Dos Crimes Contra as
Marcas de Indústria e Comércio (Revogado pela Lei nº 9.279, de 14.5.1996 – a
redação original previa: Violação do direito de marca; Uso indevido de armas, brasões e
distintivos públicos, Marca com falsa indicação de procedência); Capítulo IV – Dos
Crimes de Concorrência Desleal (Revogado pela Lei nº 9.279, de 14.5.1996 – a
redação original previa: Concorrência desleal; Propaganda desleal; Desvio de clientela;
Falsa indicação de procedência de produto; Uso indevido de termos retificativos;
Arbitrária aposição do próprio nome em mercadoria de outro produtor; Uso indevido de
nome comercial ou título de estabelecimento; Falsa atribuição de distinção ou
recompensa; Corrupção de preposto; Violação de segredo de fábrica ou negócio);
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Título IV - Dos Crimes Contra a Organização do Trabalho: Atentado contra a
liberdade de trabalho; (Bem Jurídico tutelado: a liberdade de trabalho); Atentado contra
a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta; (Bem Jurídico tutelado: a
liberdade de trabalho e a normalidade das relações de trabalho); Atentado contra a
liberdade de associação; (Bem Jurídico tutelado: a liberdade de associação profissional
ou sindical); Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem;
(Bem Jurídico tutelado: a liberdade de trabalho); Paralisação de trabalho de interesse
coletivo; (Bem Jurídico tutelado: o interesse da coletividade); Invasão de
estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem; (Bem Jurídico tutelado: a
organização do trabalho); Frustração de direito assegurado por lei trabalhista; (Bem
Jurídico tutelado: direito protegido pela legislação trabalhista); Frustração de lei sobre a
nacionalização do trabalho; (Bem Jurídico tutelado: o interesse na nacionalização do
trabalho); Exercício de atividade com infração de decisão administrativa; (Bem Jurídico
tutelado: o interesse na execução das decisões administrativas relativas ao exercício de
atividades); Aliciamento para o fim de emigração; (Bem Jurídico tutelado: interesse
público na permanência dos trabalhadores no país); Aliciamento de trabalhadores de um
local para outro do território nacional; (Bem Jurídico tutelado: interesse de evitar o
êxodo de trabalhadores); Título V - Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e
Contra o Respeito aos Mortos: Capítulo I - Dos Crimes Contra o Sentimento
Religioso: Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo; (Bem
jurídico tutelado: o sentimento religioso e a liberdade de culto); Capítulo II - Dos
Crimes Contra o Respeito aos Mortos: Impedimento ou perturbação de cerimônia
funerária; Violação de sepultura; Destruição, subtração ou ocultação de cadáver;
Vilipêndio a cadáver; (Bem jurídico tutelado: o sentimento de respeito aos mortos);
Título VI – Dos Crimes Contra os Costumes: Capítulo I - Dos Crimes Contra a
Liberdade Sexual: Estupro; (Bem jurídico tutelado: a liberdade sexual da mulher);
Atentado violento ao pudor; (Bem jurídico tutelado: a liberdade sexual da vítima); Posse
sexual mediante fraude; (Bem jurídico tutelado: a liberdade sexual da mulher); Atentado
ao pudor mediante fraude; (Bem jurídico tutelado: a liberdade sexual da mulher);
Assédio sexual (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001); (Bem jurídico tutelado:
liberdade sexual, direito à intimidade e dignidade da pessoa humana); Capítulo II – Da
Sedução e da Corrupção de Menores: Sedução (Revogado pela Lei nº 11.106, de
2005); Corrupção de menores; (Bem jurídico tutelado: a moral sexual dos menores);
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Capítulo III – Do Rapto - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005 – a redação original
previa: Rapto violento ou mediante fraude; Rapto consensual); Capítulo V - Do
Lenocínio e do Tráfico de Pessoas - (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005 – a
redação original era Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres); Mediação para servir a
lascívia de outrem; (Bem jurídico tutelado: os bons costumes e a moral pública sexual);
Favorecimento da prostituição; (Bem jurídico tutelado: a moral pública sexual); Casa de
prostituição; (Bem jurídico tutelado: interesse social no sentido de evitar todas as
formas de lenocínio); Rufianismo; (liberdade sexual das pessoas em sentido amplo);
Tráfico internacional de pessoas (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005 – a redação
original era Tráfico de mulheres); (Bem jurídico tutelado: a condição humana, a
dignidade da pessoa e a liberdade sexual pessoal); Tráfico interno de pessoas (Incluído
pela Lei nº 11.106, de 2005); (Bem jurídico tutelado: a condição humana e sua
dignidade como pessoa); Capítulo VI – Do Ultraje Público ao Pudor: Ato obsceno;
(Bem jurídico tutelado: o pudor público); Escrito ou objeto obsceno; (Bem jurídico
tutelado: o pudor público); Título VII - Dos Crimes Contra a Família: Capítulo I –
Dos Crimes Contra o Casamento: Bigamia; (Bem jurídico tutelado: a organização da
família); Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento; (Bem jurídico
tutelado: a regular formação da família, em especial a ordem matrimonial);
Conhecimento prévio de impedimento; (Bem jurídico tutelado: a regular organização da
família); Simulação de autoridade para celebração de casamento; (Bem jurídico
tutelado: a ordem jurídica matrimonial); Simulação de casamento; (Bem jurídico
tutelado: a ordem jurídica matrimonial); Adultério (Revogado pela Lei nº 11.106, de
2005); Capítulo II – Dos Crimes Contra o Estado de Filiação: Registro de
nascimento inexistente; (Bem jurídico tutelado: o estado de filiação); Parto suposto.
Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido; (Bem
jurídico tutelado: o estado de filiação); Sonegação de estado de filiação; (Bem jurídico
tutelado: o estado de filiação); Capítulo III - Dos Crimes Contra a Assistência
Familiar: Abandono material; (Bem jurídico tutelado: o organismo familiar); Entrega
de filho menor a pessoa inidônea; (Bem jurídico tutelado: a assistência familiar);
Abandono intelectual; (Bem jurídico tutelado: a educação primária das crianças);
“Abandono moral”; (tipo do art. 247 do Código Penal); (Bem jurídico tutelado: a
formação moral do menor de dezoito anos); Capítulo IV – Dos Crimes Contra o
Pátrio Poder, Tutela ou Curatela: Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou
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sonegação de incapazes; (Bem jurídico tutelado: o pátrio poder, a tutela ou a curatela);
Subtração de incapazes; (Bem jurídico tutelado: a guarda de menor ou interdito); Título
VIII – Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública: Capítulo I – Dos Crimes de
Perigo Comum: Incêndio; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Explosão;
(Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Uso de gás tóxico ou asfixiante; (Bem
jurídico tutelado: a incolumidade pública); Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou
transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública); Inundação; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública);
Perigo de inundação; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Desabamento ou
desmoronamento; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Subtração,
ocultação ou inutilização de material de salvamento; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública); Difusão de doença ou praga; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública e o ambiente); Capítulo II – Dos Crimes Contra a Segurança
dos Meios de Comunicação e Transporte e outros Serviços Públicos: Perigo de
desastre ferroviário; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública, em especial a
segurança dos meios de transporte); Desastre ferroviário; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública, em especial a segurança dos meios de transporte); Atentado
contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo; Sinistro em transporte
marítimo, fluvial ou aéreo; Prática do crime com o fim de lucro; (Bem jurídico tutelado:
a incolumidade pública, em especial a segurança dos meios de transporte); Atentado
contra a segurança de outro meio de transporte; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade
pública, em especial a segurança dos meios de transporte público); Arremesso de
projétil; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública, em especial a segurança dos
meios de transporte público); Atentado contra a segurança de serviço de utilidade
pública; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública, em especial a segurança dos
meios de transporte público); Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou
telefônico; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública, em especial a regularidade
do funcionamento dos serviços telegráficos, radiotelegráficos ou telefônicos); Capítulo
III – Dos Crimes Contra a Saúde Pública: Epidemia; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública); Infração de medida sanitária preventiva; (Bem jurídico tutelado:
a incolumidade pública); Omissão de notificação de doença; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública); Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou
medicinal; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Corrupção ou poluição de
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água potável; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Falsificação, corrupção,
adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios (Redação dada pela Lei
nº 9.677, de 2.7.1998 – a redação original era Corrupção, adulteração ou falsificação
de substância alimentícia ou medicinal); (Bem jurídico tutelado: a incolumidade
pública); Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998 – a redação
original era Alteração de substância alimentícia ou medicinal); (Bem jurídico tutelado:
a incolumidade pública); Emprego de processo proibido ou de substância não permitida;
(Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Invólucro ou recipiente com falsa
indicação; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Produto ou substância nas
condições dos dois artigos anteriores; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública);
Substância destinada à falsificação; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública);
Outras substâncias nocivas à saúde pública; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade
pública); Medicamento em desacordo com receita médica; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública); Comércio clandestino ou facilitação de uso de entorpecentes
(Revogado pela Lei nº 6.368, 1976); Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou
farmacêutica; (Bem jurídico tutelado: a incolumidade pública); Charlatanismo; (Bem
jurídico tutelado: a incolumidade pública); Curandeirismo; (Bem jurídico tutelado: a
incolumidade pública); TÍTULO IX - Dos Crimes Contra a Paz Pública: Incitação ao
crime; (Bem jurídico tutelado: a paz pública); Apologia de crime ou criminoso; (Bem
jurídico tutelado: a paz pública); Quadrilha ou bando; (Bem jurídico tutelado: a paz
pública); Título X – Dos Crimes Contra a Fé Pública: Capítulo I - Da Moeda Falsa:
Moeda falsa; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Crimes assimilados ao de moeda
falsa; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Petrechos para falsificação de moeda; (Bem
jurídico tutelado: a fé pública); Emissão de título ao portador sem permissão legal;
(Bem jurídico tutelado: a fé pública, especialmente no que respeita à moeda legal);
Capítulo II - Da Falsidade de Títulos e outros Papéis Públicos: Falsificação de
papéis públicos; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Petrechos de falsificação; (Bem
jurídico tutelado: a fé pública); Capítulo III - Da Falsidade Documental: Falsificação
do selo ou sinal público; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Falsificação de
documento público; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Falsificação de documento
particular; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Falsidade ideológica; (Bem jurídico
tutelado: a fé pública); Falso reconhecimento de firma ou letra; (Bem jurídico tutelado:
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a fé pública); Certidão ou atestado ideologicamente falso; (Bem jurídico tutelado: a fé
pública); Falsidade material de atestado ou certidão; (Bem jurídico tutelado: a fé
pública); Falsidade de atestado médico; (Bem jurídico tutelado: a fé pública);
Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica; (Bem jurídico tutelado: a fé
pública); Uso de documento falso; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Supressão de
documento; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Capítulo IV – De Outras
Falsidades: Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na
fiscalização alfandegária, ou para outros fins; (Bem jurídico tutelado: a fé pública);
Falsa identidade; (Bem jurídico tutelado: a fé pública); “Uso de documento de
identidade alheio” (Bem jurídico tutelado: a fé pública); Fraude de lei sobre estrangeiro;
(Bem jurídico tutelado: a fé pública); Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996 – a redação original era Falsidade
em prejuízo de nacionalização de sociedade); (Bem jurídico tutelado: a fé pública);
Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública: Capítulo I – Dos Crimes
Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral: Peculato;
Peculato culposo; (Bem jurídico tutelado:

patrimônio público e probidade

administrativa); Peculato mediante erro de outrem; (Bem jurídico tutelado: normal
funcionamento da Administração Pública e probidade administrativa); Inserção de
dados falsos em sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000); (Bem
jurídico tutelado: interesse em preservar o patrimônio público e garantir o respeito à
probidade administrativa); Modificação ou alteração não autorizada de sistema de
informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000); (Bem jurídico tutelado: interesse em
preservar o normal funcionamento da administração pública); Extravio, sonegação ou
inutilização de livro ou documento; (Bem jurídico tutelado: interesse em preservar o
normal funcionamento da administração pública); Emprego irregular de verbas ou
rendas públicas; (Bem jurídico tutelado: a regularidade administrativa, no que se refere
à aplicação de verbas ou rendas públicas); Concussão; Excesso de exação; (Bem
jurídico tutelado: normal funcionamento e o prestígio da Administração Pública);
Corrupção passiva; (Bem jurídico tutelado: normal funcionamento e o prestígio da
Administração Pública); Facilitação de contrabando ou descaminho; (Bem jurídico
tutelado: normal funcionamento da Administração Pública); Prevaricação; (Bem
jurídico tutelado: normal funcionamento da Administração Pública); Condescendência
criminosa; (Bem jurídico tutelado: normal funcionamento da Administração Pública);
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Advocacia administrativa; (Bem jurídico tutelado: normal funcionamento da
Administração Pública); Violência arbitrária; (Bem jurídico tutelado: a Administração
Pública); Abandono de função; (Bem jurídico tutelado: normal funcionamento da
Administração Pública); Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado;
(Bem jurídico tutelado: normal funcionamento da Administração Pública); Violação de
sigilo funcional; (Bem jurídico tutelado: normal funcionamento da Administração
Pública); Violação do sigilo de proposta de concorrência; (Bem jurídico tutelado: a
Administração Pública); Capítulo II – Dos Crimes Praticados por Particular Contra
a Administração em Geral: Usurpação de função pública; (Bem jurídico tutelado:
normal funcionamento da Administração Pública); Resistência; (Bem jurídico tutelado:
normal funcionamento da Administração Pública); Desobediência; (Bem jurídico
tutelado: normal funcionamento da Administração Pública); Desacato; (Bem jurídico
tutelado: normal funcionamento da Administração Pública); Tráfico de Influência
(Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995 – a redação original era Exploração de
prestígio); (Bem jurídico tutelado: honorabilidade e prestígio da Administração
Pública); Corrupção ativa; (Bem jurídico tutelado: interesse em preservar o normal
funcionamento da Administração Pública e o seu prestígio); Contrabando (Bem jurídico
tutelado: prestígio da Administração Pública, interesse socioeconômico do Estado e o
produto nacional); ou descaminho; (Bem jurídico tutelado: prestígio da Administração
Pública e o interesse socioeconômico do Estado); Impedimento, perturbação ou fraude
de concorrência; (Bem jurídico tutelado: a Administração Pública); Inutilização de
edital ou de sinal; (Bem jurídico tutelado: o normal funcionamento da Administração
Pública); Subtração ou inutilização de livro ou documento; (Bem jurídico tutelado: o
normal funcionamento da Administração Pública); Sonegação de contribuição
previdenciária (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000); (Bem jurídico tutelado: o
patrimônio do ente público dotado de capacidade ativa para arrecadar a contribuição da
Seguridade Social); Capítulo II-A - (Incluído pela Lei nº 10.467, de 11.6.2002) Dos
Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira:
Corrupção ativa em transação comercial internacional; (Bem jurídico tutelado: a boa fé,
a regularidade e a transparência nas transações comerciais internacionais); Tráfico de
influência em transação comercial internacional; (Bem jurídico tutelado: a boa fé, a
regularidade e a transparência nas transações comerciais internacionais e econômicas
financeiras); Capítulo III - Dos Crimes Contra a Administração da Justiça:
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Reingresso de estrangeiro expulso; (Bem jurídico tutelado: a eficácia e a autoridade do
ato oficial de expulsão); Denunciação caluniosa; (Bem jurídico tutelado: a
administração da justiça); Comunicação falsa de crime ou de contravenção; (Bem
jurídico tutelado: a administração da justiça); Auto-acusação falsa; (Bem jurídico
tutelado: a administração da justiça); Falso testemunho ou falsa perícia; (Bem jurídico
tutelado: a administração da justiça); Coação no curso do processo; (Bem jurídico
tutelado: a administração da justiça); Exercício arbitrário das próprias razões; (Bem
jurídico tutelado: a administração da justiça); Fraude processual; (Bem jurídico tutelado:
a administração da justiça); Favorecimento pessoal; (Bem jurídico tutelado: a
administração da justiça); Favorecimento real; (Bem jurídico tutelado: a administração
da justiça); Exercício arbitrário ou abuso de poder; (Bem jurídico tutelado: a
administração da justiça); Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança;
(Bem jurídico tutelado: a administração da justiça); Evasão mediante violência contra a
pessoa; (Bem jurídico tutelado: a administração da justiça); Arrebatamento de preso;
(Bem jurídico tutelado: a administração da justiça); Motim de presos; (Bem jurídico
tutelado: a administração da justiça); Patrocínio infiel; (Bem jurídico tutelado: a
administração da justiça); Patrocínio simultâneo ou tergiversação; (Bem jurídico
tutelado: a administração da justiça); Sonegação de papel ou objeto de valor probatório;
(Bem jurídico tutelado: a administração da justiça); Exploração de prestígio; (Bem
jurídico tutelado: a administração da justiça); Violência ou fraude em arrematação
judicial; (Bem jurídico tutelado: a administração da justiça); Desobediência a decisão
judicial sobre perda ou suspensão de direito; (Bem jurídico tutelado: a administração da
justiça); Capítulo IV – Dos Crimes Contra as Finanças Públicas (Incluído pela Lei nº
10.028, de 2000): Contratação de operação de crédito; (Bem jurídico tutelado: as
finanças públicas); Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar; (Bem
jurídico tutelado: as finanças públicas); Assunção de obrigação no último ano do
mandato ou legislatura; (Bem jurídico tutelado: as finanças públicas); Ordenação de
despesa não autorizada; (Bem jurídico tutelado: as finanças públicas); Prestação de
garantia graciosa; (Bem jurídico tutelado: as finanças públicas); Não cancelamento de
restos a pagar; (Bem jurídico tutelado: as finanças públicas); Aumento de despesa total
com pessoal no último ano do mandato ou legislatura; (Bem jurídico tutelado: as
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finanças públicas); Oferta pública ou colocação de títulos no mercado (Bem jurídico
tutelado: as finanças públicas).181-182-183-184-185-186-187
O Código Penal de 1940, conforme aponta a doutrina, é eclético, pois concilia
sob seu texto o pensamento neoclássico e o positivismo, como bem salienta a exposição
de motivos.188
Nas palavras de Magalhães Noronha, “acende uma vela a Carrara e outra a
Ferri”.189 De tal afirmação, contudo, discorda Pierangeli, para quem o Código de 1940
apresenta uma maior concessão ao positivismo.190
Galdino Siqueira, por sua vez, apresenta críticas relativas à política criminal, à
doutrina jurídica e à técnica, assim se manifestando:

“Pelo que toca à política criminal, olvidou-se que a
repressão precisa estar em adequação com o estado de cultura e
necessidades da sociedade a que se destina, pela cominação e pela
execução, pelo que, em um país como o nosso, em que infelizmente
predomina ainda o analfabetismo não se pode exigir, como
fundamento da imputabilidade, o conhecimento que em rigor só o
jurista pode ter (entendimento do caráter criminoso do fato e
determinação de acordo com esse entendimento, arts. 22 e 24, § 1º).
Êsse estado social, e especialmente a falta de uma magistratura
especializada no conhecimento de ciências penais, particularmente de
criminologia (em seus aspectos antropológico – somático e
psicológico – e sociológico) e de penalogia, mostram que desmedido
181
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foi o poder que concede o código aos juízes de, na medida da pena
básica ou agravada ou atenuada, fixá-la sem quaisquer regras, ou
arbitràriamente, apenas estabelecendo o critério legal do art. 42, sem
cogitar, como devia, maxime quando oposto era o sistema adotado em
relação ao anterior, do modo de firmar a pena simples, nem sequer o
valor de cada agravante ou atenuante, nem em caso de concurso, como
determinar a prevalência ou compensação.
(...)
Inexplicavelmente foram excluídos do código, tornado-o um
semi-código, crimes que vemos contemplados em todos os códigos
antigos e modernos, e até na maioria com preeminência, como os
crimes contra a personalidade do Estado (que não se devem confundir
com os políticos), por afetarem as condições básicas de uma sociedade
policiada, bem como os crimes contra a economia popular, relegados
todos para leis especiais (art. 360).
A fragmentação da matéria penal, ainda com a exclusão das
contravenções de polícia, relegadas também para leis especiais, como
coisas de somenos importância, matéria miúda, vária e versátil, como
diz a exposição de motivos, n. 2, com os prejuízos decorrentes da
legislação esparsa, ao influxo de expedientes práticos, é a situação a
que ficou reduzida a nossa legislação penal, verdadeiro labirinto, cujos
meandros mais se incrementarão, com o decorrer do tempo.
Não há observância de técnica, quer na classificação das
matérias da parte geral, quer da parte especial, quer na relação de
diversas rubricas com os dispositivos que envolvem...
De outro lado, lacunas em partes importantes, senão
obscuridades em outros, em preocupação todo simplista, em prejuízo
da clareza, que na preceituação penal é tudo.
Em pontos essenciais não se atendeu ao evoluir da doutrina
jurídica, e haja vista a conceituação geral da tentativa (art. 12, II),
onde se vê o commencement de l’execution do código penal francês do
século passado, requisito esse de princípio ou começo de execução
que não se sabe o que seja até hoje...”191
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Não obstante as críticas, Magalhães Noronha, a exemplo de Aníbal Bruno,
ressalta as qualidades do Código: “É o Código de 1940 obra harmônica: soube valer-se
das mais modernas idéias doutrinárias e aproveitar o que de aconselhável indicavam as
legislações dos últimos anos. Mérito seu, que deve ser ressaltado, é que, não obstante o
regime político em que veio a luz, é de orientação liberal”.192
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3.2.4. O Código Penal de 1969
Diante das necessidades sociais, econômicas e culturais que emergiam no final
da década de 50, em 1961 o Governo Jânio Quadros, por meio do Ministro da Justiça,
Pedroso Horta, incumbiu o penalista Nelson Hungria de elaborar o anteprojeto do
Código Penal. Foram convidados, também, para a elaboração do Código de Processo
Penal e do Código das Execuções Penais, respectivamente, Hélio Tornaghi e Roberto
Lyra. A reforma geral do sistema penal era o que se pretendia.193
O projeto do Código Penal foi apresentado ao governo e publicado pelo
Decreto no 1.490, de 8 de dezembro de 1962, tendo ampla divulgação para possibilitar
sugestões.194
O anteprojeto de Nelson Hungria mantinha a estrutura básica do Código Penal
de 1940, procurando excluir os defeitos mais graves que se apresentavam. Pierangeli
cita a eliminação da medida de segurança para os imputáveis e a adoção do sistema
vicariante para os semi-imputáveis.195
O anteprojeto do Código Penal continha 391 artigos e trazia algumas figuras
novas, não criminalizadas ou previstas em legislação especial ou tratadas como causas
especiais de aumento de pena, tais como: provocação indireta ao suicídio; aborto por
motivo de honra; genocídio; exposição ou abandono de recém-nascido por motivo de
honra; embriaguez ao volante; perigo resultante de violação de regra de trânsito; fuga
após o acidente de trânsito; ofensa contra a memória dos mortos, com ampliação da
tutela que o Código Penal restringira à hipótese da calúnia; ofensa contra a pessoa
jurídica; furto de uso; peculato de uso; chantagem; abandono de mulher grávida;
publicidade opressiva; advocacia marrom.196
Do anteprojeto se extraía uma tendência criminalizante, ao invés de
descriminalização.
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Sobe o anteprojeto, Álvaro Mayrink da Costa observa que mantinha os critérios
anacrônicos da legislação de 1940, agravando-os pela inspiração rigorista; convencido
da necessidade de tornar a lei mais severa. Seu autor propunha a elevação do máximo da
pena de reclusão para 40 anos, limitando o poder discricionário do juiz na aplicação das
agravantes e atenuantes, e elevando as penas cominadas a diversos crimes na Parte
Especial. Continuava a pluralidade das penas privativas da liberdade, o sistema de
agravantes e atenuantes obrigatórias, inclusive a reincidência específica e a orientação
do Código Penal vigente quanto às causas de aumento e diminuição da pena, na Parte
Especial.197
Várias foram as sugestões que surgiram ao anteprojeto, enviadas que foram
pelas Faculdades de Direito e pelos conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil.
Entre 1964 e 1965, inclusive em face do momento histórico-político interno, sucessivas
comissões revisoras foram nomeadas. A primeira, constituída em 1964, era composta
por Nelson Hungria, Roberto Lyra e Hélio Tornaghi; a seguinte, criada em 9 de
fevereiro de 1965, por Nelson Hungria, Hélio Tornaghi e Heleno Fragoso, sob a
presidência de Aníbal Bruno; a última comissão revisora era formada por Heleno
Fragoso, Benjamim de Moraes Filho e Ivo D’Aquino.198
Desconsiderando as principais sugestões, o novo estatuto foi convertido em lei
por meio do Decreto-lei no 1.004, de 21 de outubro de 1969, que fixava a data de 1º de
janeiro de 1970 para entrar em vigor, pela Junta Militar que então governava o país.
Inúmeros e sucessivos, contudo, foram os adiamentos para que o novo Código entrasse
em vigor. A Lei no 5.573, de 1º de dezembro de 1969, estabeleceu a vigência para 1º de
agosto de 1970; a Lei no 5.597, de 31 de julho de 1970, alterou a vigência para 1º de
janeiro de 1972; a Lei no 5.749, de 1º de dezembro de 1971, adiou a vigência para 1º de
janeiro de 1974. Sobreveio, então, a Lei no 6.016, de 31 de dezembro de 1973,
promovendo substanciais alterações no Código Penal. Em 27 de junho de 1974, por
meio da Lei no 6.023, determinou-se que o código somente entraria em vigor juntamente
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com o Código de Processo Penal. Finalmente, antes mesmo de entrar em vigor, o
Código Penal de 1969 foi revogado pela Lei no 6.578, de 11 de outubro de 1978.199
Permaneceu em vigor, portanto, e até a presente data, o Código Penal de 1940,
o qual, desde a sua entrada em vigor, sofreu várias alterações e mesmo reformas.
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3.3.

O bem jurídico penal nas Constituições Brasileiras
3.3.1. A Constituição Federal de 1824

Os preceitos insculpidos na Constituição Política do Império, referentes ao
direito penal, têm visível função limitadora da projeção social da tutela do bem jurídico
penal, normatizando situações em que aportam implicitamente a proteção à vida, à
incolumidade física, à liberdade como regra. É visivelmente matizada pelo contexto
jusfilosófico do Iluminismo, neste particular.
Vários são os preceitos limitadores do objeto da proteção penal inseridos na
Constituição do Império, que influenciaram, inclusive, a elaboração do Código Penal do
Império de 1830, sendo mister o retorno aos mesmos.
Eram nesse sentido vários dispositivos constantes da Constituição de 1824,
dispostos que estavam em seu artigo 179. Desde logo, estabelecia o caput do referido
artigo a inviolabilidade dos direitos civis, e políticos dos cidadãos brasileiros, tomando
por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, garantidos pela
Constituição do Império.
O inciso 2º do art. 179 assim dispunha que “nenhuma lei será estabelecida sem
utilidade publica”, consubstanciando, in casu, o princípio da utilidade pública da
pena.200
Uma das garantias essenciais à liberdade dos cidadãos foi estabelecida no
inciso 3º, com a adoção do princípio da irretroatividade da lei penal ao estabelecer que a
disposição da lei não tenha efeito retroativo.201 Ressalte-se que tal irretroatividade
referia-se não apenas a lei penal, mas às leis de qualquer natureza. A nova Constituição,
portanto, afastava a rotina da lei de eficácia retroativa, em sacrifício à liberdade e à
segurança jurídica.202
200
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Não mais podiam os cidadãos sofrer perseguição por motivo religioso, como
decorrência do estabelecido no inciso 5º: “Ninguem póde ser perseguido por motivo de
Religião, uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica”.
A inviolabilidade do domicílio também era expressamente declarada, nos
termos do inciso 7º: “Todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável...”.
De outro lado, a proibição de prender e conservar na prisão alguém sem prévia
culpa formada, restou insculpida nos incisos 8º, 9º e 10, do artigo 179, da Constituição:
“8º) Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos
declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão,
sendo em Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do
Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a
extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o
motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as”;
“9º) Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella
conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e
em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, ou
desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto”;
“10) À excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser executada, senão
por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz, que a deu, e
quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar.
O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada, não comprehende
as Ordenanças Militares, estabelecidas como necessarias á disciplina, e recrutamento do
Exercito; nem os casos, que não são puramente criminaes, e em que a Lei determina
todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos mandados da justiça, ou não
cumprir alguma obrigação dentro do determinado prazo”.
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O inciso 11 estabelecia que “Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade
competente, por virtude de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta”. Era o princípio
da anterioridade da lei, em consonância ao princípio da irretroatividade.
O princípio da igualdade de todos perante a lei vinha disposto no inciso 13: “A
lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos
merecimentos de cada um”. Percebe-se aqui a adoção do princípio da igualdade de
todos perante a lei. Dotti expõe que a legislação anterior desconhecia interiamente tal
princípio, ficando ao arbítrio do juiz aplicar ou desconsiderar a lei conforme a natureza
e a condição das pessoas. Por exemplo, a lei cominava a pena de morte para os
criminosos contra a honra da mulher, quando o autor fosse peão, e, pelo contrário,
adotava a alternativa da pena de degredo quando o autor fosse um fidalgo ou outra
pessoa detentora de prestígio ou dignidade social ou política.203
A Constituição de 1824 aboliu os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e
todas as mais penas cruéis (nada obstante a adoção da pena de morte pelo Código
Criminal do Império em 1830). Era o que dispunha o inciso 19, do artigo 179.
Também estabeleceu, no inciso 20, consubstanciando o princípio da
individualização da responsabilidade, que “nenhuma pena passará da pessoa do
delinquente. Por tanto não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do
Réo se transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que seja”, do que se verifica a adoção
do princípio da personalização da responsabilidade penal;
O inciso 21 assim dispôs: “As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas,
havendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e
natureza dos seus crimes”.
Todos esses princípios e garantias deveriam ser observados pelo Código Penal,
cuja elaboração deveria o ocorrer o quanto antes, fundada nas sólidas bases da justiça e
da eqüidade, a teor do dispposto no inciso 18, do art. 179.
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3.3.2. A Constituição Federal de 1891

À exemplo da Constituição anterior, a de 1891 também traz garantias gerais
aos cidadãos e, no mesmo sentido, abarcou princípios a serem observados pelo
legislador ordinário, do que resultou não apenas orientação, mas verdadeiramente
limitação ao sistema penal.
Assim, na órbita dos princípios fundamentais, a Constituição assegurou a
brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes
à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Era o que vinha expressamente
disposto no caput do art. 72.
Ao comentar as regras nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege, Noé
Azevedo

204

lembra o disposto no § 1º do referido artigo, pelo qual “ninguém será

sentenciado sinão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior e na forma por
ella regulada”.
Outras disposições do mesmo artigo merecem destaque:
“§ 13 - A exceção do flagrante delito, a prisão não poderá executar-se senão
depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei, e mediante
ordem escrita da autoridade competente”.
“§ 14 - Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, salvas
as exceções especificadas em lei, nem levado à prisão ou nela detido, se prestar fiança
idônea nos casos em que a lei a admitir”.
“§ 15 - Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, em
virtude de lei anterior e na forma por ela regulada”.

204

AZEVEDO, Noé. As garantias da liberdade individual em face das novas tendências penaes. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1936, p. 45.

115

“§ 19 - Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente”.
“§ 20 - Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial”.
“§ 21 - Fica, igualmente, abolida a pena de morte, reservadas as disposições da
legislação militar em tempo de guerra”.
De outro lado, a Constituição de 1891 passa a exprimir um veio criminalizador.
O artigo 54 comporta obrigações expressas de tutela penal ao legislador, definindo a
conduta a ser tipificada. Neste caso o bem jurídico é mais aparente e pode ser extraído
literalmente dos itens elencados no dispositivo constitucional em apreço:
“Art 54 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem
contra:
1º) a existência política da União;
2º) a Constituição e a forma do Governo federal;
3º) o livre exercício dos Poderes políticos;
4º) o gozo, e exercício legal dos direitos políticos ou individuais;
5º) a segurança interna do Pais;
6º) a probidade da administração;
7º) a guarda e emprego constitucional dos dinheiros públicos;
8º) as leis orçamentárias votadas pelo Congresso.
§ 1º - Esses delitos serão definidos em lei especial.
§ 2º - Outra lei regulará a acusação, o processo e o julgamento.
§ 3º - Ambas essas leis serão feitas na primeira sessão do Primeiro Congresso.
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3.3.3. A Constituição Federal de 1934

A Constituição de 1934 tinha um caráter liberal. Reafirmava os princípios
fundamentais de segurança individual e coletiva, como a proibição da retroatividade da
lex gravior, personalidade da pena, dentre outros. Vedava as penas de banimento,
morte, confisco ou de caráter perpétuo. No que se refere à pena de morte, ficavam
ressalvadas as disposições da legislação militar em tempo de guerra com país
estrangeiro.
Outras garantias aplicáveis ao processo penal, tais como a instituição do juiz
natural, proibição de detenção ou prisão arbitrárias, de foro privilegiado e tribunais de
exceção; a concessão generosa de fiança; a garantia da plenitude da defesa e os
mecanismos de proteção de direitos como habeas corpus e o direito de petição, eram
previstas no art. 113 da Constituição.205-206 Vejamos:
“Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança
individual e à propriedade, nos termos seguintes:
1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por
motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza,
crenças religiosas ou idéias políticas.
(...)
10) É permitido a quem quer que seja representar, mediante petição, aos
Poderes Públicos, denunciar abusos das autoridades e promover-lhes a responsabilidade.
(...)
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21) Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita da
autoridade competente, nos casos expressos em lei. A prisão ou detenção de qualquer
pessoa será imediatamente comunicada ao Juiz competente, que a relaxará, se não for
legal, e promoverá, sempre que de direito, a responsabilidade da autoridade coatora.
22) Ninguém ficará preso, se prestar fiança idônea, nos casos por lei estatuídos.
23) Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas
transgressões, disciplinares não cabe o habeas, corpus.
24) A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os meios e recursos
essenciais a esta.
25) Não haverá foro privilegiado nem Tribunais de exceção; admitem-se,
porém, Juízos especiais em razão da natureza das causas.
26) Ninguém será processado, nem sentenciado senão pela autoridade
competente, em virtude de lei anterior ao fato, e na forma por ela prescrita.
27) A lei penal só retroagirá quando beneficiar o réu.
28) Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente.
29) Não haverá pena de banimento, morte, confisco ou de caráter perpétuo,
ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar, em tempo de
guerra com país estrangeiro.
30) Não haverá prisão por dívidas, multas ou custas.
(...)”
Destaque, também, merece o disposto no art. 19, das Disposições Transitórias:
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“Art 19 - É concedida anistia ampla a todos quantos tenham cometido crimes
políticos até a presente data”.
No âmbito criminalizador, pode-se destacar a seguinte disposição:
Art. 57 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República,
definidos em lei, que atentarem contra:
a) a existência da União;
b) a Constituição e a forma de Governo federal;
c) o livre exercício dos Poderes políticos;
d) o gozo ou exercício legal dos direitos políticos, sociais ou individuais;
e) a segurança interna do País;
f) a probidade da administração;
g) a guarda ou emprego legal dos dinheiros públicos;
h) as leis orçamentárias;
i) o cumprimento das decisões judiciárias.
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3.3.4. A Constituição Federal de 1937
Em 1937, os acontecimentos políticos, econômicos e sociais se encaminhavam
para um confronto de forças com predomínio absoluto para a extrema direita. Em 10 de
novembro de 1937, foi instituído o Estado Novo e outorgada uma nova Constituição. O
Parlamento foi dissolvido e o Congresso Fechado.207
O estado de instabilidade política e apreensão que marcava a época foi
retratado no preâmbulo do texto constitucional, cuja transcrição se faz necessária:
“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL, ATENDENDO às legitimas aspirações do
povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por
conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a gravação
dos dissídios partidários, que, uma, notória propaganda demagógica
procura desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos
ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se
em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da
guerra civil;
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela
infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais
profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente;
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não
dispunha, o Estado de meios normais de preservação e de defesa da
paz, da segurança e do bem-estar
do povo;
Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da
opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante
dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se
vem processando a decomposição das nossas instituições civis e
políticas;
207
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Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua
honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de
paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu
bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição,
que se cumprirá desde hoje em todo o Pais:...”

No que respeita às questões penais, a Constituição de 1934 instituiu a pena de
morte para além das hipóteses previstas na legislação militar para o tempo de guerra, a
fim de alcançar as infrações políticas e também o homicídio de natureza comum quando
praticado por motivo fútil e com extremos de perversidade.208 Era o que disnpunha o
artigo 122, inc. 13, f, da Constituição:
“13) não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas estabelecidas ou
agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores. Além dos casos previstos na
legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá prescrever a pena de morte para
os seguintes crimes:
a) tentar submeter o território da Nação ou parte dele à soberania de Estado
estrangeiro;
b) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização de
caráter internacional, contra a unidade da Nação, procurando desmembrar o território
sujeito à sua soberania;
c) tentar por meio de movimento armado o desmembramento do território
nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário proceder a operações de guerra;
d) tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização de
caráter internacional, a mudança da ordem política ou social estabelecida na
Constituição;
e) tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, com o fim de
apoderar-se do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma classe social;
f) o homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade”.
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O legislador, aliás, ao referir-se à pena de morte, consignou na exposição de
motivos do Código Penal de 1940 que para a inclusão do motivo fútil e emprego de
meio cruel entre as agravantes que qualificam o homicídio, há mesmo uma razão de
ordem constitucional, pois o único crime comum contra o qual a nossa vigente Carta
Política permite que a sanção penal possa ir até pena de morte é o “homicídio cometido
por motivo fútil e com extremos de perversidade.209
Quanto às garantias, a Constituição de 1934 não assegurou a garantia da
personilidade da pena e estabeleceu que o uso dos direitos e garantias previstos na
Constituição tinha como limite o bem público, as necessidades da defesa, do bem-estar,
da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da segurança da nação e do Estado.
Assim, garantias previstas no art. 122, sofreram limitação no art. 123:
“Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no
País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:...”
“Art 123 - A especificação das garantias e direitos acima enumerados não
exclui outras garantias e direitos, resultantes da forma de governo e dos princípios
consignados na Constituição. O uso desses direitos e garantias terá por limite o bem
público, as necessidades da defesa, do bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como
as exigências da segurança da Nação e do Estado em nome dela constituído e
organizado nesta Constituição”.
No que se refere às criminalizações, temos as seguintes disposições previstas
nos artigos 85 e 142 da Constituição:
Art 85 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República
definidos em lei, que atentarem contra:
a) a existência da União;
b) a Constituição;
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PIERANGELI, José Henrique. Op. cit., p. 424.

122

c) o livre exercício dos Poderes políticos;
d) a probidade administrativa e a guarda e emprego dos dinheiros público;
e) a execução das decisões judiciárias”.
“Art. 142 - A usura será punida”.
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3.3.5. A Constituição Federal de 1946
No âmbito das garantias e princípios norteadores do sistema penal, assim
dispôs o art. 141, da Constituição de 1946:
“Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes”.
Estabeleceu em seu § 20 que ninguém será preso senão em flagrante delito ou,
por ordem escrita da autoridade competente, nos casos expressos em lei.
No § 21 que ninguém será levado à prisão ou nela detido se prestar fiança
permitida em lei.
No § 22 que a prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente
comunicada ao Juiz competente, que a relaxará, se não for legal, e, nos casos previstos
em lei, promoverá a responsabilidade da autoridade coatora.
No § 29 que a lei penal regulará a individualização da pena e só retroagirá
quando beneficiar o réu.
No § 30 que nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente.
O princípio da individualização da pena, consubstanciado nos parágrafos
acima, a partir da Carta 1946, passou a ser constitucional.
O § 31, do art. 141 estabeleceu que não haverá pena de morte, de banimento,
de confisco nem de caráter perpétuo. São ressalvadas, quanto à pena de morte, as
disposições da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro. A lei disporá
sobre o seqüestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por
influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade
autárquica.
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O § 32, que não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do
depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei”.
O parágrafo 28, por sua vez, restabeleceu a soberania do júri: “É mantida a
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, contanto que seja sempre ímpar
o número dos seus membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude da defesa do
réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua competência o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.
Nesse aspecto, cumpre destacar a crítica de José Frederico Marques ao referirse ao Código Penal de 1940 e à própria constituição de 1946: “E os males desse
imprestável coro de normas, responsável principal pelas deficiências de nossa justiça
penal, ainda mais se agravaram com a restauração da celebérrima soberania do júri,
desserviço que devemos à última Constituinte”.210
É de se observar, também, considerando o que dispunha o art. 179, parágrafos
19 e 21, que o surgimento na Constituição de 1967, da regra contida no §14, do artigo
153 (impõe-se a tôdas as autoridades o respeito à integridade física e moral do detento e
do presidiário), revela, na Constituição de 1946, um retrocesso de um século e meio.211
De outro lado, a criminalização prevista na Constituição tinha abrigo no art. 89:
“Art. 89 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República
que atentarem contra a Constituição federal e, especialmente, contra:
I - a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos Poderes
constitucionais dos Estados;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
210
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IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;
VIII - o cumprimento das decisões judiciárias.
Parágrafo único - Esses crimes serão definidos em lei especial, que
estabelecerá as normas de processo e julgamento”.
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3.3.6. A Constituição Federal de 1967

As garantias da Constituição de 1967 estavam insculpidas no artigo 150. Com
a redação dada pela Emenda no 1, de 17 de outubro de 1967, passaram a constar do
artigo 153: “Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.
O parágrafo 11 expressamente excluiu a pena de morte, de prisão perpétua, de
banimento, assim como o confisco. Quanto à pena de morte, ressalvou a legislação
militar aplicável em caso de guerra externa. Estabeleu ainda, que a lei trataria sobre o
perdimento de bens por danos causados ao erário ou no caso de enriquecimento ilícito
no exercício de função pública.
No que se refere à pena de banimento, pontes Pontes de Miranda destaca a
desnecessidade da sua referência, considerando que já no Código Criminal do Império,
do qual constava no artigo 50, não era cominada a nenhum dos crimes que previa.212
Verifica-se, assim, o paradoxo existente, pois em tempo de guerra era possível
a aplicação da pena de morte, mas não a de banimento. Podia-se o mais, mas não se
podia o menos.213
Sobre a pena de morte, não obstante a Constituição de 1824 ter abolido todas
as penas cruéis e a opinião pública contrária, a interpretação foi, conforme já apontado
anteriormente, a de que a pena extrema subsistia. Após 1891, portanto, a legislação
militar podia estabelecer a pena de morte em tempo de guerra. A Constituição de 1934
explicitou que só se tratava de guerra com país estrangeiro, do que resultava a
consequência de tornar-se aplicável a legislação de pena de morte se se tratasse, v. g., de
simples navio estrangeiro, desde que se caracterizasse o tempo de guerra.214
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O mesmo ocorria na constituição de 1967. Não admitia a pena de morte,
exceção feita à prevista em legislação militar na hipótese de gerra com país estrangeito.
Os pressupostos eram dois, portanto: estar o Brasil em guerra com país estrangeiro e
haver legislação militar aplicável à hipótese. Saliente-se que quanto ao primeiro
pressuposto, não obstante depender de declaração de guerra, no caso de agressão
estrangeira, estaria o mesmo preenchido se já caracterizado o estado de agressão.215
Saliente-se que a Emenda Constitucional no 1, de 17 de outubro de 1969,
alargou as hipóteses de exceções ao dispor, no que se tornaria o § 11, do art. 153: “salvo
nos casos de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos
termos que a lei determinar”. Da nova redação se depreende a falta de terminologia
exata, indispensável a um texto constitucional.
A Emenda Constitucional no 11, de 13 de outubro de 1978, retornou à redação
original, ressalvado, nesse aspecto, pois outras alterações foram introduzidas, o confisco
que restou excluído do novo texto.
De outro lado, ao proibir o confisco, a Constituição se referiu à pena de
confisco propriamente dita, e não à perda dos meios que serviram para delinquir, ao
produto do delito, ou às coisas que constituem ameaça de dano, não se confundindo com
o perdimento dos bens nos casos de enriquecimento injustificado, nas hipóteses da parte
final do já referido parágrafo 11.216
O parágrafo 12 estabelecia que ninguém seria preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita de autoridade competente. Ficava a cargo da lei a disposição sobre
a prestação de fiança. A prisão ou detenção de qualquer pessoa deveria ser
imediatamente comunicada ao Juiz competente, que a relaxaria, se não fosse legal.
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O regramento tem precedente nas constituições anteriores. Pontes de Miranda
advertia que as limitações à liberdade física somente podem emanar das lei criminais, as
quais, entretanto, não podem ferir regras de direito das gentes, nem os outros princípios
constitucionais. Não podem consubstanciar, portanto, limitações da liberdade.217
Para Pontes de Miranda, na análise do texto constitucional, flagrante delito é
conceito que se tira dos próprios fato, pois significa o encontrar-se alguém na prática do
delito, ou em circunstâncias tais que justifiquem afirmar-se que estava a praticá-lo, ou
no termo do ato delituoso, inclusive havendo fuga, se quem o cometeu ainda não
conseguiu afastar de si as circunstâncias imediatas que importem convicção de ter sido
o autor.218 Em tais circusntâncias o texto constitucional admite a prisão.
Prisão, por sua vez, quer significar restrição à liberdade física, por detenção, ou
retenção, dentro de casa, ou de penitenciária, ou de casa fechada destinada à punição, ou
à correção, ou, ainda, qualquer constrangimento à liberdade física mediante algemas, ou
ligações a pesos, ameaça, ordem de ficar, de ir, ou de vir, de permanecer dentro de
determinada zona, etc.219
O conceito de ordem escrita, de fonte constitucional, é o de ato mandamental,
lançado por meios gráficos, manuais ou mecânicos, desde que devidamente autenticado
pela autoridade competente e com os outros requisitos que a lei ordinária exigir. O que o
texto constitucional afasta é a prisão sem ordem escrita. A única exceção é exatamente a
prisão em flagrante.
A autoridade competente é aquela determinada pelo próprio texto
constitucional, pela legislação processual e leis de organização judiciária.
A Constituição relegou à lei a fixação das hipóteses de fiança, nas quais, e
somente nelas, não se ficará preso.
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Analisando a última parte do parágrafo 12, lembra Pontes de Miranda que
prisão e detenção não são termos coextensivos, restando este contido naquele. De
qualquer forma, em hipóteses tais, deve o juiz ser comunicado imediatamente, podendo
relaxar a prisão se for ilegal, consubstanciando a hipótese um quase habeas corpus ex
officio.220 O princípio da individualização vem previsto no parágafo 13: “Nenhuma pena
passará da pessoa do delinqüente. A lei regulará a individualização da pena”.
Ao impor à todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do
detento e do presidiário, conforme parágrafo 14, do art. 153, pretendeu o legislador
constituinte pré-excluir qualquer prática de torturas, para que se assegurasse a quem
nasceu no Brasil ou a quem está no Brasil a integridade física e psíquica.221
Conforme o disposto no § 16, a instrução criminal será contraditória, observada
a lei anterior quanto ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação do réu. Ao
mesmo tempo em que se garante o contraditório (princípio do contraditório) e se afasta
qualquer possibilidade de expedientes inquisitoriais, com as caracterísiticas de opressão
e conseqüentes parcialidade e arbitrariedades, garante-se, também, o princípio da
anterioridade.222
Por fim, estabelece o § 17 que não haverá prisão civil por dívida, multa ou
custas, salvo o caso do depositário infiel, ou do responsável pelo inadimplemento de
obrigação alimentar na forma da lei, consubstanciando uma limitação ao princípio
coativo.223
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3.3.7. A Constituição Federal de 1988
As constituições das últimas décadas têm se caracterizado pela presença, no
elenco de suas normas, de instâncias de garantia de prerrogativas individuais, e
concomitantemente de instâncias que traduzem imperativos de tutela de bens
transindividuais ou coletivos. Vale dizer, têm abrigado as constituições preceitos
asseguradores dos diretos humanos e da cidadania, assim como dos valores sociais.224
Desde a constituição do império, sob os influxos iluministas, até a vigente,
percebe-se, nos textos constitucionais, de um lado, a afirmação dos direitos do homem e
do cidadão, e, de outro, a limitação imposta ao Estado, inclusive para a garantia de tais
direitos, especialmente no que se refere à inviolabilidade da liberdade individual e da
propriedade.
Diante das profundas desigualdades do mundo moderno, contudo, a presença
do Estado tem se verificado necessária para compatibilizar os princípios do Estado
Liberal com o Estado Social e, como conseqüência, abrandar as distorções derivadas da
liberdade econômica, no sentido de atender e garantir a todos o suprimento das
necessidades materiais básicas.
Tal ação é consubstanciada na incorporação, pela Constituição, a um só tempo,
de garantias individuais e normas que visam tutelar valores de interesse geral, tais como
os relativos ao trabalho, saúde, assistência social, atividade econômica, meio ambiente,
educação, dentre outros.225
No âmbito penal, a Constituição contempla normas de garantias individuais, ou
seja, normas que limitam o campo de intervenção penal atuação, mas também
estabelece preceitos que ampliam ou sugerem ampliar a atuação do direito penal e,
conseqüentemente, o rol de bens por ele tutelados.226
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Vale lembrar que a matéria penal se faz presente na Constituição por meio de
princípios

penais

específicos,

explícitos

(ex.

reserva

legal,

irretroatividade,

pessoalidade, individualização das penas, humanidade, culpabilidade) e implícitos (ex.
intervenção mínima, fins da pena), bem como por meio de princípios constitucionais
que interferem no âmbito penal (ex. relativos ao meio ambiente, ao trabalho individual e
coletivo, à atividade econômica pública e privada, à pesquisa científica).
Estes últimos determinam ao legislador infra-constitucional, ou a ele sugerem,
a elaboração de normas incriminadoras destinadas à proteção

de valores

transindividuais, no sentido de fazer do direito penal um dos instrumentos necessários à
correção das distorções causadas pelo individualismo exagerado, em favor da
homogeneização social, com o objetivo de contribuir a realização de uma justiça
material.227
A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, afirma expressamente os direitos e
garantias fundamentais, individuais e coletivos e, como conseqüência, princípios
especificamente penais, limitativos da intervenção do Estado, pois tendentes à
consecução de tais direitos. Assim os princípios da legalidade (reserva legal,
taxatividade,

irretroatividade),

da

culpabilidade,

da

intervenção

mínima,

da

humanidade, da pessoalidade e da individualização da pena.
Traz, de outro lado, no próprio dispositivo referido, bem como em outros,
normas que determinam, ou ao menos sugerem, a intervenção estatal no âmbito penal.
Disso resulta uma dicotomia verificada na criminalização a partir do texto
constitucional, imposta pelo Estado social, versus tendências descriminalizantes do
Estado liberal, consubstanciadas na intervenção mínima, na subsidiariedade e na
fragmentariedade do direito penal.
A seguir, é apontada e tratada a tutela que a Constituição Federal de 1988
atribui a determinados bens jurídicos, ora indicando criminalização expressa, ora
sugerindo, para, ao final, concluir sobre a pertinência de tal tratamento.
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4. O bem jurídico na Constituição de 1988 e a tutela penal
4.1.

Art. 5o, X – inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas
Estabelece a Constituição Federal de 1988, no inciso X, do seu art. 5º, que são

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Disposição semelhante integrava o texto das Constituições anteriores: art. 179,
caput, da Constituição de 1824; art. 72, caput, da Constituição de 1891; art. 113, caput,
da Constituição de 1934; art. 122, caput, da Constituição de 1937; art. 141, caput, da
Constituição de 1946; art. 150, caput, da Constituição de 1967 e art. 153, caput, da
Emenda Constitucional no 1/69.
Esses bens jurídicos têm natureza estritamente pessoal e constituem, dentre
outros (o direito à vida e à integridade física; o direito sobre as partes do corpo e sobre o
cadáver; o direito à liberdade; o direito à honra e à intimidade; o direito à identidade
pessoal e ao nome; o direito autoral),228 o conteúdo do direito da personalidade, sendo,
portanto, objeto da tutela jurídica.229
Há que se distinguir, inicialmente, intimidade de vida privada. Aquela, como
círculo mais restrido do direito à vida privada, é tipicamente francesa e provém da
necessidade em se precisar um núcleo mais profundo.230 Passou-se, assim, em França, a
tutelar, no âmbito penal (Lei de 17.7.1970), apenas esse aspecto restrito da vida privada,
qual seja, a intimidade. A intimidade tem caráter menos amplo, caracterizando o que é
essencial na vida privada das pessoas, é um sentimento que brota do mais profundo do
ser humano231, zona espiritual íntima e reservada de uma pessoa.232 Na definição de
228
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Houaiss, intimidate traduz aquilo que é extremamente pesoal, que diz respeito aos atos,
sentimento ou pensamentos mais íntimos de alguém.233
A intimidade é a parte mais

exclusiva da vida privada,

como,

exemplificativamente, um diário ou um segredo íntimo.234
A vida privada, por sua vez, abrange todos os aspectos que por qualquer razão
não gostaríamos de ver cair no domínio público; é tudo aquilo que não deve ser objeto
do direito à informação nem da curiosodade da sociedade moderna que, para tanto,
conta com aparelhos altamente sofisticados.235
Vida privada pode ser considerada como a parte da personalidade que se
pretende seja protegida do público. Representa situações de escolha pessoal em que
fatos podem, em determinado momento, ser compartilhados com outras pessoas.236
A honra, por sua vez, representa a dignidade de uma pessoa, a virtude de
alguém sob a ótica dos demais. Como uma das primeiras formas de defesa dos valores
da pessoa humana, está diretamente relacionada com os denominados valores morais
que designam o que é virtuoso, honesto, correto, de acordo com os bons costumes.237
Para Pontes de Miranda, honra é a dignidade pessoal, o sentimento e
consciência de ser digno, mais a estima e a consideração dos outros. Há direito de
personalidade à honra, o que faz as lesões à honra serem atos ilícitos absolutos. O
direito à honra é direito absoluto público subjetivo. Só há ofensa à honra das pessoas,
físicas ou jurídicas, inclusive Estados.238
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Percebe-se, então, a dualidade conceitual da honra, porquanto representativa de
valores pesoais e sociais, consubstanciando o que a doutrina denomina de honra
objetiva e honra subjetiva.
Paulo José da Costa Júnior observa que deve-se entender por honra não só a
consideração social, o bom nome e a boa fama, como sentimento íntimo, a consciência
da própria dignidade pessoal. No conceito de honra acham-se abrangidas a honra
objetiva e a subjetiva. Aquela como a reputação e o respeito de que se desfruta no meio
social em que se vive. Esta última como a estima que cada qua tem de si próprio, o
sentimento pesoal da própria dignidade, ou de seu valor social.239
No que se refere à imagem, Marcelo Fortes Barbosa a situa no âmbito da
honra, interpretando o termo como reputação e, portanto, como honra objetiva.240 Tal
interpretação é feita, ressalte-se, quando analisada a imagem de forma relacionada ao
dano, ou seja, dano à imagem.
A imagem objeto da tutela constitucional, todavia, é outra. René Ariel Dotti faz
referência expressa à violação do direito à imagem quando usada para fins
publicitários.241 Acertada, assim, a interpretação de que a imagem referida no texto da
Constituição é a imagem-retrato, ou seja, a reprodução gráfica da figura humana como,
exemplificativamente, a fotografia, o desenho, o retrato, a filmagem. Nesse contexto,
não é apenas a fisionomia de alguém que é protegida, mas também as partes do corpo,
desde que identificáveis242
Antes mesmo da Constituição de 1988, a honra já encontrava proteção na Lei
o

n 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa), arts. 20 a 22, assim como no
próprio Código Penal que nos arts. 138 a 140 tipifica os crimes de calúnia, difamação e
injúria. Os outros direitos de que se trata, por outro lado, não eram previstos no
ordenamento jurídico.
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É de relevo salientar que a proteção estabelecida à imagem pelo Código Civil,
em seu art. 20,243 não guarda sintonia com o texto contitucional.
Isso porque, pela Constituição Federal, para a geração do direito à indenização,
é prescindível atingir a honra, a boa fama ou respeitabilidade da pessoa, bastando a
exposição de sua imagem sem autorização.244
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4.2.

Art. 5º, XI – inviolabilidade da casa
O inciso XI, do art. 5o, da Constituição Federal estabelece que a casa é asilo

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.
Tal orientação se fez presente em todas as Constituições anteriores: art. 179, no
7, da Constituição de 1824; art. 72, § 11, da Constituição de 1891; art. 113, no 16, da
Constituição de 1934; art. 122, no 6, da Constituição de 1937; art. 141, § 15, da
Constituição de 1946; art. 140, § 10, da Constituição de 1967 e art. 153, § 10, da
Emenda Constitucional no 1/69.
De início, mesmo antes de se estabelecer o bem que se pretende tutelar, é
preciso compreender a abrangência do termo casa para uma adequada aferição da
extensão do comando constitucional.
Afirma José Cretella Júnior que “a casa é a proteção, a fortaleza, o castelo
forte, o reduto do homem. E, por isso, inviolável. Inviolabilidade de casa é o mesmo que
inviolabilidade de domicílio, de apartamento, de choupana, de barraco, de choça, de
cabana”.245
Manoel Gonçalves Ferreira Filho trata do tema como inviolabilidade do
domicílio. Expressa o autor que o conceito de domicílio não se restringe à residência,
nem reclama estabelecimento definitivo.246
“É todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com
direito exclusivo e próprio a qualquer título. O ponto essencial da
caracterização está na exclusividade em relação ao público em geral.
Assim, é inviolável como domicílio tanto a morada quanto o
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estabelecimento de trabalho, desde que este não esteja aberto a
qualquer um do povo, como um bar ou restaurante”.247

Os termos lar e domicílio são empregados por Celso Ribeiro Bastos, na análise
do dispositivo em questão, ao afirmar a inviolabilidade do lar e a inviolabilidade do
domicílio.248 A Constituição Federal, assim, torna invioláveis, na extensão acima
apontada, a casa, o lar, o domicílio.
Pretende-se, com a inviolabilidade preceituada, tutelar a intimidade do
homem,249 a esfera íntima da vida individual e familiar.250 Nesse sentido, poder-se-ia
afirmar que se tutela o bem jurídico da vida privada251, o que parece verdadeiro. É
necessário lembrar, porém, que a intimidade possui caráter iquestionavelmente mais
profundo e intenso, esfera interna e mais restrita da própria vida privada252, razão pela
qual a interpretação de tutela desta, tão somente, não alcança a real intenção da proteção
constitucional.
A tutela é de fato mais profunda, pois “a proteção ao domicílio assegura às
pessoas a possibilidade de isolamento físico e moral que constitui o núcleo da reserva da
vida privada”253, constituindo “um desdobramento da própria personalidade a atividade
de conformar a casa segundo os valores, os gostos e a psicologia de cada um. É um dos
poucos recintos em que ainda é possível assegurar a intimidade”.254
Pretendeu o legislador constituinte estabelecer limites às próprias autoridades,
no sentido de coibir abusos impostos à humanidade, especialmente pelos poderes
monárquicos absolutos255, não sendo sem razão encontrar-se a inviolabilidade de
domicílio, no Brasil, em texto constitucional desde 1824.
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A vedação de que se trata provém da tradição britânica, sendo ilustrativo o
trecho do discurso que Lord Chatham proferiu no Parlamento, assim transcrito por
Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“O homem mais pobre desafia na sua casa todas as forças da
Coroa; sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento
soprar por entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela
penetrar, mas o rei da Inglaterra não pode nela entrar”.256

A invasão de domicílio, por óbvio, também atinge os particulares, sendo
tipificada no artigo 150 do Código Penal.
De outro lado, a própria Constituição excepciona a inviolabilidade do
domicílio. Isso ocorre em situações de delito, desastre ou prestação de socorro, bem
como de determinação judicial. As exceções, entretanto, a partir do texto constitucional,
só podem se verificar por meio de regulamentação específica em lei, observado o
necessário rigor.
Percebe-se aqui que a exceção é feita para resguardar outros bens jurídicos,
como o interesse público e até mesmo a vida do próprio morador.
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4.3.

Art. 5º, XII – inviolabilidade do sigilo da correspondência,
das

comunicações

telegráficas,

de

dados

e

das

comunicações telefônicas

O dispositivo constitucional em referência tem o seguinte teor: “é inviolável o
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal”.
A exemplo das previsões já analisadas, a inviolabilidade do sigilo da
correspondência também constava das Constituições anteriores: art. 179, no 27, da
Constituição de 1824; art. 72, § 18, da Constituição de 1891; art. 113, no 8, da
Constituição de 1934; art. 122, no 6, da Constituição de 1937; art. 141, § 6o, da
Constituição de 1946; art. 150, § 9o, da Constituição de 1967 e art. 153, § 9o, da Emenda
Constitucional no 1/69.
O sigilo de correspondência decorre da preservação da própria intimidade257,
razão pela qual mantém inequívoca conexão a inviolabilidade do domicílio258 e com a
proteção da vida privada.
Mas não apenas da intimidade trata a proteção. A regra assegura a liberdade de
expressão de pensamento.259-260-261 Aquele que resolve emititir seu pensamento a pessoa
ou pessoas determinadas, tem assegurado o sigilo do seu conteúdo, o qual deve ficar
restrito ao emitente e àquele que a recebe.262
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A comunicação, portanto, seja por carta, telefone, telégrafo, ou por qualquer
outro meio que vier a ser utilizado, não sendo dirigida a público indeterminado, tem
assegurada a sua inviolabilidade pela Constituição Federal.263 Também as comunicações
por e-mail, portanto, em larga e crescente utilização, devem ser alcaçadas pela norma
protetiva.264
Como aponta René Ariel Dotti, “a liberdade de correspondência é uma das
expressões fundamentais da liberdade de pensamento, e, sendo reservada, constitui uma
das modalidades mais antigas de privacidade”.265
Paulo José da Costa aprofunda o foco sobre o objeto da tutela, afirmando que
no bojo da esfera da vida privada está contida a esfera da intimidade, encontrando-se,
porém, no âmago daquela a esfera do segredo, que compreende parcela da vida
particular que é mantida em segredo pelo indivíduo e da qual não participam sequer
pessoas da intimidade do sujeito.266
O segredo, assim, é uma das formas de manifestação do direito à intimidade267,
a ensejar, também, a tutela constitucional. É no mesmo sentido o entendimento de José
Afonso da Silva, para quem o sigilo da correspondência abriga, também, o direito de
expressão, o direito de comunicação, como forma de liberdade de expressão do
pensamento, encontrando no sigilo a proteção dos segredos pessoais que se comunicam
apenas aos correspondentes, na certeza da inviolabilidade de suas confissões íntimas.268
Pontes de Miranda trata do tema como liberdade negativa, vale dizer, como
liberdade de não emitir o pensamento, exceto para reduzido número; liberdade de não
emitir o pensamento, exceto para um; liberdade de não emitir o pensamento, exceto para
si mesmo; liberdade de não emitir o pensamento, a certa data.269
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O sigilo de dados refere-se a dados informáticos.270 Quanto a esse aspecto,
cumpre ressalvar o direito, também constitucional, de obtenção de informações ou
dados constantes do banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público,
quando concernentes à própira pessoa interessada na informação.271
Da proteção constitucional contida no dispositivo em questão o legislador
constituinte excepcionou o sigilo das comunicações telefônicas, quando em conflito
com o interesse público, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.
Como toda exceção a preceito fundamental, a sua ocorrência deve observar
rigor, para que que não seja subvertida a ordem constitucional, com abusos perpetrados
por autoridades, não raros na vida cotidiana.
Devem, assim, ser observados os seguintes requisitos: estar diante de uma
comunicação telefônica, pois para as demais formas de comunicação não faz o texto
constitucional qualquer ressalva; existência de ordem judicial; obediência às hipoteses e
à forma previamente estabelecidas em lei; tenha como objetivo a investigação criminal e
a instrução processual penal.272
A parte final do inciso XII, do art. 5o, da Constituição Federal, foi
regulamentada pela Lei no 9.296, de 24 de julho de 1996, que estabeleceu as regras para
a interceptação telefônica.
Outro exceção, mais abrangente, pois alcança também o sigilo à
correspondência e à comunicação telefráfica, foi estabelecida no art. 136, § 1o, I, b e c,
para a hipótese de estado de sítio e de defesa, no interesse social da segurança.273
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Art. 5o , XXXII - a tutela penal do consumidor

4.4.

Consta do art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, que o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. No art. 170, V, a defesa do
consumidor passa a figurar como princípio geral da atividade econômica. No art. 150, §
5º, estabelece que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Por fim,
atribuindo competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal para legislar
sobre a responsabilidade por dano causado ao meio ambiente (art. 24, VIII), determinou
ao legislador que no no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da promulgação da
Constituição, elaborasse o código de defesa do consumidor (art. 48, das Disposições
Constitucionais Transitórias).
Em cumprimento à determinação constitucional, foi promulgada a Lei no
8.078, de 11 de setembro de 1990, consubstanciando o Código de Defesa do
Consumidor.
A definição de consumidor vem insculpida, desde logo, no artigo 2o da referida
lei: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final. No parágrafo único, equipara a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo.
De outro lado, o art. 4o, V, estabele como princípio da Política nacional das
Relações de Consumo o incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de
controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como mecanismos
alternativos de solução de conflitos de consumo.
Nada obstante e de forma contraditória274, o Código de Defesa do Consumidor,
sob a rubrica “Das Infrações Penais”, passa a criminalizar uma série de condutas (arts.
61 usque 80).
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Os artigos 61 a 74 contemplam 17 tipos penais, todos tendo com bem jurídico
tutelado o consumidor.275
Cumpre observar, todavia, que a saúde pública se apresenta como eixo
temático da proteção ao consumo.276 Pode ser caracterizada, na verdade, como bem
jurídico intermediário, vale dizer, de referência individual, mas que atinge, por igual,
toda uma coletividade de pessoas.277
É de resaltar a observação de Renato de Mello Jorge Silveira, no sentido de que
nem todos os tipos elencados no Código de Defesa do Consumidor se referem à saúde
pública como bem jurídico protegido, consubstanciando, inclusive e apenas, meras
derivações específicas de certas modalidades fraudulentas, previstas genericamente, no
corpo do Código Penal, a exemplo do que ocorre com os tipos previstos nos artigos 66 a
69 da lei consumerista.278
Considera, ainda, o autor, em face das múltiplas previsões civis,
administrativas e comerciais tendentes à proteção do consumidor, previstas na lei de
regência respectiva, injustifícável, senão em poucos casos, a tutela penal.279
De outro lado, há que se apontar ainda, a tutela decorrente da Lei no 8.137, de
27 de dezembro de 1990 que define crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo.
Especificamente no artigo 7º e seus incisos da referida lei estão previstas as
infrações penais contra o consumo.
Paulo José da Costa Júnior estabele a distinção entre a Lei no 8.137 e o Código
de Defesa do Consumidor:
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“A Lei no 8.137 objetivou uma tutela no sentido horizontal,
entre fabricante e fabricante, entre fabricante e distribuidor ou entre
distribuidor e fabricante, entre comerciante e fabricante ou entre
fabricante e comerciante, ou mesmo entre consumidor e consumidor.
De forma diversa, a tutela no Código de Defesa do
Consumidor ocorre num sentido vertical, ou seja, com o consumidor
na parte inferior da relação juridico-penal, situando-se acima dele o
280

comerciante (atacadista ou varejista), o distribuidor e o produtor”.
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Art. 5o, XLI - discriminação atentatória dos direitos e

4.5.

liberdades fundamentais
O dispositivo constitucional em análise tem por fundamento a proteção dos
direitos e liberdades fundamentais, impondo ao legislador a obrigação de estabelecer
punições para a hipótese de condutas discriminatórias que contra eles atentem: “a lei
punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.
O bem jurídico penal constitucionalmente tutelado neste dispositivo é a
garantia dos direitos e liberdades fundamentais, impondo ao legislador o dever de
incriminar condutas que direta ou indiretamente embaracem a realização dos direitos e
das liberdades.
O dispositivo foi inspirado na constituição anterior281, especificamente no que
dispunha o art. 153 § 1o, em sua parte final: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será punido
pela lei o preconceito de raça”.
É perceptível a sensível ampliação do dispositivo atual em relação ao anterior
que se referia apenas ao preconceito de raça. O alargamento da referida norma
constitucional, contudo, é demasiado. Isso porque abrange, inclusive, como exemplo,
eventuais discriminações relativas à vida privada ou à honra, que, além de já contarem
com previsão constitucional própria, e não obstante prejudicarem a vítima, parecem não
atrair a ira da sociedade no sentido de ensejar o rótulo de crime inafiançável, que deve
ser reservado às hipóteses de lesão com caráter altamente execrável.282
O que na verdade pretendeu o legislador punir foi a discriminação, ou seja, a
desequiparação das pessoas que, em tese, deveriam ser tratadas igualmente. Opera o
dispositivo, portanto, no campo do relacionamento racial, religioso, político,
ideológico.283
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É preciso verificar ainda, a finalidade de eventual discriminação. Celso
Bastos

284

exemplifica que vedar o acesso a um emprego por alguém ser filiado a uma

igreja protestante é ato inequivocamente inconstitucional, mas que essa própria igreja
não admita a pessoa por não considerá-la identificada com os postulados e os dogmas da
seita é uma desequiparação perfeitamente justa.
Como conseqüência da norma constitucional, alguns exemplos podem ser
encontrados na legislação ordinária.
A lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, por exemplo, ao tutelar os direitos
dos portadores de deficiência, em seu artigo 8º estabelece tipos penais que impõem pena
de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, na hipótese da prática das seguintes
condutas:
“I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa,
a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público
ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta;
II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por
motivos derivados de sua deficiência;
III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua
deficiência, emprego ou trabalho;
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, a pessoa portadora de deficiência;
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de
ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei;
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VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da
ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público”.
Do mesmo modo, a Lei n.º 9.029, de 13 de abril de 1995, dirigida à pessoa
física empregadora, ao representante legal do empregador, como definido na legislação
trabalhista e ao dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das
administrações públicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que proíbe a exigência de
atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos
admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, implementa a proteção
do bem jurídico penal constitucional estabelecido no Art. 5º, inciso XLI, criminalizando
as seguintes condutas em seu art. 2º: “I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo,
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado
de gravidez; II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que
configurem: a) indução ou instigamento à esterilização genética; b) promoção do
controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de
aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituições públicas ou
privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde – SUS.” A pena
estabelecida para esses crimes é de detenção de um a dois anos e multa.
Merece atenção, neste passo, a análise do suporte fático da norma
constitucional, como condição para que a sua conseqüência jurídica possa ocorrer285,
dependente da intervenção estatal através da atuação do Poder Legislativo,
estabelecendo os tipos penais em perfeita consonância com o bem jurídico penal
constitucional286.
Cumpre ressaltar que hipóteses outras, como por exemplo o racismo, serão
abordadas em capítulo próprio.
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4.6.

Art. 5o, XLII - racismo
O texto constitucional é expresso ao estabelcer que a prática do racismo

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei.
O racismo é definido na língua portuguesa como doutrina que sustenta a
superioridade de determinadas raças.287
A Constituição, em seu artigo 3o, IV, veda o preconceito e a discriminação de
origem, raça, e cor. A Constituição anterior referia-se à raça (art. 158, § 3o), o que não
se afigurava suficiente, pois racismo indica, como visto, teoria que defende a
supremacia de determinada raça, sendo o racismo dela conseqüente.288
O termo cor também não se apresenta suficiente, pois voltado à cor negra. De
outro lado, nem cor nem raça, têm o condão de abranger outras formas de
discriminação, com base na origem, como, v. g., a que ocorre com os nordestinos e
ainda com pessoas humildes.289
O bem jurídico tutelado é a igualdade e o respeito étnico, o que restou
consubstanciado na legislação ordinária.
Nesse sentido, foi pioneira a lei Afonso Arinos, Lei no 1.390, de 3 de julho de
1951, que incluía a prática de atos resultantes de preconceitos de raça e cor nas
contraveções penais, editada quando em vigor a Constituição de 1946, que não previa a
criminalização do racismo.290
A lei Afonso Arinos foi recepcionada pela Constituição de 1988.291
287

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de
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Ibidem, loc. cit.
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De forma superveniente, sobrevieram a Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
definindo os crimes resultantes de preconceito de raça e cor; a Lei 8.081, de 21 de
setembro de 1990, estabelecendo os crimes e as penas aplicáveis aos atos
discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional,
praticados pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza; e a Lei
9.459, de 13 de maio de 1997, que alterou dispositivos da lei anterior, assim como
alterou o Código Penal para o fim de acrescentar o § 3o ao art. 140, no sentido de
agravar a pena quando a injúria consistir na utilização de elementos referentes à raça,
cor, etnia, religião ou origem.
Também a Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa) tratou do
tema em seus arts. 12 a 14292, assim como a Lei no 7.170, de 14 de dezembro de 1983,
no art. 22293.
É de se consignar a crítica quanto à inafiançabilidade e a imprescritibilidade da
conduta, contrárias às concepções modernas do direito penal.294
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“Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício
da liberdade de manifestação do pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta Lei e
responderão pelos prejuízos que causarem.
Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras
publicações periódicas, os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos”.
“Art. 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divulgação os
previstos nos artigos seguintes”.
“Art. 14. Fazer propaganda de guerra, de processos para subversão da ordem política e social ou de
preconceitos de raça ou classe:...”.
293
“Art. 22 - Fazer, em público, propaganda:
I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social;
II - de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa;
III - de guerra;
IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: detenção, de 1 a 4 anos.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço quando a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio de
rádio ou televisão.
§ 2º - Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui:
a) fundos destinados a realizar a propaganda de que trata este artigo;
b) ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda”.
294
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 57.
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4.7.

Art. 5o, XLIII – tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, terrorismo, crimes hediondos

Preceitua o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, que a 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 evitálos, se omitirem.
Pela relevância das figuras, serão tratados a seguir, individualmente, em
capítulos próprios, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os crimes hediondos.
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4.7.1. - Tortura
Tortura é inflingir a alguém um suplício ou tormento violento.295 Para a
compreensão de sua repercussão no direito, contudo, tal singela definição não é
bastante. É preciso decifrar e assimilar toda a sua extensão.
Em 1764, Beccaria, em sua mais expressiva e contundente obra, já afirmava
que:
“é uma barbárie que o uso consagrou na maioria dos
governos fazer torturar um acusado enquanto se faz o processo, seja
para que ele confesse a autoria do crime, seja para esclarecer as
contradições em que tenha caído, seja para descobrir os cúmplices ou
outros crimes de que não é acusado, porém dos quais poderia ser
culpado,

seja

finalmente

porque

sofistas

imcompreensíveis

pretenderam que a tortura purgava a infâmia”. (...) “Se o crime é
incerto, não é hediondo atormentar um inocente?” (...) “Direi mais que
é monstruoso e absurdo exigir que um homem acuse-se a si mesmo, e
procurar que a verdade estivesse nos músculos e nas fibras do infeliz!
A lei que autoriza a tortura é a que afirma: ‘Homens, resisti à dor. A
natureza dotou-vos com um amor imbatível ao vosso ver, e o direito
indeclinável de vos defenderdes; porém eu desejo criar em vós um
sentimento totalmente diverso; quero inspirar-vos um ódio a vós
mesmos; ordeno-vos que sejais vossos próprios acusadores e
finalmente digais a verdade em meio a torturas que vos partirão os
ossos e dilacerarão os vossos músculos...’” (...) Outra consequência
ainda muito visível advém do uso das torturas: é que o inocente se
encontra em situação pior que a do culpado. Efetivamente, o inocente
submetido à tortura tem tudo contra si: ou será condenado, por
confessar o crime que não cometeu, ou será absolvido, porém após ter
passado por tormentos que não mereceu”.296
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FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1693.
296
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Hemus, São
Paulo, 1983, p. 31-32, 34.
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O texto de Beccaria já proporciona uma idéia do terror que vigorava, como
decorrência da prática de torturas admitidas no sistema legal da época. A obra de
Beccaria, nesse aspecto é um marco na luta pela reformulação do sistema o do direito.
Buscando uma definição passível de abranger todas as possibilidades de
concretização da tortura, incluindo as ações nas modernas técnicas de interrogatório,
Ana Maria Babette Bajer Fernandes e Paulo Sérgio Leite Fernandes apresentam longa
definição, cuja transcrição se faz necessária:

“Seja como for, compreendida ou não a ameaça dentro da
conceituação genérica da violência, há tortura sempre que, com a
finalidade de reduzir ou anular a liberdade de vontade do indivíduo
para a obtenção de informações retidas, a autoridade ou seus agentes
utilizam força física que provoque dor ou aviltamento da dignidade do
interrogado, ou ainda procedimentos outros adequados à superação da
efetiva ou esperada resistência do indivíduo, nisto compreendida a
intimidação por ameaças de mal grave ao próprio indivíduo ou a
terceiros que com este mantêm relações familiares ou de afeto. Há
tortura, igualmente, sempre que, por meio da simples pesuasão
sugestiva de efeito racional, se obtiver, com técnicas psicológicas, a
cooperação do sujeito passivo, evidenciando as circunstâncias a
prática disfarçada de conduta demonstradora de anterior ou
concomitante cerceamento abusivo da liberdade de locomoção, seja
em razão do descumprimento das formalidades exigidas por lei, seja
pelo regime prisional imposto em desconformidade com os
regulamentos do estabelecimento carcerário”.297

Lembrando que a tortura já era combatida nas Constituições anteriores
acrescenta José Afonso da Silva que:

297

FERNANDES, Ana Maria Babette Bajer, FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aspectos jurídico-penais
da tortura. São Paulo: Saraiva, 1982.
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“a tecnologia da tortura se torna requintada: espetos sob as
unhas, queimaduras de cigarros, choques elétricos no reto, na vagina,
no pênis, espancamentos, aparelhos de tormentos de variada espécie,
de que sobressai o famoso ‘pau-de-arara’, ameaças contra mulher,
filhas e filhos, etc. As coisas mais pavorosas que a mente doentia pode
engendrar. (...) A tortura não é só um crime contra o direito à vida. É
uma crueldade que atinge a pessoa em todas as suas dimensões, e a
humanidade como um todo”.298

A tortura, entretanto, modernamente, não é ação vinculada apenas ao sistema
estatal, especialmente às questões criminais em que se pretende, pelos métodos já
expostos, obter confissão ou informações.
Sua dimensão é mais abrangente. É a constatação de Pablo A. Ramella:
“Em los tiempos modernos se há alcanzado um refinamiento
mayor. Se practica la tortura para hacer sufrir a um hombre por el solo
placer de verlo sufrir, por odio ideológico, político e religioso”.299

Das conceituações expostas, se pode extrair o bem jurídico protegido. Na
verdade percebe-se a existência de não apenas um, mas de vários bens jurídicos a
reclamarem tutela, como a dignidade humana, integridade física e psíquica e a vida.
Cumpre, portanto, aferir o bem jurídico preponderante, aquele para o qual se dirige em
especial a norma jurídica e, in casu, o comando constitucional.
Assim, considerando que a tortura nega ao torturado a condição de pessoa,
tranformando-a em mero objeto, o que sem dúvida caracteriza um atentado à dignidade
humana, e, ainda, tendo em vista que os outros bens (a integridade física e psíquica,
bem como a vida) estão inseridos no seu conteúdo, resta aquela como bem protegido
pela norma constitucional.300
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Por derradeiro, nada obstante as duras críticas ao legislador constituinte que,
substituindo-se ao Código Penal, disciplinou as próprias penas no que se refere ao
dispositivo em comento, o que justificaria, inclusive a sua auto-aplicação, sobreveio a
Lei em 9.455, de 7 de abril de 1997, que definiu os crimes de tortura.

155

4.7.2. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

A Constituição Federal de 1988, pelos menos em três oportunidades, referiu-se
à questão das drogas ilícitas.301
O art. 5º, XLIII, referiu-se ao tráfico ilícito de drogas como crime inafiançável
e insuscetível de anistia e graça. No mesmo inciso, em equiparação, alçou o tráfico
ilícito de entorpecentes à categoria de crime hediondo.
Referiu-se, também, em outro dispositivo (art. 5º, LI), que o brasileiro
naturalizado sofrerá extradição, desde que comprovada sua participação em tráfico,
independentemente se o crime foi cometido antes ou depois da naturalização.
Finalmente, no art. 243 e em seu parágrafo único, estabeleceu previsões de
extrema relevância, ao cuidar da expropriação de glebas cultivadas com plantações
ilícitas, bem como o confisco e apreensão dos bens decorrentes de tal prática criminosa.
Assim referiu o legislador constitucional porque considerou os nefastos efeitos
das drogas ilícitas na sociedade. Nesse aspecto, aliás, não é pacífica a doutrina sobre
qual seria o bem jurídico tutelado em tais casos.
Vicente Greco Filho esclarece que a doutrina dominante, inclusive na
jurisprudência estrangeira, se posiciona no sentido de entender como bem jurídico
tutelado a saúde pública, “tendo em vista a repercussão pessoal e social dos malefícios
do consumo impróprio da droga, a partir da deterioração que provoca individual e
socialmente”.302
É de se lembrar, nesse sentido, que o revogado artigo 281 do Código Penal,
capitulava o crime de tráfico nos crimes contra a saúde pública.
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GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos- prevenção e repressão, comentários à Lei n. 11.343/2006 – Lei de
Drogas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 61 e s.
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Ibidem, p. 81.
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Há, porém, posições outras por ele citadas. São, em síntese, as que consideram
como bem jurídico: a liberdade do consumidor porque a droga escraviza; o interesse do
Fisco, uma vez que está ela imune à tributação; a moral e a integração social; a
segurança coletiva etc.303
Renato de Melo Jorge Silveira, por sua vez, destaca a mudança de foco em
termos mundiais, ocorrida a partir a da Declaração expedida pelas Nações Unidas sobre
a luta contra o narcotráfico e o uso indevido de drogas, oportunidade em que a saúde
pública deixou de ser citada, dando lugar ao bem estar físico e mental, e ao
desenvolvimento da juventude.304
O autor refere, ainda, à uma pretensa preocupação com a segurança coletiva,
em face dos novos riscos advindos do uso de tais substâncias, concluindo pela não
comprovação da existência de um bem jurídico tutelado, mas apenas por uma suposta
expectativa social.305
Quer parecer, contudo, que o desafio que se impõe é a identificação do bem
jurídico preponderante, dentre os vários em concurso, como a própria saúde, a
segurança pública, o bem estar físico e mental, o desenvolvimento da juventude e até
mesmo a vida.

De qualquer forma, é bem de ver que tais disposições se traduzem nas
chamadas medidas de combate à narcomania que são orientadas (na sua gravidade,
incidência, aplicação, etc.), de acordo com a política criminal de combate as drogas
adotadas por cada Estado.
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Por anos, duas foram as políticas previstas, centradas em opções opostas: o
proibicionismo e a legalização. Por um lado, pretende o proibicionismo restringir a fins
exclusivamente científicos a produção, distribuição e consumo de drogas, por outro, a
política de legalização, considerando sempre a ilegalidade como sendo a maior razão
dos problemas envolvendo o tráfico de drogas.306
Atualmente, verifica-se que a legalização assume uma postura moderada,
configurando uma política chamada de redução de danos, pela qual se prioriza a
minimização dos problemas derivados das drogas, em relação à sua sua total
erradicação.307
Diante da promulgação da Lei no 11.343/06, a doutrina tem se inclinado no
sentido de entender que o Brasil adotou uma pretensa política de redução de danos,
mantendo, contudo, como as leis anteriores, a política criminal proibicionista de origem
norte americana.308
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4.7.3. Terrorismo
O preceito constitucional considera o terrorismo como crime inafiançável e
insuscetível de graça ou anistia, respondendo por ele os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem.
A primeira dificuldade a ser enfrentada, porém, é exatamente o que se entende
por terrorismo. Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, terrorismo é um gênero que
abrange os delitos violentos que visam a subverter a ordem constitucional.309
De outro lado, Marcelo Ovídio Lopes Guimarães, em brilhante monografia,
resultado de dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, sobre o tratamento penal do terrorismo, historia em detalhes
as tentativas de se definir, tanto internamente, como internacionalmente, o termo
terrorismo.310
Explica o autor que a dificuldade decorre da permanente evolução da noção de
terrorismo, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001, ocorridos na
cidade de Nova Iorque, assim como pelas diversas facetas com que se apresenta,
restando o tema geralmente abordado por suas conseqüências.311
Restaram frustradas, assim, as intenções de definição consensual e precisa do
termo pelos organismos internacionais, até mesmo por conta da diversidade interna dos
Estados, o que se apresenta como dificuldade adicional, nada obstante constar de
legislações internas, que emprestam tratamento de direito penal ao terrorismo como
ocorre, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em França.
De qualquer modo, com a propriedade de quem aprofundou o estudo sobre o
tema, Marcelo Ovídio apresenta a sua definição de terrorismo, ora adotada e cuja
transcrição é feita a seguir:
309
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“O terrorismo pode ser tido como o ato de indiscriminada
violência física, mas também moral ou psicológica, realizado por uma
empresa individual ou coletiva, com o intuito de causar morte, danos
corporais ou materiais generalizados, ou criar firme expectativa disso,
objetivando incrustrar terror, pavor, medo contínuo no público em
geral ou em certo grupo de pessoas (parte do público), geralmente
com um fim, no mais das vezes ideológico (político, nacionalista,
econômico, sócio-cultural, religioso)”.312

De outro lado, verifica-se que o terrorismo atinge valores variados, do que
resulta uma multiplicidade de bens jurídicos concorrentes à tutela.
Nesse aspecto, aliás, Vicente Greco Filho313 já se manifestou no sentido de que
um crime nunca atinge somente um bem jurídico.
Assim, como decorrência da própria Lei de Segurança Nacional (Lei no
7.170/83) que em seu art. 20 expressamente se refere ao terrorismo, poder-se-ia afirmar
que o bem jurídico tutelado é a segurança nacional. Mas não só. Também a ordem
pública, a paz social, a estabilidade social, a estabilidade política, a integridade
territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a Federação e o
Estado de Direito, os chefes dos poderes da União, a dignidade da pessoa humana, a
vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade e a segurança individual e coletiva.314

312

Cf. GUIMARÃES, Marcelo Ovídio Lopes. Op. cit., p. 25-26.
Cf. GRECO FILHO, Vicente. Tipicidade, bem jurídico e “lavagem” de valores. In: COSTA, José
Faria, SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito penal especial, processo penal e direitos
fundamentais: visão luso-brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 147-169.
314
Ibidem, 51-53.
313

160

4.7.4. Crimes hediondos

Podemos identificar, no histórico da formulação do conceito de crimes
hediondos, além da exigência constitucional no artigo 5º, XLIII, o movimento políticocriminal da Lei e Ordem do final dos anos oitenta, oriundo do contexto social da época,
que exigia maior rigorismo na aplicação das penas, uma vez que a conformação política
e social não estava ainda totalmente preparada para um movimento garantista e de
liberdades trazido pela Constituição de 1988, após os longos anos de ditadura no Brasil.
No art. 5º, XLIII, da Constituição Federal houve a restrição de direitos e
garantias individuais aos autores de delitos definidos como hediondos, justificáveis pela
criação constitucional de um sistema penal especial e paralelo para estes tipos de
crimes. O preceito constitucional ainda determinou a definição forçada de crimes
incluídos como hediondos no texto constitucional, que sequer encontravam-se
tipificados antes de 1988, como é o caso dos crimes de tortura e terrorismo.
O movimento de lei e ordem, originado no fim dos anos 80, foi desencadeado
pela doutrina criminológica norte-americana e absorvido pelos pensadores de direito
penal brasileiros, adaptando-se o discurso estrangeiro de maior rigor e intolerância
criminal ao contexto brasileiro. Buscou sua legitimação nos seguintes fenômenos
sociais: a) aumento da criminalidade contra a parcela mais rica da sociedade; b)
terrorismo político de direita e esquerda; c) crescimento do tráfico de drogas; d)
incremento da criminalidade organizada; e) aumento da criminalidade de massa; f)
aumento da sensação de insegurança social; g) senso comum de equiparar violência à
criminalidade.315
No Brasil, uma análise superficial do contexto político permite-nos
compreender as razões pelas quais o movimento de lei e ordem316 foi tão rapidamente
internalizado ao processo legislativo pré e pós constituição. Após a promulgação da
315
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Constituição de 88, com o extenso rol de garantias individuais e processuais que trouxe,
as ações discricionárias dos entes públicos e privados foram restringidas, ou ao menos
deslegitimadas. O passado recente do Brasil de então, mal saído dos anos de controle do
país pelos militares, havia conferido um imenso poder aos órgãos policiais e executivos,
que os permitiu processar e aplicar o direito penal aos acusados sem muitas garantias
processuais e individuais. Após a Constituição, este poder foi significativamente
reduzido nas mãos dessas autoridades.
A crise econômica que precedeu o movimento constituinte acabou com o ciclo
de crescimento de que se aproveitavam os militares, aumentou as taxas de desemprego e
diminuiu o ciclo de crescimento, incrementando negativamente os índices de
criminalidade. A polícia atribuiu esse incremento à falta de mecanismos mais “duros”
de combate ao crime, e a “excessiva” proteção do acusado com as garantias de
contraditório, acusação formal, liberdade provisória, etc, e iniciou uma campanha para a
redação de leis que pudessem devolver um pouco do rigor a que estavam acostumados
no combate à criminalidade.317
Um dos efeitos destas reivindicações foi a edição da lei dos crimes hediondos
na forma como foi elaborada, equiparando uma série de delitos não previstos
constitucionalmente como hediondos, e proibindo a concessão de liberdade provisória e
progressão de regime aos acusados da prática desses crimes.
Por meio de uma análise mais formal da norma, podemos identificar dois tipos
de comandos constitucionais dirigidos ao legislador infraconstitucional relacionados ao
Direito Penal: de um lado, as normas constitucionais que determinam quais são os bens
jurídicos que devem ser protegidos pela norma penal e vinculam a criminalização das
condutas que os lesionam (ex. art. 5º XLI, e arts. 225, §3º e 227, §4º), e, de outro lado,
as normas constitucionais que, além de criminalizarem certas condutas, impõem limites
proibitivos ao legislador ordinário, tanto de natureza penal, quanto processual (ex. art.
5º XLII, XLIII, e XLIV da CF).
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No tocante aos crimes hediondos, o mandamento constitucional ao legislador
exigiu a criminalização de alguns crimes considerados de especial repulsa social,
determinando um tratamento diferenciado, mais severo, aos autores de tais crimes,
tornando-os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Vale observar ainda que,
ao inserir o inc. XLIII no art. 5º da Constituição, no capítulo destinado à direitos e
garantias individuais, transformou-o em cláusula pétrea.
Alberto Silva Franco318 sustenta que o legislador ordinário foi além da
determinação constitucional de criminalização no tocante aos crimes hediondos,
equiparando muitas condutas à categoria de hediondos, sem que houvesse uma previsão
constitucional específica autorizadora de tal equiparação.
A Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), que veio a acatar a ordem
constitucional de criminalização, segundo Silva Franco, não se adequou corretamente ao
comando constitucional do art. 5º, XLIII, pois foi muito além do que a Constituição
autorizou, proibindo, originariamente, também a progressão de regime. Sustenta que,
para a Lei de crimes Hediondos adaptar-se ao preceito constitucional que a previu, ainda
é necessário excluir da lei a proibição do indulto.319
A Lei dos Crimes Hediondos criou um sistema especial, paralelo ao sistema
penal geral, que partilha dos mesmos princípios gerais, sem confundir-se com este, por
se tratarem de crimes de especial gravidade. E justamente por distinguir-se do sistema
geral do direito penal é que se autoriza a Lei dos crimes hediondos exigir requisitos
diferenciados para a concessão de benefícios, como a proibição da anistia e graça, e a
exclusão da garantia da liberdade com fiança.
Alberto Silva Franco elenca dois fundamentos constitucionais para a
formulação dos crimes hediondos: o artigo 5º, XLIII da Constituição Federal, e o
movimento político-criminal da Lei e Ordem.
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Crimes Hediondos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 92-100.
Ibidem, loc. cit.
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Art. 5o, XLIV – criminalização da ação de grupos armados

4.8.

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
O dispositivo contitucional em questão estabelece que constitui crime
inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático.
Inicialmente, cumpre trazer as críticas de Celso Ribeiro Bastos320 ao
dispositivo. Uma respeita à sua localização, pois o autor não extrai da norma uma
proteção de direito individual. Outra, refere-se ao próprio conteúdo, assinalando a
desnecessidade da matéria integrar o texto constitucional.
Tal posicionamento é construído a partir do art. 1º da Constituição Federal,
pois, nele fixados os princípios fundamentais, incuindo os do Estado Democrático e do
pluralismo político, restaria naturalmente à legislação infraconstitucional o dever de
atribuir eficácia aos mesmos.
Nesse sentido, a criminalização da conduta já encontraria suporte na Lei de
Segurança Nacional (Lei no 7.170, de 14 de dezembro de 1983), assim dispondo os seus
artigos 16 e 24:
“Art. 16 - Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou
grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de
Direito, por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça.
Pena: reclusão, de 1 a 5 anos”.
“Art. 24 - Constituir, integrar ou manter organização ilegal de tipo militar, de
qualquer forma ou natureza armada ou não, com ou sem fardamento, com finalidade
combativa.
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos”.
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Se verifica, entretanto, que o texto constitucional empreendeu efetivo
agravamento ao estabelecer inafiançabilidade e imprescritibilidade ao crime em questão,
cabendo à legislação ordinária a necessária adaptação ao comando constitucional.321
Nesse aspecto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho expõe sua crítica ao legislador
constituinte,

entendendo

que

ao

assim

estabelecer

(inafiançabilidade

e

imprescritibilidade) destoou das modernas concepções do direito penal que rejeitam os
institutos.322
De outro lado, houve também uma ampliação da autoria, pois não mais restrita
a grupos ilegais. Abrangidos, assim, os grupos - ou seja, duas ou mais pessoas
concertadas323 - civis e militares, com os requisitos de serem armados e atentarem
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.324
O que se pretende tutelar é a própria Ordem Constitucional e o Estado
Democrático.
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Art. 5o, XLVII - criminalização com previsão de pena de

4.9.

morte
O artigo 5o, XLVII, da Constituição Federal dispõe que não haverá pena de
morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX. Este dispositivo,
por sua vez, estabelece a competência privativa do Presidente da República para
declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas
mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional.
A pena de morte não contava com autorização expressa na Constituição do
Império (1824)325, não obstante a interpretação, à época, de sua subsistência326, do que
resultou, inclusive, a inclusão da pena máxima no Código Criminal de 1830.
A opinião pública brasileira sempre foi contrária à pena de morte327, iniciando,
a partir da Constituição de 1891 (primeira a excluir expressamente a pena de morte),
uma tradição contrária à pena capital. Tanto assim, que mesmo constante dos textos
constitucionais de 1937 e 1967 (com a redação dada pela Emenda no 1/69), a pena de
morte jamais chegou a ser aplicada.328
O

fundamento

de

tal

posição

residia

na

falibilidade

humana

e,

conseqüentemente, na possibilidade de erro judiciário, assim como em questões de
ordem filosófica, moral e religiosa.329
De qualquer forma, após a Constituição do Império, as posteriores, com maior
ou menor abrangência, passaram a ressalvar a possibilidade de previsão de pena de
morte, de um modo geral (exceções feitas às Constituições de 1937 e 1967 com a
redação dada pela Emenda no 1/69), para o tempo de guerra com o estrangeiro, nos
termos da legislação militar.
325
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Nesse sentido dispuseram as Constituições de 1891 (art. 72, §§ 20 e 21), de
1934 (art. 113, n. 29), de 1937 (art. 122, n. 13), de 1946 (art. 141, § 31), de 1967 (art.
150, § 11) e a Emenda Constitucional no 1/69 (art. 153, § 11).
Cumpre observar que as Constituições de 1937 e a Emenda Constitucional no
1/69, promoveram um alargamento das hipóteses permissivas da pena de morte, para
além das costumeiras de tempo de guerra com o estrangeiro.330
A pena de morte em estado de guerra se justificaria pelo seu poder
intimidatório e pelo extremo de determinadas situações, pois, exemplificativamente,
uma desobediência em campo de guerra pode determinar a morte de muitas vidas
humanas.331
O atual texto constitucional, no que se refere à hipótese permissiva da pena de
morte, é mais restritivo que o anterior, uma vez que exige a declaração de guerra. Por
outro lado, ao não fazer referência à guerra externa, poderia gerar a interpretação de que
hipóteses de guerra civil também permitiriam a previsão de pena de morte. A solução
parece residir no termo declaração, pois tal é ato que se dá entre Estados soberanos,
restando afastada para hipóteses de conflitos internos.332
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Cumpre apontar que as Constituições comtemporâneas afastam a pena de
morte. Assim na Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Noruega,
Dinamarca, Islândia, Suiça, Reino Unido, Áutria, Finlândia, Suécia, Canadá, Peru,
Venezuela, Nicarágua, excepcionadas algumas hipóteses para leis penais militares em
tempo de guerra.333
De qualquer modo, a exceção é estabelecida, pois a Constituição atribui à
sobrevivência da nacionalidade um valor mais importante do que a vida individual que
porventura venha a trair a pátria em momento cruciante334, razão pela qual estabelece a
tutela àquele bem jurídico com a permissão de previsão da pena máxima.
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4.9.1. Tipificações do Código Penal Militar

O Código Penal Militar, Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969, prevê
em seu Livro II, que trata dos Crimes Militares em Tempo de Guerra, uma série
condutas típicas apenadas com a pena máxima, qual seja a pena de morte.
Os crimes punidos com a pena de morte estão assim elencados no Código
Penal Militar: Título I – Do Favorecimento ao Inimigo: Capítulo I – Da Traição:
Traição (art. 355); Favor ao inimigo (art. 356); Tentativa contra a soberania do Brasil
(art. 357); Coação a comandante (art. 358); Informação ou auxílio ao inimigo (art. 359);
Aliciação de militar (art. 360); Ato prejudicial à eficiência da tropa (art. 361); Capítulo
II – Da Traição Imprópria: Traição imprópria (art. 362); Capítulo III – Da
Cobardia: Cobardia qualificada (art. 364); Fuga em presença do inimigo (art. 365);
Capítulo IV – Da Espeionagem: Espionagem (art. 366); Capítulo V – Do Motim e
Da Revolta: Motim, revolta ou conspiração (art. 368 – a pena de morte é prevista para
os cabeças; na forma qualificada do p. único a pena de morte é prevista para os cabeças
e para os co-autores); Capítulo VI – Do Incitamento: Incitamento em presença do
inimigo (art. 371); Capítulo VII – Da Inobservância do Dever Militar: Rendição ou
capitulação (art. 372); Falta de cumprimento de ordem com resultado mais grave (art.
375, p. único); Separação reprovável (art. 378); Abandono de comboio com resultado
mais grave (art. 379, 1º e 3º - neste último a hipótese de pena de morte se verifica para
casos assimilados); Capítulo VIII – Do Dano: Dano Especial (art. 383); Dano em bens
de interêsse militar (art. 384); Envenenamento, corrupção ou epidemia (art. 385);
Capítulo IX – Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública: Crimes de perigo
comum (art. 386, I e II); Capítulo X – Da Insubordinação e Da Violência: Recusa de
obediência ou oposição (art. 387); Violência contra superior ou militar de serviço (art.
389 e p. único); Capítulo XI – Do Abandono de Pôsto: Abandono de pôsto (art. 390);
Capítulo XII – Da Deserção e da Falta de Apresentação: Deserção em presença do
inimigo (art. 392); Capítulo XIII – Da Libertação, Da Evasão e Do Amotinamento
de Prisioneiros: Libertação de prisioneiro (art. 394); Evasão de prisioneiro (art. 395);
Amotinamento de prisioneiros (art. 396); Título III – Dos Crimes Contra a Pessoa:
Capítulo I – Do Homicídio: Homicídio qualificado (art. 400, III); Capítulo II – Do
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Genocídio: Genocídio (art. 401); Título IV – Dos Crimes Contra o Patrimônio:
Roubo ou extorsão (art. 405); Saque (art. 406); Título V – Do Rapto e Da Violência
Carnal: Violência carnal com resultado mais grave (art. 408, p. único, b).
São hipóteses em que, como visto, a sobrevivência da nacionalidade se
sobrepõe à tutela individual, gerando, como conseqüência, a possibilidade de pena de
morte.
Para a execução da pena de morte, o Código de Processo Penal Militar prevê o
fuzilamento. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, da decisão é
comunicado o Presidente da República que poderá, no prazo de sete dias, exercer o
direito de graça. Passado esse período, será ordenada a excução. Se a pena de morte for
imposta em zona de operação de guerra ou se estiver em jogo a ordem a disciplina
militares, a excução poderá ser imediata.335
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4.10.

Art. 7o, X - retenção abusiva do salário

Assim estabelece o dispositivo de que se trata: “Art. 7º. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa”.
O bem jurídico penal constitucional tutelado é o mínimo existencial expressado
na função do salário, como garantia constitucional vinculada aos direitos sociais e à
realização da dignidade da pessoa humana no plano social.
A própria Constituição, no mesmo art. 7º, estabelece outras regras protetivas do
salário, assegurando o salário mínimo (inc. IV), o piso salarial (inc. V), a
irredutibilidade do salário (inc. VI) e a garantia do salário, nunca inferior ao mínimo,
mesmo para os que percebam remuneração variável (inc. VII).
Cabe à lei, entretanto, estabelecer normas que garantam a efetividade dos
comandos constitucionais.
Amauri Mascaro do Nascimento336 observa que a proteção ao salário ocorre no
plano coletivo, assim como no individual:

“No plano coletivo, a proteção dos salários resulta de uma
organização sindical livre e suficientemente poderosa para negociar
salários com o empregador e dispensar, ao acompanhamento dos
contratos coletivos, a efetividade que eles exigem para que sejam
aplicados”.
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Já no plano individual, se verifica a proteção do salário junto ao empregador, o
que ocorre por várias formas, tais como exigência da pessoalidade do pagamento,
comprovação do pagamento por meio de recibo ou outro documento hábil a tal prova
quando o pagamento for feito por meio de depósito bancário ou a empregado
analfabeto, pagamento em dia útil, no local de trabalho e no horário de serviço.337
Também são defesas a redução salarial por ato de discriminação, a redução
direta e indireta, a incidência de multas e descontos. Imperantes, assim, os princípios da
isonomia salarial, da irredutibilidade salarial, da intangibilidade dos salários e da
irrenunciabilidade.338
De outro lado, é garantida a proteção do salário por ato de terceiros,
consubstanciada na sua impenhorabilidade e até mesmo no seu enquadramento como
crédito privilegiado na falência, além da proibição de cessão do salário pelo empregado
a outros.339-340

Essas garantias são extraídas da Consolidação das Leis do Trabalho, que já
contempla uma série de normas protetivas do salário, como as encontradas nos seus
artigos 459 a 465:

“Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior
a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e
gratificações. § 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por
mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao vencido”.
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“Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou não havendo
prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a
perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer
serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço
semelhante”.
“Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou
idade.
§ 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo,
será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição
técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for
superior a 2 (dois) anos.
§ 2º - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o
empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese
em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antigüidade e
merecimento.
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão
ser feitas alternadamente por merecimento e por antigüidade, dentro
de cada categoria profissional.
§ 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo
de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da
Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação
salarial”.
“Art. 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer
desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de
adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
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§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto
será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na
ocorrência de dolo do empregado.
§ 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para venda
de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionarlhes prestações “in natura” exercer qualquer coação ou induzimento
no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos
serviços.
§ 3º (...)
§ 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às
empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de
dispor do seu salário”.
“Art. 463. A prestação, em espécie, do salário será paga em
moeda corrente do País.
Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com
inobservância deste artigo considera-se como não feito”.
“Art. 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado
contra recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto,
mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu
rogo.
Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de
depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada
empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de
crédito próximo ao local de trabalho”.
“Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia
útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou
imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por
depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior”.
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Outra norma protetiva do salário provém do Código de Processo Civil, art. 649,
IV, que estabelece a impenhorabilidade do salário, salvo para pagamento de pensão
alimentícia, nos termos de seu § 2o.
O art. 186 do Código Tributário Nacional também prevê a preferência do
salário ao dispor que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a
natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da
legislação do trabalho.
No que se refere à tutela penal, somente a lei ordinária poderá tipificar o delito
e, conseqüentemente, cominar penas aos infratores da lei penal.
O Decreto-lei nº 368, de 19.12.1968, art. 4º, impõe a pena de detenção de um
mês a um ano aos diretores, sócios, gerentes e outros dirigentes de empresa que, estando
a empresa em débito salarial com seus empregados, pagar honorários, gratificações, ou
distribuir lucros, ou dividendos a seus sócios.
Todavia, a amplitude da norma constitucional estabelecida no art. 7º, inciso X,
é mais abrangente, tendo em vista que a mera retenção dolosa dos salários constitui
crime. Neste passo, a figura típica e as penas deverão constituir objeto de lei ordinária,
ainda não promulgada, e que necessariamente deverá se orientar para a máxima
realização do dispositivo em comento, como dever de prestação normativa.341
Tem-se, assim que a criminalização da retenção dolosa não é exeqüível de
imediato, pois necessita de lei tipificadora da hipótese delituosa, o que ocorre por força
do comando constitucional que atribui à lei a tarefa de criminalizar a retenção dolosa, e
da necessidade de descrição tipificadora da figura criminal, para o que não basta a
previsão constitucional.342
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Por outro lado, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece como
crime a retenção abusiva do salário, cumpre ressaltar que não estão revogados os arts.
487, § 2o343 e 767344, da Consolidação das Leis do Trabalho, assim como a Lei no 4.749,
de 12 de agosto de 1965, que dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista na Lei
no 4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a gratificação de natal para os
trabalhadores, dispositivos esses que permitem a retenção ou a compensação salarial.
Asssim, considerando que a Constituição não proíbe a retenção, mas a retenção
criminosa, eventuais retenções amparadas pela lei não configuram crime, sendo válidas
até que lei ordinária venha proibí-las ou tipificá-las como infração penal.345
De outro lado, é de relevo ressaltar que a segunda parte do dispositivo
constitucional já define como crime a retenção dolosa do salário, o que, nos termos da
legislação penal vigente, conforme entendimento de Amauri Mascaro do Nascimento e
José Afonso da Silva configuraria o crime de apropriação indébita.346-347
Opinião diversa, entretanto, é esposada por Octávio Bueno Magano e Estevão
Mallet, que expressamente se contrapõem ao entendimento de Amauri Mascaro
Mascimento:
“Antes da promulgação da Carta Magna já constituía crime a
retenção dolosa do salário, sob determinadas circunstâncias. Não,
porém, sob a forma de apropriação indébita, como, à primeira vista,
poderia parecer, já que esta figura delituosa exige, consoante o
ensinamento de Nélson Hungria, a precedente posse ou detenção, por
parte da vítima, da coisa indevidamente apropriada, o que não se
verifica em relação ao salário que deixar de ser pago. A retenção
dolosa deste, consumada mediante fraude ou violência, tipifica a
343

“Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato
deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de: (...) § 2º - A falta de aviso prévio
por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo
respectivo”.
344
“Art. 767. A compensação, ou retenção, só poderá ser argüida como matéria de defesa”.
345
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 139.
346
Ibidem, loc. cit.
347
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1990, p. 261.
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infração prevista no art. 203 do Código Penal, verbis: ‘Frustrar,
mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do
trabalho”.348

Em nota acrescentam não ter razão Amauri Mascaro Nascimento.349
Razão parece assistir a tal entendimento. Seja porque o salário não pago, não
obstante ser direito do trabalhador, ainda não esteve sob sua posse e detenção, seja pela
existência de tipo específico outro, conforme acima apontado.
O bem jurídico que pretendeu o legislador constituinte tutelar é o salário, o
“mais elementar direito assegurado ao empregado pela legislação trabalhista”.350
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MAGANO, Octávio Bueno, MALLET, Estevão. O Direito do Trabalho na Constituição. Rio de
Jneiro: Forense, 1993, p. 213.
349
Ibidem, loc. cit.
350
Ibidem, loc. cit.
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4.11.

Art. 85 - crime de responsabilidade do Presidente da
República

A Constituição Federal, em seu artigo 85, define como crimes de
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra:
I – a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério
Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Os crimes de responsabilidade do Presidente da República, estabelecidos na
Constituição Federal, constituem mandados de criminalização, lato sensu, e são
tipificados na Lei n.º 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, em consonância com o
comando normativo do parágrafo único, do referido art. 85, que confere à lei especial a
definição dos crimes e as normas de processo e julgamento. Esta lei é denominada lei do
impeachment (o impeachment é de origem inglesa e se desenvolveu a partir do século
XIII).
No direito inglês, fundava-se em crime e gerava como conseqüência, se
procedente, além da destituição do acusado do cargo, uma pena no sentido estrito do
termo, inclusive a de morte. O impeachment desempenhou na Grã-Bretanha papel muito
importante na formação do princípio da responsabilidade política e conseqüentemente
do parlamentarismo. A Revolução de 1688 suprimiu o direito de graça em relação aos
condenados por meio do impeachment. Com isso, as autoridades políticas não podiam
mais confiar na proteção do monarca para resistir à pressão parlamentar. A ameaça de
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impeachment bastava para que o Ministro pedisse exoneração do cargo, sempre que
deparado com uma maioria hostil no parlamento.
O direito norte-americano deu ao impeachment as feições que tem o instituto
no direito brasileiro. A condenação é consubstanciada na perda do cargo, sem a
imposição de pena em sentido estrito. No Brasil, o impeachment foi previsto na
Constituição de 1824, em seus artigos 133 e 134, para Ministros de Estado, e regulado
por Lei de 15 de outubro de 1827 que acentuou o aspecto penal. Todas as Constituições
republicanas previram o impeachment. No âmbito federal permaneceu sem uso até
1992, quando foi utilizado com êxito contra o Presidente Collor.351
O bem jurídico penal tutelado é a própria ordem jurídica constitucional,
especificamente distendida nos inciso I a VII do art. 85.
O inciso I, tutela a união indissolúvel dos estados e municípios e tem por
fundamento a proteção da federação.352 O bem jurídico tutelado é a manutenção da
União e a preservação da República. A existência da União é a própria independência
do Brasil, a existência do Estado não subordinado a qualquer outro Estado, além da
permanência da forma federal e a integridade do território nacional.353
A Lei n.º 1.079, de 10 de abril de 1950, estabelece em seu artigo 5º os crimes
de responsabilidade contra a existência da União, com os seguintes tipos penais:
entreter, direta ou indiretamente, inteligência com governo estrangeiro, provocando-o a
fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou
favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a
República; tentar, diretamente e por fatos, submeter a União ou algum dos Estados ou
Territórios a domínio estrangeiro, dela separar qualquer Estado ou porção do território
nacional; cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao
perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade; revelar negócios políticos ou
351
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militares, que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos
interesses da Nação; auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a guerra ou a
cometer hostilidade contra a República; celebrar tratados, convenções ou ajustes que
comprometam a dignidade da Nação; violar a imunidade dos embaixadores ou ministros
estrangeiros acreditados no país; declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou
agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso Nacional; não
empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor; permitir o
Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso
Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país, ou, por motivo de
guerra, nele permaneçam temporariamente; violar tratados legitimamente feitos com
nações estrangeiras.

No artigo 6º, a Lei n.º 1.079, de 10 de abril de 1950, tipifica os crimes de
responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos
poderes constitucionais dos Estados, assim capitulados: tentar dissolver o Congresso
Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de
qualquer de suas Câmaras; usar de violência ou ameaça contra algum representante da
Nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagí-lo no modo de exercer o
seu mandato bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante
suborno ou outras formas de corrupção; violar as imunidades asseguradas aos membros
do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos Estados, da Câmara dos
Vereadores do Distrito Federal e das Câmaras Municipais; permitir que força
estrangeira transite pelo território, do país ou nele permaneça quando a isso se oponha o
Congresso Nacional; opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder
Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou
sentenças; usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, a proferir ou
deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu
ofício; praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste
artigo; intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com
desobediência às normas constitucionais.
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O bem jurídico tutelado nessas hipóteses é a manutenção do equilíbrio entre os
poderes da União e a estabilidade das instituições jurídicas, políticas e sociais. O
dispositivo constitucional é corolário da independência recíproca dos poderes federais,
insculpida no art. 2º da própria Constituição Federal.354
No artigo 7º, que distende o inciso III, do art. 85, da Constituição Federal, estão
capitulados os tipos penais referentes à responsabilidade contra o livre exercício dos
direitos políticos, individuais e sociais, nos seguintes moldes: impedir por violência,
ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto; obstar ao livre exercício das funções
dos mesários eleitorais; violar o escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o
seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material; utilizar o
poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral; servir-se das autoridades sob
sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas
autoridades o pratiquem sem repressão sua; subverter ou tentar subverter por meios
violentos a ordem política e social; incitar militares à desobediência à lei ou infração à
disciplina; provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas
contra as instituições civis; violar patentemente qualquer direito ou garantia individual
ou os direitos sociais assegurados na Constituição Federal; tomar ou autorizar durante o
estado de sítio, medidas de repressão que excedam os limites estabelecidos na
Constituição.
Os direitos tutelados pela disposição constitucional (direitos políticos, arts. 14 e
segts.; direitos individuais ou fundamentais, art. 5º; direitos sociais, art. 6º), integram
uma ordem constitucional que, superior aos poderes constituídos, deve por eles ser
respeitada, o que alcança o Poder Executivo e o Presidente da República.355
O artigo 8º da Lei de Responsabilidade tipifica os crimes contra a segurança
interna do país, com fundamento constitucional no art. 85, IV, da Constituição Federal,
e protege o bem jurídico constitucional consistente na preservação da estabilidade das
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instituições e da ordem, não se estendendo às atividades ou exercícios inerentes à
cidadania.356
Os tipos penais, no dispositivo em referência são assim delineados: tentar
mudar por violência a forma de governo da República; tentar mudar por violência a
Constituição Federal ou de algum dos Estados, ou lei da União, de Estado ou
Município; decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no
recesso deste, não havendo comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a
mesma a irromper ou não ocorrendo guerra externa; praticar ou concorrer para que se
perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal;
não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses
crimes; ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional; permitir, de forma
expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública; deixar de tomar, nos
prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessárias à
sua execução e cumprimento.
O artigo 9º da Lei de Responsabilidade descreve os tipos penais referentes à
probidade administrativa. O bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa, alçada
à categoria de princípio constitucional, no art. 37, caput, da Constituição Federal.
São descritos como crimes de responsabilidade contra a probidade na
administração: omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do
Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo; não prestar ao Congresso Nacional
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao
exercício anterior; não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando
manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição; expedir
ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição;
infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais; usar de violência ou
ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como
utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim;
proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.
356
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O Presidente da República, portanto, deve zelar para que toda a administração
pública se atenha estritamente às normas de probidade, sobretudo financeira.357
O inciso VI, do artigo 85, da Constituição Federal, estabelece a proteção da lei
orçamentária. Os tipos penais que garantem a tutela constitucional estão contidos no art.
8º da Lei no 1.079/50, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade contra a lei
orçamentária, nos seguintes termos: não apresentar ao Congresso Nacional a proposta
do orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa;
exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento; realizar o
estorno de verbas; infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei
orçamentária; deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos
prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da
aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal; ordenar ou autorizar a abertura
de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem
fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal; deixar de promover ou de ordenar na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito
realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei; deixar
de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o
encerramento do exercício financeiro; ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a
realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação,
inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente; captar recursos a
título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não
tenha ocorrido; ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão
de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou; realizar ou receber
transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.
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Ainda, são crimes de responsabilidade contra a guarda e o legal emprego dos
dinheiros públicos: ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das
prescrições legais relativas às mesmas; abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as
formalidades legais; contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar
operação de crédito sem autorização legal; alienar imóveis nacionais ou empenhar
rendas públicas sem autorização em lei; negligenciar a arrecadação das rendas, impostos
e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional.
Os tipos penais evidenciam que a proteção do orçamento público tutela o bem
jurídico penal constitucional que vincula a execução do orçamento ao atendimento das
necessidades públicas definidas por decisão política e consignadas na lei. O Presidente
da República não deve contrariar ou desvirtuar a decisão política, sob pena de
comprometer o estado democrático de direito.
O presidente da República deve respeitar as decisões judiciais, como define o
inciso VII, do artigo 85, da Constituição Federal.
O art. 12. da lei de responsabilidade integra como crimes de responsabilidade o
descumprimento das decisões judiciárias, ao: impedir, por qualquer meio, o efeito dos
atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário; recusar o cumprimento das decisões do
Poder Judiciário no que depender do exercício das funções no Poder Executivo; deixar
de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do
Tribunal Superior Eleitoral; impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença
judiciária.
Todas as normas referidas apontam no claro sentido de que o Presidente da
República não tem irresponsabilidade criminal, que não se mistura com a
responsabilidade política. Vale dizer, no regime presidencialista não pode ele ser
afastado por razões políticas, como evental desaprovação da política de gorverno, mas
isso não o deixa imune da responsabilidade criminal.358
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Ibidem, p. 438.
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4.12.

Art. 100, § 6o - crime de responsabilidade de Presidente de
Tribunal

O art. 100, § 6o,359 da Constituição Federal, tem o seguinte teor: “Art. 100. À
exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 6º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo,
retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de
responsabilidade”.
O instituto do precatório impõe uma ordem cronológica de apresentação dos
ofícios requisitórios do Poder Judiciário, para que a Administração se organize no
sentido de quitar os seus débitos em ações judiciais nas quais for vencida, sem
comprometer o interesse público.
Daí a razão porque a Administração tem tratamento desigual para com os
demais ramos da sociedade.
Ao Poder Judiciário, neste contexto, cabe determinar medidas legais para a
efetividade da decisão e da prestação jurisdicional.
Uma dessas medidas é o seqüestro de verbas públicas para fins de dar eficácia
ao comando judicial já coberto com a segurança jurídica da coisa julgada.

359

O parágrafo 6º foi incluído pela Emenda Constitucional no 30, de 2000 e renumerado pela Emenda
Constitucional no 37, de 2002.
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É o Presidente do Tribunal, por força constitucional, a autoridade competente
para determinar o seqüestro de verbas públicas, quando inerte a Administração Pública,
quanto ao pagamento a que está obrigada.
Neste sentido, a sua omissão ou ação, voltada para o retardamento ou
frustração da liquidação regular de precatório, caracterizará crime de responsabilidade.
O bem jurídico penal que se extrai do dispositivo constitucional é a efetividade
das decisões judiciais e a garantia da realização do princípio da segurança jurídica.
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4.13.

Art. 167, § 1º – crime de responsabilidade relativo ao
investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro sem a prévia inclusão no plano plurianual

Dispõe o § 1º, do artigo 167, da Constituição Federal que nenhum investimento
cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de
responsabilidade.
Regra semelhante já constava do art. 62, § 3º, da Constituição anterior, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 1/69.360
A redação do atual texto constitucional diferencia-se em dois aspectos do texto
anterior. Este fazia referência a orçamento, enquanto aquele o faz a plano. O outro
reside na atual previsão de crime de responsabilidade na hipótese de violação do
preceito constitucional, inexistente no anterior.361

A unicidade do orçamento e a gestão responsável dos recursos públicos é em
último grau o bem jurídico protegido por este dispositivo, que se harmoniza com a lei de
responsabilidade fiscal e dos crimes definidos em lei, em atenção ao comando
constitucional em referência.
Pretendeu o constituinte “evitar que não tenha seguimento o investimento que
não se concretize no prazo de um exercício financeiro”.362

360
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É de se observar que o crime de responsabilidade previsto no dispositivo
constitucional em questão é diverso das previsões anteriormente abordadas, pois não se
volta ao Presidente da República ou a Presidente de Trbumal, mas a todo aquele
responsável pela realização de investimento, cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro, sem inclusão prévia no plano plurianual.
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4.14.

Art. 173, § 5o – responsabilidade da pessoa jurídica nos
atos praticados contra a ordem econômica e financeira e
contra a economia popular

A norma constitucional de que se trata prevê que a lei, sem prejuízo da
responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.
Da norma, emerge a compreensão de que os bens jurídicos sob o foco do
legislador constituinte para atribuição de tutela são a ordem econômica e a economia
popular, verificando-se aqui uma proteção penal difusa.363

Questão polêmica reside na criminalização da pessoa jurídica, assim como no
fato de ter ou não a Constituição Federal possibilitado tal ocorrência. Não se pretende
aqui, por óbvio, aprondundar o tema, passível de tese, mas apenas apontar algumas
linhas gerais quanto ao posicionamento da doutrina.

A doutrina constitucionalista expressamente esposa o entendimento de que a
Constituição Federal atribuiu responsabilidade criminal à pessoa jurídica. Entendeu
Manoel Gonçalves Ferreira Filho que o dispositivo em questão visa a atribuição de
responsabilidade criminal às pessoas jurídicas, sem prejuízo da responsabilidade
criminal de seus administradores e da responsabilidade civil da própria pessoa
jurídica.364
No mesmo sentido, assim consignou José Afonso da Silva:
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189

“Cabe invocar, aqui, a tal propósito, o disposto no art. 173, §
5º, que prevê a possibilidade de responsabilização das pessoas
jurídicas, independente da responsabilidade de seus dirigentes,
sujeitando-as às punições compatíveis com sua natureza, nos atos
praticados contra a ordem econômica, que tem como um de seus
princípios a defesa do meio ambiente”.365

Em sentido contrário, entendendo que a criminalização da pessoa jurídica viola
princípios penais, processuais penais, e constitucionais penais, insculpidos no próprio
artigo 5o da Constituição Federal, é de se destacar as posições de Manoel Pedro
Pimentel366, René Ariel Dotti367, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira368, Luiz Regis
Prado369, Luis Luisi370 e Miguel Reale Júnior371.
Nada obstante, verifica-se que a legislação ordinária tem adotado a
criminalização da pessoa jurídica. Assim a Lei no 8.137/90, art. 11372, e a Lei no
9.605/98, art, 3o373.
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subjetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 138.
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Sem pretender adentrar a discussão do tema, inapropriada neste trabalho,
parece mesmo que a solução mais razoável seria o fortalecimento do direito
administrativo, com a adoção de normas rígidas de prevenção e repressão à pratica de
delitos de natureza tributária ou econômica, por meio de pessoas jurídicas, com a
imposição de penalidades próprias de caráter não penal.
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4.15.

Art. 225, § 3o - lesão ao meio ambiente

A Constituição Federal prevê, em seu art. 225, § 3o, que as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.
Não obstante não se encontrar no rol do art. 5o da Constituição Federal, o
direito ao meio ambiente deve ser considerado como direito fundamental, integrante que
é dos direitos humanos de terceira geração.374
A determinação de intervenção penal, como se vê, é expressa. Da própria
redação do comando constitucional se infere a preocupação do legislador constituinte
com a proteção ao meio ambiente. Nada obstante, a referência a condutas e atividades
consideradas lesivas consubstancia uma afirmação tautológia, pois toda conduta lesiva
implica uma atividade, e toda atividade lesiva decorre de uma conduta.375
Disso decorre a interpretação de que, ao submeter os dois comportamentos ao
âmbito penal, pretendeu o legislador constituinte garantir que agressões ao meio
ambiente sejam efetivamente punidas.
A própria Constituição Federal, em sua redação original, fixou a defesa do
meio ambiente como princípio a ser observado pela Ordem Econômica e Financeira. É o
que expressamente consta de seu art. 170, VI.376
Resta patente, portanto, o grau de relevo que o legislador constituinte atribui ao
meio ambiente.
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SANTOS, Cristiane Farias Rodrigues dos. Tipo e tipicidade nos crimes contra o meio ambiente. Tese
de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2002, p. 22-23.
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BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit.
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A defesa do meio ambiente como princípio da Ordem Econômica e Financeira foi ratificada pela
Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, que deu nova redação ao inciso VI, do art.
170, da Constituição Federal.

192

De outro lado, como não poderia deixar de ser, a Constituição Federal não
define as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, tarefa essa da
legislação ordinária.

Com isso, em cumprimento ao comando constitucional, e não obstante a
legislação penal-ambiental pré-existente (Código Florestal, Decreto no 23.793, de 23 de
janeiro de 1934; Código de Caça, Decreto no 24.645, de 10 de julho de 1934; Código
Florestal, Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; proteção à fauna, Lei no 5.197, de 3
de janeiro de 1967; proteção à pesca, Decreto-lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967;
proteção às águas, Decreto no 50.877, de 29 de junho de 1961; proteção aos cetáceos,
Lei 7.643, de 18 de dezembro de 1987), foi editada a Lei no 9.605, de 12 de outubro de
1998, dispondo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.377

Sob o título V da referida lei, são tratados os crimes contra o meio ambiente.
Dividem-se em crimes contra a fauna (seção I), crimes contra a flora (seção II), poluição
e outros crimes ambientais (seção III), crimes contra o ordenamento urbano e o
patrimônio cultural (seção IV), crimes contra a administração ambiental (seção V).

É de se lembrar que o contituinte, desde logo, estabeleceu sanções penais e
administrativas, sujeitando às mesmas, pessoas físicas e jurídicas, o que foi levado a
efeito pelo legislador ordinário na elaboração da mencionada lei.378
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SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual, cit., p. 134-135.
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de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitála”.
“Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”.
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Quanto ao bem jurídico tutelado, este é o ambiente tido não só no seu aspecto
individual, mas relativo à coletividade,379 anotando-se a observação de Renato de Mello
Jorge Silveira quanto à caracterização do meio ambiente como bem jurídico
intermediário e a necessidade de observância do princípio da subsidiariedade.380
No que respeita à criminalização da pessoa jurídica, reitera-se aqui o exposto
no capítulo anterior.

379
380

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Op. cit., p. 136.
Ibidem, p. 137.
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4.16.

Art. 227, § 4o - o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente

A Constituição Federal de 1988 previu a incriminação de condutas atentatórias
ao bem estar da criança e do adolescente, como forma de complementar a mais ampla
proteção possível desta importante parcela da sociedade. O artigo 227, caput e §4º da
Constituição atribuiu à família, ao Estado e à sociedade como um todo, a obrigação de
assegurar à estes (à criança e ao adolescente), com absoluta prioridade, os direitos à
dignidade, ao respeito, à liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração etc.

Editado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8069/90), discriminou e ampliou o rol de direitos previstos pela Constituição, previu as
situações de risco em que os menores possam estar – quando então será imperativa a
intervenção do Estado –, as soluções administrativas que podem ser implementadas
pelos órgãos públicos, como o instituto da adoção e a criação de abrigos para os
menores, e definiu os crimes e as penas aplicáveis aos autores de atentados contra os
menores, bem como os delitos praticados pelos próprios menores.

Questão relevante nos dias atuais, acerca da proteção do menor é a esfera de
sua liberdade sexual381, pois o alcance da proteção neste aspecto pode entrar em conflito
com a autonomia da vontade do menor no tocante à pratica sexual. Deve-se ter em foco
a proteção dos bens jurídicos referentes à segurança e à saúde do menor, sem perder de
vista que, para sua completa formação, este precisa ter a liberdade de tomar certas
decisões, sempre sob a tutela da família ou do Estado.
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Cf. RASSI, João Daniel. Comportamento da vítima no direito penal sexual. São Paulo: mimeo.
Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006.
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Com vistas a proteger integralmente a segurança do menor, foi recentemente
aprovada a Lei nº 11.829/08, discutida ao longo do 3º Congresso Mundial para o
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Rio de Janeiro,
punindo mais severamente a venda, distribuição ou produção de pornografia infantil,
tendo criminalizado, ainda, as condutas de adquirir e manter este tipo de material em
arquivo eletrônico, além de outras condutas relacionadas à pedofilia na internet.

196

5. Situação do Bem Jurídico
5.1.

Da Lei à Constitucionalização

A noção de um fundamento último externo ao direito, e que lhe dá sustentação,
garante sua legitimidade e limita sua ação não é de produção recente, sequer figurando
com uma invenção de origem na era moderna. O direito, já nas comunidades antigas e
na idade média era baseado num conceito análogo ao de direito natural, fosse ele de
ordem cosmológica ou teológica – ambas de cunho determinista – até que com o
advento da Revolução Francesa, este adquire um perfil mais racional e antropológico382,
pós-revolucionário.
Perfilaremos uma breve revisão destas teorias com o intento de melhor situar a
importância do iluminismo no pensamento criminológico, bem como evidenciar a
evolução e as retomadas teóricas383 de princípios constitucionais e penais às vezes dados
por superados, porém ainda operantes nas materializações contemporâneas do direito
que pretendemos abordar mais à frente.
O mais antigo direito, definido como cosmológico, obedecia à chamada
natureza das coisas, à ordem geral do universo fazendo do direito algo tão imutável
quanto à natureza na qual estaria fundamentado. Com base na noção de uma razão
universal subjacente ao direito, primeiro entre os gregos e então com os romanos, já
estava dada “l’idée d’une justice antérieure et supérieure à leurs instituitions”.384
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Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro.
São Paulo: RT, 2002, p. 242 e ss.
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A menção às ‘retomadas teóricas’ é uma referência à matriz sociológica deste texto, qual seja, a
sociedade do risco. Faz parte do conceito histórico conforme definido pelos teóricos da modernidade
reflexiva, que buscam na interpretação dos fenômenos históricos uma espécie de evolução elicoidal da
humanidade, que sempre retoma antigos conceitos antes de dar um passo à frente, aprimorando-os com a
experiência angariada ao longo do tempo, ou seja, avança-se na teoria, busca-se os conceitos passados e, a
partir da sua reinterpretação, avança-se um passo a frente. Cf. BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony;
LASH, Scott. Modernidade Reflexiva...cit.
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CHARMONT, Joseph. La Renaissance du droit naturel. Paris: Librairie de Jurisprudence Ancienne et
Moderne, 1927, p. 14.
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A antigüidade foi incapaz, todavia de levar às últimas consequências a noção
de direito natural, devido ao papel fundamental do escravo nestas sociedades e a
segregação relativa dos estrangeiros em comparação ao status de cidadão. Tal exclusão
de grande parte da população do escopo dos direito naturais – nada mais que um reflexo
na esfera do direito da estrutura contraditória das sociedades antigas – dava sustento à
aplicação de penas cruéis e às ações arbitrárias sobre os indivíduos de forma geral. Esta
perspectiva encontra ressonância notória na obra de Aristóteles no que diz respeito a
tese de que alguns homens nasciam para serem livres, e outros, para serem escravos.
Nas palavras do filósofo grego, a servidão “tem um caráter que lhe é natural. [Já que
sem] dúvida, existe um talento para comandar e para servir”.385
A antigüidade greco-romana, a despeito dos avanços feitos na busca por uma
idéia fundamental de justiça esbarrava, assim, no ordenamento social embasado sobre o
trabalho escravo: “L’antiquité a donc connu la notion d’un droit commun a tous: elle
s’est elevée jusqu’à l’idée de l’égalite des hommes, qui condamnait l’esclavage, support
de tout le régime économique”.386
A teoria naturalista teológica, por sua vez, era fundamentada na suposta
vontade divina, e quem a ofendesse estaria contrariando a vontade própria dos deuses,
representados pelo rei, e não a ordem social ou comunitária.387 Assim, a pena seria
materialização da vontade divina, e não parte de decisões humanas. Para a interpretação
teológica, o direito é um conjunto de normas eternas e imutáveis, assim como a
concepção do ser divino na pessoa do monarca. Nesse sentido, afirma Foucault que o
crime “ataca o soberano (...) pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano”,
e ainda “ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe”.388
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ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fontes, 2002, livro I, p. 17.
CHARMONT, Joseph. Op. cit., p. 15.
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Sustentam Zaffaroni e Pierangeli que o exemplo mais elucidativo do controle judicial teocrático se deu
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que devem compor a casta (estrato social intransponível) dirigente. A lei penal dessa estrutura social
indicará um controle social sobre a base da supremacia da casta dirigente.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl,
PIERANGELI, José Henrique. Op. cit, p. 246.
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Em ambas as teorias doutrinárias, o delito é um fardo que recai sobre a vida do
agente, sendo a função do aplicador da lei somente interpretar e aplicar a lei real ou
divina. Não há qualquer reflexão acerca da finalidade da punição, da justiça da
incriminação, e o fundamento para a imposição das penas é sempre a retribuição pelo
mal cometido.389 O direito de punir provém do “direito de espada” do rei, e a pena
aplicada através do ritual dos suplícios tem uma função “jurídico-política. É um
cerimonial para reconstituir a soberania lesada por um instante”.390
Da fundamentação de direito natural, muitas vezes de cunho teológico, nascem
as primeiras idéias que prepararam o terreno para a Revolução Francesa acerca do
conceito de direito, sem esquecermos que apesar desta reciclagem de idéias, “o direito
natural teológico (...) era quase a antítese do direito natural antropológico, de modo que
eles não poderiam viver num mesmo ordenamento”.391
A mudança na concepção que se tem do homem durante este período reflete-se
diretamente naquela que se tem do direito. O movimento de laicização do direito penal
ocorria como uma conseqüência “lógica da valorização do homem, até porque as
atrocidades anteriores ao iluminismo eram cometidas em nome da lei divina”.392 Na
base da filosofia jurídica chamada de direito natural: “il y a une idée maîtresse, l’idée
chrétienne, qui aussi celle de la Révolution Française, de la valeur sacrée, de l’eminente
de la personne humaine”.393
O iluminismo não representou, contudo, um movimento uniforme de
pensadores ou de teorias, nem foi eminentemente revolucionário, pois a princípio não
contestava a existência da monarquia, mas sim a da nobreza parasitária. Representou,
acima de tudo, uma “onda” de renovação do pensamento em todas as áreas da política,
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da sociedade e do saber científico, que rapidamente espalhou-se pela Europa, primeiro
pela influência da Revolução Francesa, e depois através das tropas de Napoleão.394
Não foi um movimento revolucionário já que não se pode negar que “os
princípios decorrentes da razão humana, tão divulgados e difundidos, exprimiram a
nítida ideologia da classe em ascensão (…). A burguesia, geradora da riqueza e
detentora dos meios de produção, tinha a clara pretensão de domínio do Estado,
enquanto organismo formal que passará a editar normas sistematicamente”.395
A humanização das penas foi uma das bandeiras levantadas pelos pensadores
iluministas, sendo que a substituição das penas cruéis e dos suplícios pela pena de
prisão foi um avanço sem igual na história do direito penal. A prisão, em sua origem,
era apenas provisória, como uma forma de deter o condenado até a efetiva aplicação da
pena, em geral de morte, levada à cabo por diversas formas de tortura e brutalidade.
Segundo Michel Foucault, a rainha Catarina II, influenciada pelas idéias de
Beccaria em “Dos delitos e das penas”, determina a redação de um “novo código das
leis”, instituindo que “é triunfo da liberdade civil, quando as leis criminais tiram cada
pena da natureza particular de cada crime. Então cessa qualquer arbitrariedade; a pena
não depende em nada do capricho do legislador, mas da natureza da coisa”.396
O clamor comum pela racionalidade, e o retorno às concepções filosóficas de
antropocentrismo resgatadas da cultura helênica pelos iluministas funda a necessidade
do estabelecimento de normas baseadas no próprio homem “enquanto razão ordenadora,
dotado de inteligência, desvinculado da posição passiva, capazes de garantir a ele uma
espécie de adaptação ou evolução social”397, permitindo ao direito sua construção com
base “na razão humana, e não na natureza ou na transcendência”.398
394
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Certamente podemos afirmar que hoje, a forma como enxergamos o direito
penal e as penas em si corresponde, em grande parte, aos ideais humanitários que
inspiraram a Revolução Francesa, sendo que as bases do Direito Penal moderno
encontram seu alicerce “sobre a herança do Iluminismo e se apresenta na atualidade
como a condensação de diferentes correntes intelectuais de signos opostos que foram
sendo superpostas ao largo de seu desenvolvimento”.399 O Iluminismo é o berço do
Direito Penal moderno.400
A exigência da racionalidade nas ciências humanas, inaugurada pela Revolução
Francesa, dá início à chamada “era das codificações”401, e instaura a cultura do
positivismo, cuja primeira manifestação é o Código Napoleônico. A Declaração
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao estabelecer em seu artigo
4º que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no prejudica a otro. Así, el
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros limites que los que
aseguren a los restantes miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos.
Estos limites sólo pueden estar determinados por la Ley”402 (destaque nosso),
determina a necessidade da lei para o convívio social. A citada Declaração é a
representação de uma conquista social inquebrantável para o direito, e dá o impulso para
a difusão do positivismo jurídico para toda a cultura jurídica ocidental.
O positivismo jurídico, surgido desta corrente teórica racionalista instaurada
pelo iluminismo passou a buscar a definição do direito como uma ciência exata, na qual
a solução dos conflitos fosse matematicamente deduzida do conteúdo da lei,
identificando todo o direito com a lei. Seu método, assim, é a interpretação literal,
gramatical, do texto da norma. A primeira grande codificação foi o Código de
Napoleão, de tal forma rígido em relação aos princípios do positivismo da escola
exegética que dispensava a hermenêutica, e, ainda, com o intento de acabar com a
arbitrariedade do judiciário em favor dos nobres, proibia os juízes de interpretar a lei.403
399
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Muitas críticas são realizadas, hoje, contrárias à este sistema, pois foi a sua
radicalização, através de autores como Kant e Kelsen, que abriu as portas para o
extremismo positivista dos regimes totalitários. Todavia, por fundamentais que sejam
essas críticas, é imperativo reconhecermos o avanço que o positivismo representou à
proteção das liberdades individuais, uma vez que trouxe para o domínio da norma, e não
mais da arbitrariedade da nobreza, do clero ou do soberano, a esfera do permitido e do
proibido para os cidadãos. O conceito de igualdade inaugurado pela Revolução é
preceito que ainda hoje serve de baliza ao legislador contemporâneo.
É bem verdade que o processo legislativo é permeado pelos interesses das
camadas sociais dominantes, portanto ainda não plenamente igualitário. A codificação
dos direitos, porém, significou o passo inicial para que, uma vez determinados pela
norma, então fossem analisados substancialmente, na esfera material dos conteúdos dos
direitos. A afirmação de Von Liszt, ao tratar do conceito de bem jurídico sob o olhar
positivista, ilustra com precisão a evolução que buscamos demonstrar:
“Chamamos de bem jurídico os interesses que o direito
protege. Bem jurídico é, pois, o interesse juridicamente protegido.
Todos os bens jurídicos são interesses humanos, do indivíduo, ou da
coletividade. É a vida, e não o direito, que produz o interesse, mas só a
proteção jurídica converte o interesse em bem jurídico. A liberdade
individual, a inviolabilidade do domicílio e o segredo epistolar eram
interesses muito antes que as cartas constitucionais os garantissem”.404

A lição de Liszt evidencia que, ainda que se reconheça a existência de diversos
interesses sociais, somente serão protegidos e considerados relevantes aqueles
determinados pelo direito através dos bens jurídicos positivados, ou seja, não há espaço
para que nenhum direito seja reconhecido arbitrariamente, simbolizando a “superação
da concepção tradicional de que os indivíduos nascem distintos por natureza”405, e
colocando fim ao reconhecimento convencional de direitos para os nobres, ou da
ausência dele para os sans-culottes.
404
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O primeiro movimento da dogmática foi, assim, o de sistematizar os bens
jurídicos considerados mais importantes, ignorando, para o direito, outros possíveis
bens (também relevantes) quando estes não estivessem regulados pelo ordenamento
jurídico. Entretanto, a lição de Liszt vai além de bem caracterizar a identificação do
direito com a lei. Ela já nos mostra os indícios de que há muitos outros interesses a
serem protegidos, que escapam à abrangência do direito.
O reconhecimento de interesses fora da cobertura das normas interessa-nos
particularmente no seguinte sentido: havendo a codificação dos principais direitos,
teremos então terreno para analisar seu significado substancial, seu conteúdo material
que extrapola as fronteiras da norma; poderemos estabelecer princípios gerais
orientadores de todo o direito, e iniciar a busca, dentro das aspirações mais importantes
da sociedade, novas formas de tutelar os bens jurídicos além da tradicional tutela penal.
O reconhecimento dos direitos fundamentais exemplifica o processo que acima
descrevemos. Uma vez codificados os direitos mais essenciais, como a proteção da vida,
a proibição do trabalho escravo, a abolição das penas cruéis, o princípio da legalidade,
do devido processo legal, etc., e após sua inserção nas constituições e principalmente
com o regramento infraconstitucional no âmbito penal, trabalhista, civil, há a
necessidade de se ampliar a compreensão destes direitos, do preceito constitucional
específico para princípios orientadores do processo legislativo e da atuação do sistema
judicial.
Os bens jurídicos mais essenciais, desta forma, sublimam-se da norma posta e
passam a irradiar seus efeitos sobre todo o ordenamento, permitindo a interpretação
jurídica em sua completude. Os direitos fundamentais listados no artigo 5º da
Constituição Federal devem ser interpretados, nesse sentido, não somente como uma
regra jurídica a ser tutelada juridicamente, mas como um princípio orientador de todo o
sistema de normas.
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A passagem do positivismo para esta interpretação mais abrangente das esferas
tratadas pelo direito (cujos indícios já estão presentes em Liszt) representa somente mais
uma etapa que deve ser perseguida pelo direito. Buscamos positivar os bens jurídicos
mais importantes e então transformamo-los em diretrizes sociológicas para o direito,
mas há ainda que se perquirir quais são estes direitos, qual o contexto social que os
exige, bem como a forma como serão tutelados, tanto pela norma quanto pelo Estado, o
que estudaremos nos próximos ítens.
De todo o exposto, importa ressaltar que houve um câmbio na ideologia social,
refletido nas concepções do Direito do século XX, que encontrou, aos poucos, a
sedimentação dos bens mais fundamentais nas Constituições nacionais, por meio de
direitos e garantias individuais inseridas em cláusulas imodificáveis, de princípios que
buscam restringir a discricionariedade do Estado e seus representantes, e de regras
informadoras de valores e bens a serem protegidos pela legislação infraconstitucional.
Assim, a dogmática jurídica, ainda que insuficiente para o deslinde de todos os
problemas decorrentes da aplicação e conceituação do direito (penal, inclusive)
percorreu passos importantes, ao definir uma categoria que deve ser protegida pelo
direito, os chamados bens jurídicos, e ao admitir que o direito é permeado por
influências das mais diversas, distanciando-se do estrito positivismo. O ponto crucial
desse traçado histórico é o reconhecimento da existência de alguns bens selecionados
para proteção, quer sejam selecionados por razões humanitárias ou não.
Imperioso é reconhecermos que são inúmeras as violações aos citados
princípios constitucionais de defesa dos direitos individuais, bem como o são as
violações aos direitos humanos, mas a conquista histórica a que nos referimos consiste
no fato de que estes valores estão, hoje, tão arraigados no seio da sociedade
contemporânea que o Estado ou os particulares que cometem tais violações estarão na
mais plena evidência, “pois já não há ideólogos sérios que se atrevam a sustentar um
‘direito natural’ que as implique, sem envergonhar-se”.406
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ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro.
São Paulo: RT, 2002, p. 67.
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Sendo assim, alguns bens jurídicos se estabeleceram como fundamentais ao
protegerem os direitos mais básicos dos cidadãos, reforçando o conteúdo dos direitos
civis proclamados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789, e acrescentado à estes, direitos de cunho humanitário, consagrados pela
Declaração Internacional dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembléia das
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Desde a Declaração de 1948 fortalecem-se as balizas e alicerces da construção
de um complexo internacional de direitos humanos “configurando o limite positivo do
que a consciência jurídica universal pretende impor às ideologias que regem o controle
social em todas as nações. Por certo que está muito longe de aperfeiçoar-se, mas,
indiscutivelmente, vai-se criando uma baliza jurídica positiva que serve de
referência”.407
Esta baliza jurídica, fomentada ao longo de anos de experiências atrozes contra
a humanidade, vai se sedimentando enquanto axioma básico do direito. São conceitos de
proteção do homem formulados em períodos logo após a experimentação de graves
violações de direitos (pós Revolução Francesa, e no cume do conflito bélico). Foram
tais violações que voltaram os anseios sociais para a necessidade da tutela mais acurada
dos direitos humanos (individuais e coletivos), e tal consciência social se cristalizou em
uma consciência jurídica universal.408
A positivação de bens fundamentais, desta maneira, representa um avanço
significativo nas teorias penais, e não só penais, com a criação do conceito de bem
jurídico, que permite extrair da construção da norma algo além da vontade do
legislador. O conceito de bem jurídico torna evidente o conjunto de valores de certa
sociedade, conforme já acima mencionado, e é fruto de uma série de idiossincrasias
decorrentes da escolha política – ou ideológica – dos bens que merecem a tutela
constitucional e penal.

407

Ibidem, loc. cit. Nesse sentido, prosseguem os autores: “Não podemos negar que hoje também há
ideologias genocidas, como a que pretende impor o controle da natalidade ao ‘terceiro’ e ao ‘quarto’
mundo, sob a ameaça de irromper toda a ajuda de alimentos, ou mesmo a ideologia do ‘equilíbrio pelo
terror’, mas não é possível negar sua evidente aberração”.
408
A expressão é de Zaffaroni e Pierangeli.
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Neste sentido, afirma Lopes:

“Enfim, tudo em Direito Penal, da eleição do bem a ser
tutelado à redução dada ao tipo legal que o faz, do balizamento
abstrato aos mecanismos de execução da pena, da própria escolha da
sanção à atuação do Poder Judiciário, das garantias conferidas pela
Constituição às normas processuais, tudo isso encontra não uma
resposta, mas uma orientação no sistema da ideologia dominante.
Parece que, criticamente, a neutralidade normativa pressuposta por
uma ciência pura do direito não resiste mais à sua ideologização”.409

***

Este traçado histórico, que perpassa longos processos da cultura ocidental não
tem a finalidade de interpretar os acontecimentos históricos com um olhar determinista,
como se tratássemos de fatos isolados do contexto social em que ocorreram, e fossem
decorrências naturais do processo que os precedeu. Tem, tão somente, a finalidade de
estabelecer um esquema geral de como se estabeleceu o domínio da lei, e
principalmente, evidenciar que alguns avanços na filosofia jurídica foram se
cristalizando ao longo de muitos anos de demandas sociais. Essas demandas,
representadas por determinados marcos históricos, como o iluminismo, e as legislações
mais humanitárias do pós-guerra, foram sendo atendidas aos poucos, e de tal forma
arraigaram-se na consciência coletiva como direitos inafastáveis dos cidadãos, que
foram

sendo

incorporados

como

princípios

contemporâneas.

409

LOPES, Maurício Antônio Ribeiro Lopes. Op. cit., p. 192.

fundamentais

das

Constituições
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Sendo assim, o percurso histórico apresentado visa, tão somente, demonstrar
que,

apesar

da

evolução

não

linear410

dos

progressos

simbolizados

pela

constitucionalização de alguns valores fundamentais como merecedores da tutela,
podemos verificar a solidificação de alguns valores pela legislação brasileira,
exemplificados pelos estudos empreendidos acerca das Constituições brasileiras no
capítulo II deste trabalho.
Há uma constante evolução na eleição dos bens jurídicos que devem ser
protegidos pelo Estado, bem como nas exigências sociais por direitos, que são
traduzidas nos pensamentos sociológico, filosófico e político de cada época, espelhando
a ideologia prevalecente em cada momento histórico, e então fixadas juridicamente
através dos princípios constitucionais e normas inferiores.
Nesse sentido, afirma Mauricio Antonio Ribeiro Lopes que existem:

“normas reconhecedoras de direitos fundamentais, cuja
importância deriva do fato de, direta ou indiretamente, assegurarem
um status jurídico-material aos cidadãos, ainda que se entenda que as
normas de direitos fundamentais cristalizam princípios objetivos
informadores de toda a ordem jurídica reconhecida e adotada nos
limites de um Estado de Direito.” 411

410

O progresso científico no campo do direito penal não se deu de forma linear, tendo experimentado
avanços e retrocessos dentro da mesma época cultural, encontrando divergências teóricas de peso, e
dividindo opiniões até mesmo dentro de um único território. Exemplo emblemático de resistência às
teorias protetivas dos direitos humanos pode ser encontrada na Itália, na província de Milão: na obra de
Beccaria (Dos delitos e das penas), publicada em 1764, há uma série de argumentos irrecusáveis contra a
tortura, que inspiraram uma onda renovatória de defensores do fim das penas cruéis. Dentre eles está
Pietro Verri, que redige o livro “Observações sobre a tortura”, no ano de 1776. Neste ano, a Rainha da
Áustria, Maria Thereza, proibiu a prática da tortura em todo o território austríaco, tendo, contudo, deixado
às províncias a faculdade de ratificar ou não o seu édito. Todas as províncias alemãs e austríacas
ratificaram-no, com exceção da província de Milão, pelo veto do Conde Gabriel Verri, pai de Pietro
Verri. O escritor, assim, só permitiu a publicação de sua obra sete anos após a morte do pai, em 1804. Cf.
LUIZI, Luis. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003, p. 222234.
411
Op. cit., p. 142.
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Com isso, podemos verificar que há uma tendência evolutiva dos valores e
bens humanos que vão se cristalizando como fundamentais: em linhas gerais há, de
início, um esforço teórico, um movimento social, ou o surgimento de novas demandas
que atuam no sentido de proteger novos bens até então considerados irrelevantes. Estas
novas demandas podem ser resultado de um rearranjo econômico, da dinâmica social,
da superação de antigas tradições e leis, ou do surgimento de novos riscos, sejam eles
individuais ou coletivos.
A resposta inicial à necessidade de proteção destes novos bens tende a ser a
demanda por novas leis capazes de oferecer esta proteção, fornecendo as diretrizes para
a ação do Estado, ou a inserção destes na ordem constitucional.
Os primeiros sinais desta fase teórica de afirmação dos bens dignos de proteção
ocorrem, muitas vezes, através da normatização destes bens por convenções
internacionais, que são aos poucos absorvidas pelos ordenamentos nacionais. Muitas são
as convenções que criaram diretrizes para as legislações nacionais, dentre elas, a
Convenção da ONU de 1948, sobre a prevenção e Punição do crime de Genocídio, que
resultou na edição da Lei nº 2.889/56 no Brasil412, Convenção da ONU contra a Tortura
e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984, que muito
tardiamente foi editada no Brasil pela Lei nº 9.455/97, a Convenção da Organização
Internacional do Trabalho de 1952 sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
que estabeleceu princípios de previdência social familiar, auxílios doença e
maternidade, etc., incorporados à Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil, a
Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da
Organização das Nações Unidas definidora de padrões mínimos de implementação dos
direitos à moradia, educação e sistema de saúde pública413, bem como as Convenções
Internacionais para o meio ambiente, ECO 92, e Convenções Internacionais de direitos
do consumidor.

412

Cf. GONÇALVES. Luis Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção dos
direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2007.
413
Cf. FABRE, Cecile. Social rights under the constitution: government and the decent life. Oxford:
Claredon Press, 2004.
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Os direitos defendidos pelas manifestações internacionais, das quais as
convenções acima mencionadas são apenas um ínfimo exemplo, são fruto de
transformações no conjunto de valores das comunidades internacionais, ou do novo
contexto criado pela sociedade do risco, à qual fizemos menção nos primeiros capítulos
deste trabalho. Após estas manifestações de cunho semi-jurídico que são as convenções
(no sentido de serem, em sua maioria, diretrizes legislativas, não dotadas de
enforcement jurídico), e de cunho sociológico que são as novas demandas da sociedade
de cada país, estes direitos passam a ser viabilizados através da legislação constitucional
e infraconstitucionais de cada país, seja no sentido “protetivo”, como é o caso das leis
trabalhistas, ou da proteção da propriedade privada, seja no sentido incriminador,
tornando típicas as condutas atentatórias contra esses bens.
Entenda-se sentido “protetivo” as leis garantidoras de direitos sociais
encontradas na Constituição Federal de 1988, por exemplo, nos arts 6º a 11º, e nas leis
dela derivadas, que buscam assegurar proteção à saúde, ao trabalho, educação, ordem
econômica, propriedade privada, etc. A Consolidação das Leis do Trabalho, bem como
as Leis Orgânicas da Previdência Social (Leis nos 8.212 e 8.213 de 1991) são exemplos
da proteção de direitos dos trabalhadores viabilizadas pelos comandos nelas contidos,
com vistas à proteger os trabalhadores na relação de emprego. Ainda, o art. 170 da
Constituição Federal, ao assegurar o direito à propriedade privada, fornece, por meio do
aparato infraconstitucional, as regras de processo que garantem a reivindicação da
propriedade bem como sua proteção através das ações possessórias, reivindicatórias,
etc. Ao assegurar o direito à livre concorrência, o art 173 da Constituição Federal
consolida-se na legislação anti truste e cartel, e na regulação de mercados pelas
Secretarias especializadas do governo federal.
Outra forma de proteção dos bens definidos como socialmente relevantes é a
criminalização de condutas que atentem contra a fruição destes bens. O Direito Penal e
Processual Penal como um todo são os instrumentos de maior força de que as
Constituições dispõem para buscar a proteção de alguns bens, juntamente com o
conjunto de normas complementares aos Códigos.
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O movimento que descrevemos acima – a transformação social que provoca o
surgimento de novos bens dignos de tutela, e sua posterior previsão constitucional (e
então legal) com a finalidade de preservá-los – corresponde a um movimento jurídico de
constitucionalização dos direitos essenciais, como os direitos humanos e as garantias
fundamentais.414
A constitucionalização destes direitos fundamentais faz parte do movimento
denominado constitucionalismo415, embora não se resuma a ele. O constitucionalismo,
na definição de Canotilho, é uma “teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do
governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da
organização político-social de uma comunidade”.416 Numa aproximação mais
sociológica, entende que “o constitucionalismo moderno representará uma técnica
específica de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de
constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor”.417 (grifos nossos)
Sob outro enfoque, LOPES o define como “técnica jurídica pela qual é
assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo,
coloca o Estado em condições de não os poder violar”.418 Segundo o autor, a
organização destas técnicas segue dois pressupostos fundamentais, “o da separação de
poderes e o da racionalidade do direito”.419

414

Há autores hoje que sustentam que o movimento de constitucionalização já superou as barreiras do
direito privado, dando seguimento a uma espécie de constitucionalização do direito privado, acabando-se
com a separação dos conceitos de “público” e “privado” ao se inserir nas normas privatistas preceitos
constitucionais, e reconhecer a necessidade de interpretação das relações privadas com base nos direitos
fundamentais. Cf. FINGER, Julio Cesar. Constituição e Direito Privado: algumas notas sobre a chamada
constitucionalização do direito civil. In: SARLET. Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada:
construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
415
Alerta LOPES que: Há um enfoque notadamente diverso e controvertido entre os conceitos de
constitucionalismo quando utilizados pela ciência jurídica e pela ciência política Nicola Mateucci,
valendo-se de um acerco conceitual da ciência política, inspirando-se em lições de Wheare, Wortmuth,
dentre outros, expõe que constitucionalismo não é hoje termo neutro de uso meramente descritivo, dado
que engloba em seu significado o valor que antes estava implícito nas palavras Constituição e
constitucional. LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Op. cit., p. 49.
416
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra:
Almedina, 1993, p. 51.
417
Ibidem, loc. cit.
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LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Ob. cit., p. 49.
419
Ibidem, loc. cit.
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Os estudiosos identificam dois momentos importantes do constitucionalismo, o
antigo e o moderno. O constitucionalismo antigo corresponderia às primeiras
codificações de direitos sem o conteúdo político essencial (determinação de formas de
governo, organização do Estado, elenco de garantias individuais), característico das
constituições contemporâneas. Segundo LOPES, “A origem do constitucionalismo pode
ser encontrada em Aristóteles, cuja obra A Política já propunha a distinção entre leis
constitucionais e leis outras, comuns ou ordinárias”.420
Também importantes para o desenvolvimento do constitucionalismo foram as
experiências anglo saxônicas, ao editar coletâneas de direitos de algumas frações da
sociedade da época, impondo limitações ao poder do soberano, tais como a Carta
Magna, de 1215; a Petition of rights, de 1628; o Habeas Corpus Act, de 1689; além
de diversas declarações norte-americanas precedentes à própria
direitos do homem e do cidadão, de 1789.

Declaração dos

421

O movimento constitucionalista a que nos reportamos neste capítulo é aquele
que Canotilho define como moderno, qual seja, o “movimento político, social e cultural
que, sobretudo a partir de meados do século XVIII questiona, nos planos político,
filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio político”422, cuja referência
histórica é a Constituição Norte Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791,
esta contando com o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789.
LOPES entende o constitucionalismo moderno como a:
“expressão de um movimento tendente à produção de um
documento escrito, que corporifique em documentos ou instrumentos
constitucionais sistematizados e articulados, contendo garantias,
direitos e liberdades fundamentais mediante a limitação do poder
estatal através da técnica de separação de poderes, a criação de

420

Ibidem, p. 48.
Cf. LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Op. cit.
422
Ibidem., p. 52.
421
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parlamentos representativos da classe burguesa e a garantia da
igualdade formal diante da lei e o direito de propriedade privada”.423

Assim, o constitucionalismo moderno é fundamentalmente expressão de um
movimento tendente à produção de um documento escrito, que corporifique em
documentos ou instrumentos constitucionais sistematizados e articulados, contendo
garantias, direitos e liberdades fundamentais mediante a limitação do poder estatal
através da técnica de separação de poderes, a criação de parlamentos representativos da
classe burguesa e a garantia da igualdade formal diante da lei e o direito de propriedade
privada.
O movimento constitucionalista moderno foi imprescindível para a positivação
dos direitos fundamentais nas constituições contemporâneas. Tal positivação representa
o estágio mais importante no reconhecimento dos valores eleitos para a proteção legal,
aos quais denominamos bem jurídico, bem como sintetiza a eleição de princípios
garantidores que irão informar toda a produção legislativa.
A eleição destes valores, como já ressaltamos, deriva do conjunto de ideologias
da sociedade, que será plasmado em forma de normas jurídicas em cada constituição. A
constituição é a síntese axiológica e orgânica do Estado.
Porém, independentemente dos bens jurídicos selecionados para a proteção
jurídica, o constitucionalismo representa a superação dos parâmetros positivistas de
produção de leis, uma vez que considera não somente a fundamentação hierárquica e o
rigorismo formal da norma, mas também os valores e necessidades sócias de cada
época, representando um mecanismo de controle do próprio poder que o origina, pois a
justificativa da existência das constituições vai além da sua criação por um poder
legitimamente estabelecido, devendo espelhar também o contexto de necessidades
sociais em que está sendo gerada.
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Op. cit., p. 50.
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Este movimento, contudo, é um desdobramento dos esforços desencadeados
pelos ideais iluministas de proteção dos direitos. Nesse sentido, afirma LOPES que:
“A idéia constitucional deixa de ser apenas a limitação do poder
e a garantia de direitos individuais para se converter numa ideologia,
abarcando os vários domínios da vida política, econômica e social
(ideologia liberal ou burguesa). Por isso se pode afirmar que o
constitucionalismo moderno é, sob o ponto de vista histórico, um
produto da ideologia liberal”.424

Sendo assim, o constitucionalismo tem, como conseqüência, a existência
imperativa da Constituição no Estado contemporâneo, e de uma liberdade relativa de
criação do sistema e estrutura de governo e poder, decorrente de uma determinada
rigidez de conteúdo, historicamente localizada, a ser observada pelas Constituições
nacionais.

424

Ibidem, p. 59.
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5.2.

Núcleo Comum do Bem Jurídico
O objetivo deste capítulo é traçar a trajetória do bem jurídico penal com

suficiente – porém não exauriente – análise da sua transição de mera justificativa legal à
categorias constitucionais determinantes da tutela penal, ou seja, a passagem do
conceito de bem jurídico como aquilo que o legislador estabelece que o é, para o
conceito oriundo da cristalização de valores sociais gerados pela experiência histórica e
que, como tais, não poderão ser livremente manipulados pela legislação sem que haja
uma re-conformação social que o permita.
A evolução histórica do bem jurídico e sua pluralidade de definições são a
prova cabal dos indícios de quão polêmica é a sua interpretação, despertando, há mais
de um século, controvérsias acerca de qual seria seu verdadeiro e definitivo conceito.
Neste sentido, Manoel da Costa Andrade afirma que:
“A impressão que a história do bem jurídico deixa é a de um
processo em espiral ao longo do qual se sucederam fenômenos de
revolução no sentido etimológico (revolutio), de retorno ao que se
julgava já irrepetivelmente abandonado. Não menos vincada é a
impressão de extrema liquidez e mimetismo do conceito, capaz de
assumir os conteúdos e desempenhar os papéis aparentemente mais
irreconciliáveis e antinômicos”.425

A dificuldade na conceituação do que se entende por bem jurídico, contudo,
não significa tratar-se de um embate simplesmente do campo das idéias, em que cada
autor possa emitir sua contribuição. Os percalços encontrados na definição de bem
jurídico refletem a dificuldade de se estabelecer um conjunto coerente de valores que
devem ser protegidos pelas constituições e, especialmente em se tratando dos bens
jurídico-penais, refletem a infindável discussão acerca da finalidade do direito penal, e
das bases e limites que devem ser impostas a ele, tendo como fundamento os bens
jurídicos selecionados para tutela.
425

ANDRADE, Manoel da Costa. Consentimento e acordo em direito penal. Coimbra: Coimbra Editora,
1991, p. 76
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Na esteira das buscas pela definição de bem jurídico, podemos verificar a
existência de duas correntes de pensamento acerca dos elementos que devem ou não ser
considerados bens jurídicos, com base em uma série de autores contemporâneos de
referência internacional.
A controvérsia resume-se, por um lado, à busca da definição de bem jurídico
enquanto objeto da vida material, tornando-o elemento de tutela do Estado, definição
que, portanto, tende a vislumbrar os bens jurídicos materialmente, e, por outro, à tutela
de bens imateriais somente enquanto merecedores de proteção, optando pela estipulação
de bens jurídicos imateriais.426
No caso da primeira definição, a saber, aquela que dispõe que os bens jurídicos
são de caráter material, “só poderiam ser considerados bens jurídicos os objetos
naturalísticos do mundo exterior, aqueles que fossem apreensíveis pelos sentidos,
palpáveis, susceptíveis de ser agarrados”.427
Jescheck define os bens jurídicos como “bens vitais imprescindíveis para a
convivência humana em sociedade que são, por isso, merecedores de proteção através
do poder coactivo do Estado representado pela pena”428, voltando-se, desta forma, para
o aspecto material dos mesmos. Roxin sustenta a mesma concepção quando os define
como

sendo

“realidades

ou

posições

finais

(Zwecksetzung)

úteis

para

o

desenvolvimento dos indivíduos no quadro de um sistema social ou úteis para o próprio
desenvolvimento do sistema”.429
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Explicam Castillo e Pavajeau que “o conceito de bem jurídico se desenvolveu, em princípio, sem um
perfil definido; mesmo que desde suas origens tenha constituído um importante instrumento
sistematizador da ciência penal, à noção de bem jurídico nem sempre foi designado um conteúdo
material. São conhecidas desde teses estritamente formais, nas quais se identifica o bem jurídico com
elemento do fato punível, do qual, porém, poder-se-ia prescindir sem alterar sua estrutura dogmática, até
enunciados funcionalistas, que sem desconhecer sua importância referencial, lhe conferem a qualidade de
essencial. Castillo, Gerardo Barbosa; Pavajeau, Carlos Arturo Gómez. Bien jurídico… p. 61. (Tradução
livre).
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CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime. Porto: Universidade Católica
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215

Jäger, por sua vez, apresenta seu conceito de bem jurídico como “situações
valiosas que podem ser alteradas pela acção humana e que, conseqüentemente, podem
também ser protegidas através de normas penais de tais alterações. Noutros termos,
trata-se de situações susceptíveis de serem lesadas e tuteladas”.430 Sua persistência no
postulado da vulnerabilidade dos bens jurídicos evidencia a defesa da existência
necessariamente material do bem jurídico.
A idéia de bem jurídico material decorre, em parte, da concepção jusnaturalista
do direito, tradicionalmente incorporada pelo direito canônico e principalmente pelas
codificações que resultaram do período iluminista. Na tradição iluminista, para a
convivência na vida civil, a consideração dos direitos naturais é importante para
estabelecer quais são os direitos inalienáveis do homem, ou seja, os direitos que a
sociedade civil é coagida a respeitar, como também para identificar o fundamento
racional do Estado.
A diferença entre ambas as tradições (cristianismo e iluminismo), porém,
reside no fato de o iluminismo não buscar afirmar as tradições imemoriais dos direitos
reconhecidos e aplicados pela sociedade, mas no fato de que a razão considere estes
direitos inerentes à própria natureza humana.431
Nesse sentido, afirma LOPES que “o Iluminismo se prende à escola do direito
natural e acredita poder construir um corpo de normas jurídicas universais e imutáveis,
que, no momento, constituem o critério de juízo da legislação vigente, mas que num
Estado iluminado se tornam, ao mesmo tempo, causa eficiente e final da própria
legislação.432
Posterior à concepção iluminista dos direitos do homem, já na esteira do
positivismo jurídico (para o qual o fundamento dos direitos não é necessariamente sua
existência atemporal, mas sua validade hierárquica), o bem jurídico ainda é enfrentado
com um bem material a ser protegido pelo direito. Jorge Figueiredo Dias informa que o
430

CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Op. cit., p. 83.
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Tecnos, 2003.
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conceito de bem jurídico de Birnbaum tinha “um conteúdo individualista, identificador
do bem jurídico com os interesses primordiais do indivíduo na sociedade,
nomeadamente a sua vida, o seu corpo, a sua liberdade e patrimônio”.433
A idéia de direito material como objeto de proteção do direito, definido pelo
bem jurídico é sustentada também por autores contemporâneos. Nesse sentido, afirma
Mir Puig que o bem jurídico é a reunião das “condições necessárias, segundo a
observação empírica, para um correto funcionamento dos sistemas sociais (…) que se
traduzem em concretas possibilidades de participação do indivíduo nos processos de
interação e comunicação social”.434
Corrobora seu posicionamento a interpretação de Figueiredo Dias, segundo a
qual o bem jurídico é uma “visão funcional, que o vê (ao bem jurídico), como unidade
de aspectos ônticos e axiológicos através da qual se exprime o interesse, da pessoa ou
comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si
mesmo socialmente relevante e por isso valioso”.435
A discussão acerca do caráter material ou imaterial dos bens que devem ser
definidos como dignos de proteção mostra-se de extrema relevância para a nossa
pesquisa, uma vez que tem conexão direta com a fundamentação jurídica dos direitos
humanos plasmados na sociedade. Tendo em vista que o mote de nossas pesquisas é o
reconhecimento de que determinadas conquistas históricas no campo do direito devem
ser estabelecidas como permanentes, irreversíveis, é importante coadunarmos todos os
métodos de fundamentação jusfilosófica para justificar a necessidade de proteção dos
bens jurídicos relacionados à proteção dos direitos humanos mais básicos.
A concepção de que o bem jurídico também pode ser imaterial complementa a
noção anterior que dota o direito material como o único plausível de proteção pela
norma jurídica. Isso porque permite avançar na argumentação de tutela dos direitos
humanos, no sentido de que estes devem ser protegidos porque se cristalizam
433
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materialmente em bens da vida, como a saúde, a liberdade, integridade física,
tratamento digno, e toda a gama de garantias penais e processuais que integram a
aplicação da pena.
Aproximando-se de uma definição de bem jurídico como imaterial, Rudolphi o
define como “conjuntos funcionais de valor para a nossa sociedade orientada
constitucionalmente e, portanto, também para a posição e liberdade dos cidadãos
individualmente considerados”.436 Por conseguinte, o autor defende a vinculação dos
bens jurídicos às decisões valorativas emanadas das Constituições, ressaltando a
necessidade do convívio social para a “auto-realização” do homem.437
Nesse sentido, o autor busca a fundamentação do bem jurídico não somente na
sua representação material, mas principalmente enquanto conjunto de valores eleitos
pela Constituição para permitir o convívio social.
Outros autores seguem esta mesma orientação a respeito do conceito de bem
jurídico. Dentre eles, Muñoz Conde sustenta um conceito de cunho mais social,
“aqueles pressupostos de que o homem necessita para a sua auto-realização na vida
social”438, enquanto que Polaino Navarrete, em visão semelhante, entende que os bens
jurídicos caracterizam “os bens e valores mais sólidos da ordem de convivência humana
em condições de dignidade e desenvolvimento da pessoa em sociedade”.439
Em consonância com estes autores, Taipa de Carvalho define o núcleo do bem
jurídico fundamental como o conjunto de “bens, interesses ou valores apreendidos pela
consciência ético-social como fundamentais à convivência comunitária, na qual se
realiza a pessoa humana”;440 e Mittasch e Schimidhäuser, analisando o conceito de bem
jurídico a partir de uma concepção espiritual, entendem-no como uma referência à
436
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valores sociais que justificam a existência do Direito Penal, à pretensões da
comunidade, e independente da co-relação com bens materiais.441

Para os autores que postulam pela formulação material do conceito de bem
jurídico é necessária a exclusão de qualquer elemento impassível de apreensão pelo
direito, o que confere especial importância na definição dos bens jurídico-penais, uma
vez que entendendo-se o bem jurídico como bens materiais, a tutela de alguns desses
bens pelo direito penal ficaria restrita aos tipos penais capazes de resultado, excluindose as normas penais de conteúdo mais abstrato, como os tipos penais de mera conduta,
por exemplo. Dessa forma, a dignidade humana, a autonomia dos indivíduos, por
exemplo, por serem valores abstratos, restariam excluídos da tutela penal, já que a
imprecisão destes conceitos impediria uma definição jurídica de uma futura ofensa.

O motivo desta exclusão absoluta de valores imateriais para a definição de bem
jurídico é fundada na necessidade de separação entre Direito e Moral, pois a abertura do
direito penal para a incriminação de condutas moralmente ofensivas, mas penalmente
irrelevantes, como é o caso de alguns comportamentos sexuais (homossexualismo, por
exemplo) seria dar azo a possíveis abusos que tomariam corpo numa extensão perigosa
das condutas incrimináveis.

Com o fim de tornar o direito penal o mais isento possível, impermeável às
aspirações morais ou aos interesses de uma minoria política, os bens sociais imateriais
deveriam ser excluídos por completo da tutela legal. Essa postura, no entanto, exige que
o direito passe ao largo de princípios como a dignidade humana, a igualdade, e de bens
indetermináveis como o meio ambiente, a ordem econômica, etc. Seria possível, no
limite, assumir que tais valores não se traduzem em bens jurídicos, mas em um valor, ou
um princípio jurídico geral, imanente aos próprios bens materiais protegidos pela
norma.
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Ibidem, p. 87.
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Podemos entender este “princípio jurídico geral” dos direitos materiais
ampliando seu conceito para além da definição legal, entendendo que, por exemplo,
para tutelar a vida, não é necessário uma lei criminalizando o aborto, mas sim, uma
política de controle da natalidade e acompanhamento da gestante.
O que não se pode aceitar nesta teoria da materialidade do bem jurídico é
figurar-se a possibilidade de que um bem imaterial seja impassível de ser lesionado,
pois num conceito amplo de lesão, que não seja exclusivamente naturalístico, é possível
verificarmos danos materiais e imateriais aos bens jurídicos.
Assim, buscando na fonte dos autores que defendem a proteção de bens
imateriais como bens jurídicos tuteláveis pelo direito penal, podemos inferir que não se
trata, aqui, de permitir um retorno do Direito Penal às suas origens medievais, do
casuísmo e da arbitrariedade, mas sim de conferir à este direito a proteção de bens e
valores sem os quais não se sustenta o convívio social democrático, tais como a
dignidade humana, os princípios constitucionais penais, e os direitos coletivos.
Ao possibilitar que o direito penal seja permeado por bens jurídicos imateriais,
a problemática criminal dá um passo à frente: admite-se a tutela penal tanto de bens
materiais quanto imateriais mas, dentro destes últimos, caberá ao legislador decantar
quais são bens jurídicos necessários e quais representam a materialização de princípios
morais, religiosos, particularistas e etc.
Neste sentido, afirma Palazzo acerca do retorno do direito à alguns princípios
do direito natural:
“pode-se

dizer

que,

da

influência

dos

princípios

constitucionais deve-se originar uma tendência à secularização do
direito penal, secularização não identificada apenas na vitória de
certas incrustações no sistema, de feição especificamente religiosa,
mas como uma tendência bem mais racional que busca ajustar a
intervenção penal a situações efetivamente ofensivas das condições
objetivas de existência da sociedade civil, e a excluir, em
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conseqüência, os fatos reprováveis de um ponto de vista apenas
ideológico.”442

Dessa forma, a exclusão de certos valores da proteção penal, em nada se deve à
sua impossibilidade de apreensão pelos sentidos, mas sim com o seu caráter não
essencial à convivência em sociedade.
Se os valores e anseios sociais são de tal maneira fundamentais para a eleição
dos bens jurídicos fundamentais, então é pertinente perguntar-nos quais são esses
valores443, para assim chegarmos ao cerne do conceito de bem jurídico, não como um
elemento puramente teórico de reflexão doutrinária, mas como um conceito que
estabelece suas bases diretamente em pilares societários, tais como a organização
política do Estado, as relações sociais, o modo de produção e organização da sociedade
como um todo.
Isto porque, nas palavras de Lopes, “Não se permite mais que a dogmática
tradicional mascare o estudo do problema das relações entre direito e política hoje, ao
lado da idéia do papel do Direito como obstáculo para mudança social ou como
manifestação ideológica da dominação de classes”.444 E assim sendo “o Direito não
pode mais ser considerado como uma totalidade orgânica de regras postas, acabadas,
mas passa a mostrar-se como um conjunto de princípios e normas de ação, em contínua
mudança”.445
Neste contexto, Roxin busca acentuar que o bem jurídico não contempla
apenas a situação presente, a realidade dada, mas busca também as situações futuras.
Afirma que está entre as funções do Estado criar e assegurar ao grupo de indivíduos que
o formam (ao Estado) as condições de uma existência que satisfaz suas necessidades, e
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mais, que a intervenção estatal deve estender-se para assegurar metas futuras de
prestações que sejam vitais.446
Reafirma-se assim a importância da norma constitucional “recolher o que se
constituem os fundamentos e valores de uma determinada sociedade em um momento
histórico concreto”, com o fim de permitir uma “correspondência entre os valores
juridicamente protegidos e os socialmente vigentes.”447
***
Buscamos neste trabalho a consolidação efetiva dos bens conquistados pelas
manifestações sociais e pelas declarações de direitos, que devem ser hoje especialmente
tutelados em vista do contexto de risco e incomensurabilidade das demandas sociais em
que estes aparecem. Assim, como nossa preocupação reside em encontrar aqueles bens
jurídicos que poderíamos considerar “atemporais” ou perenes, o cotejo das teorias
apresentadas é fundamental.
Por conseguinte, independente do fundamento que encontrem para os bens
jurídicos objeto de tutela pelo direito, há um consenso envolvendo autores mencionados
desde o início deste capítulo: o bem jurídico é tido como um conjunto de valores
inerentes e necessários ao bom convívio social, que são mutáveis e correspondem ao
conjunto ideológico de cada grupo social, sendo o bem jurídico penal aquele conjunto
de valores que não pode ser eficazmente tutelado sem a proteção constitucional, e que
muitas vezes precisará se socorrer dos recursos drásticos do Direito Penal.
As divergências acerca do sentido material ou imaterial do bem jurídico
mostram-se relevantes na medida em permitem, ou não, a abrangência de valores sociais
(como a moral, a religião e o comportamento) como pautas de proteção do Direito
Penal, ou da Constituição e, principalmente, fornecem subsídios para justificação dos
direitos humanos como objeto de tutela definitiva pelo direito.
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Dessa forma, a incorporação do posicionamento dos pensadores iluministas
acerca da objetividade do bem jurídico é incompleta, pois este tendia a considerá-lo
apenas sob o aspecto material, o que não nos permite tutelar abstratamente a dignidade
humana, por exemplo, mas ter como fim a proteção somente de bens concretos, como a
vida, a integridade física, a propriedade, etc.
Todos os estudiosos acerca do bem jurídico, constitucionalistas ou não, e
principalmente os acima referidos, buscam a conciliação entre os interesses individuais
e sociais na definição dos bens a serem tutelados pelo direito, numa evidente superação
da concepção positivista do bem jurídico (tanto de Birnbaun quanto dos outros teóricos
positivistas menos dedicados propriamente ao estudo do bem jurídico).
Sendo assim, o conceito contemporâneo de bem jurídico não se fundamenta,
numa concepção de direito natural (ou, pelo menos, exclusivamente de Direito natural)
como ocorreu no período iluminista, e também não se limita (ou não se identifica) com
o conceito de direitos subjetivos desse período. Há, no âmbito dos bens jurídico-penais,
uma mesma observação crítica, garantidora de direitos, e limitadora do poder
criminalizador.
A preocupação que nos move, neste particular aspecto da definição dos bens
dignos de tutela pelo direito, é a de estabelecer um núcleo comum do que possamos
considerar bem jurídico. Esta finalidade busca estabelecer o conceito mais abrangente
possível dos bens que possam ser definidos como bem jurídico, para que se possa
definir um núcleo comum a seu respeito, ou seja, conciliar as teorias possíveis com
vistas a permitir a mais ampla fundamentação dos direitos, um alargamento do que se
entende hoje por bem jurídico, que não sirva, contudo, somente de baliza para o
legislador penal, mas também como princípio informador de toda a ordem
constitucional.
Não se trata, porém, de vislumbrar a elaboração de mais um conceito, ou uma
nova formulação do que pretendemos que o bem jurídico represente, mas sim de
sedimentar as conquistas iluministas de respeito às liberdades individuais, e propiciar a
convivência social pacífica, incorporando aos elementos materiais os bens imateriais
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oriundos da sociedade do risco, quais sejam, os valores sociais, o meio ambiente, a
privacidade, as relações econômicas, etc.
Da própria evolução do conceito de bem jurídico, considerado primeiro a
coleção de direitos naturais, depois positivista, sendo reconhecidos como direitos apenas
aqueles plasmados na norma, da sua caracterização como bens exclusivamente materiais
para a inclusão de valores e bens imateriais, podemos verificar a volatilidade do
conceito de bem jurídico, a variar de acordo com o conjunto de idéias norteadoras da
sociedade que os define. Sustenta Cunha que
“Prova clara dessa ‘revolutio’ encontramos na actual
concepção de bem jurídico, que retorna às origens, ou seja, ao
conceito material de crime do Iluminismo. Reagindo contra uma
concepção que, como vimos, acabou por colocar o bem jurídico ao
serviço do poder, sente-se a necessidade de lhe conferir um sentido
limitador do poder punitivo, crítico e transistemático, um sentido
garantístico”.448

Assim, a identificação de um núcleo comum do bem jurídico tem por
finalidade apenas a superação das controvérsias teóricas para estabelecermos os bens,
materiais ou imateriais, objeto de tutela constitucional mais ampla, ou de proteção penal
específica, que representam conquistas inalienáveis para a convivência humana, aos
quais se pretende sejam solidificados tanto nas constituições como no conjunto de
valores sociais.
Resume nosso argumento a idéia de que “talvez a estabilidade não seja o fim
perseguido. O que se procura, com maior evidência, é um instrumento externo ao direito
penal que, legitimamente, permita aproximar a referida noção de realidade social e
imponha, vinculativamente, limites ao poder criminalizador”.449
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5.3.

Bens Jurídicos Permanentes450

Partindo-se de uma perspectiva sociológica, o bem jurídico não pode ser
interpretado como uma entidade inerte e normativamente determinada – ainda que
positivamente reconhecido na lei – senão como um elemento de dinâmica social.
Enquanto elemento dinâmico que é, o bem jurídico nos motiva a buscar os componentes
do substrato que o constitui, aos quais já fizemos menção nos capítulos anteriores, a
saber, os valores e ideologias sociais, as novas demandas trazidas pela sociedade do
risco, etc.
A partir da análise deste substrato, e verificada a característica do direito penal
enquanto sistema receptor das influências do meio social em que é gerado, temos como
finalidade neste trabalho o estudo de duas importantes características de conformação
do bem jurídico, que vem sendo apresentadas ao longo das páginas anteriores.
A primeira delas, já debatida nos capítulos anteriores, é a análise do núcleo de
conquistas históricas que agregaram ao direito certa ‘consciência coletiva’ de
valorização dos direitos fundamentais e garantias individuais, e também do contexto
jurídico que motivou a atual construção do bem jurídico, passando pelo conflito
doutrinário que envolveu o conceito de direito, o movimento pendular do pensamento
jurídico em constante oscilação entre o naturalismo e o positivismo. Dentro deste
contexto, é importante também avaliar quais foram os ingredientes sociais
conformadores desta consciência coletiva, e especialmente das novas demandas que
impulsionam a atividade legislativa e política do Estado.
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Não obstante a recomendação da banca de qualificação do presente trabalho, no sentido de evitar a
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Em complemento à este estudo, duas frentes de análise se abrem: o movimento
de constitucionalização dos direitos eleitos como fundamentais pelo contexto acima
descrito, e a extensão da carta de direitos tutelados pelas Constituições.
Dentro deste extenso rol de direitos colacionados pelas Constituições de nosso
tempo, procuramos encontrar aqueles dotados de permanência dentro do ordenamento
jurídico nacional, ou seja, identificar a seleção de bens jurídicos, de direitos
fundamentais que podem ser encontrados em inúmeras Constituições nacionais e, ainda
que não o sejam, que representem um conjunto de valores agregados pelo substrato
humanitário que permeia o direito contemporâneo.
Dentro do rol de direitos humanos elencados pelas Declarações Universais de
Direitos, poderemos considerá-los todos como ponto de partida para ampliar o elenco de
direitos fundamentais (que englobam os direitos humanos) que merecem hoje a tutela do
direito.
Trata-se, antes de tudo, de um exercício de política criminal, e principalmente,
do estabelecimento de mais um critério efetivo de justificação do direito penal mínimo,
e da mínima necessidade de tutela penal dos bens, mesmo que fundamentais, quando
estes puderem ser protegidos por políticas públicas de prevenção, ou por outros
segmentos do direito.
Não buscaremos, aqui, justificar a necessidade do direito penal mínimo451,
tarefa já cumprida pela excelência da bibliografia a respeito, mas sim agregar à
construção deste direito mais um elemento de avaliação dos bens que efetivamente
demandam a proteção penal.
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Informam Zaffarioni e Pierangeli que “intervenção mínima é uma tendência político-criminal
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A análise sociológica e histórica que empreendemos durante todo este trabalho
converge para este único objetivo: categorizar os bens jurídicos enquanto permanentes –
e por isso objeto de proteção dos meios drásticos do direito penal – ou transitórios,
justamente por representarem a ideologia contingente à uma necessidade social de
cunho particularista (daí nossos estudos de cunho sociológico) e, por isso, incapazes de
justificar uma expansão ilimitada das fronteiras do legitimamente incriminável.
A trajetória histórica desenvolvida busca evidenciar como estes bens são
tratados no direito nacional, e bem demonstra ser a Constituição brasileira de 1988 o
ponto de convergência de muitas reivindicações sociais, então plasmadas na forma de
um extenso rol de direitos fundamentais, a que o legislador referiu inúmeros mandados
de criminalização com o intuito de bem protegê-los.
Este exercício teórico não se pretende exaustivo, mas apenas uma primeira
reflexão acerca deste conceito: bens jurídicos permanentes enquanto informadores da
norma penal necessária, e pela sua módica contribuição que pretende empreender,
ressaltamos que os exemplos legislativos até aqui enumerados, e os que seguem neste
capítulo, não se pretendem exaustivos, tão pouco terão sua análise mais aprofundada,
pois visam, prioritariamente, fornecer subsídios exemplificativos às reais inquietações
deste trabalho.
A metodologia que pretendemos implementar para determinar a permanência
ou perenidade de um bem é submetendo à um exercício heurístico, e até imaginativo,
acerca da sua permanência, ou não, enquanto bem jurídico, quando analisado sob a
perspectiva de diferentes formas de organização econômica e política, e de diferentes
arranjos sociais, sem, contudo, conduzirmos esta argumentação para os caminhos do
abolicionismo penal.

***
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O fortalecimento das democracias após as experiências totalitárias com o fim
da segunda guerra mundial na Europa, e com o processo de abertura política após as
ditaduras na América Latina nos conduziu ao retorno a um conceito de bem jurídico
mais abrangente e liberal, de inspiração mais voltada para o direito natural, como
tivemos oportunidade de mencionar nos itens anteriores.
Neste contexto, informam Castillo e Pavajeau, com inspiração em Hans
Welzel, que “luego de la Segunda Guerra Mundial, constatado el horror que comporta
olvidar que el individuo es el prius en todo ordenamiento jurídico, se buscaron los
viejos caminos del Derecho Natural”.452
Informa Perez Luño453 que nas mais importantes declarações de nosso século
(das quais faz parte a Declaração Universal de direitos humanos da ONU de 1948) estão
reafirmados os princípios de direito natural dos direitos humanos fundamentais, como
uma forma de reagir à normatividade dos ordenamentos positivistas que sustentaram por
anos os regimes de opressão.
A fundamentação naturalista dos direitos humanos busca compreender as
cartas constitucionais de defesas dos direitos humanos apenas com um caráter
declaratório, e não constitutivo de direitos, com o intuito de estabelecer os direitos
humanos

como

direitos

inafastáveis

das

sociedades

contemporâneas,

independentemente do reconhecimento que encontre nas normas escritas.
Nesta esteira, a retomada dos estudos do bem jurídico enquanto categoria
material de direito representa a afirmação da necessidade de amparo dos direitos
fundamentais com um suporte não somente normativo, conforme preceitos positivistas,
mas também calcado na realidade social de cada Estado, e principalmente, nas
demandas históricas mundiais de direitos.

452

CASTILLO, Gerardo Barbosa; PAVAJEAU, Carlos Arturo Gómez. Op. cit., p. 25.
Cf. LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, estado de derecho y constitución. Madrid:
Tecnos, 2003.

453

228

Neste sentido, defende Perez Luño a necessidade da compreensão histórica da
fundamentação dos direitos fundamentais, e afirma que:
“Cualquier concepción o fundamentación de los derechos
humanos no puede quedar reducida a una serie de argumentaciones
formales o procedimientos dialógicos, por grande que sea su
elaboración y depuración discursiva. Pienso que en esta esfera, más
que en cualquier otra, no se puede perder de vista la referencia
inmediata de humanidad que constituye la razón de ser de cualquier
derecho”.454

Interessa-nos avaliar que estes direitos, ainda que não se concorde com a
fundamentação naturalista, representam conquistas históricas plasmadas nas mais
diversas cartas constitucionais, sendo a mais importante delas a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, que inclui no rol de direitos humanos outros direitos sociais
considerados fundamentais.
A Declaração constitui uma consolidação do compromisso dos Estados em
defender e tutelar os direitos de seus cidadãos, representando inclusive uma diretriz de
caráter internacional imperativa mesmo aos países que discordem de seu conteúdo, ao
longo de seus trinta artigos que enumeram as classes de direitos.
Os direitos considerados fundamentais pela Declaração – icorporados pela
Constituição de 1988 e já existentes nos textos constitucionais anteriores - nos servem
de base para delinear o conteúdo material dos bens jurídicos dotados de maior
relevância, tendo o estatuto nomeado o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;
à igualdade; à dignidade; à capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos na Declaração, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição; direito à igual proteção da lei; à privacidade, liberdade de
locomoção; direito à propriedade; à liberdade de pensamento e de religião; direito de
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eleger seus representantes políticos; direito à educação, cultura e lazer; e garantia de
proteção aos direitos da criança.
Em sentido mais particular, a Declaração dedica ainda uma série de artigos
referentes às condições de trabalho, determinando que ninguém será mantido em regime
de escravidão ou servidão, proíbe o tráfico de escravos, assegura o direito à uma
remuneração justa e igualitária pelo trabalho de homens e mulheres, à organização dos
trabalhadores por meio de sindicatos, à férias periódicas, à auxílio previdenciário em
caso de desemprego, maternidade, viuvez ou velhice.
Dentre os artigos mais diretamente integrados com a norma penal, destacamos
os artigos V, IX, X e XI, que conferem garantias processuais incorporadas à nossa
Constituição. O art. V confere o direito à não ser submetido à tortura nem à penas cruéis
(ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante). O art. XI refere-se ao princípio da legalidade e da anterioridade das penas,
estabelecendo que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, enquanto o
art. X traz a previsão da necessária imparcialidade do juiz nos procedimentos criminais
(Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e
deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele). O art. XI
consagra o princípio da presunção de inocência e da ampla defesa, bem como da
anterioridade da lei penal na determinação do crime e da pena.
Outras declarações internacionais posteriores também incluíram novas
diretrizes aos direitos já defendidos pela Declaração, com o fim de assegurar maior
observância dos bens fundamentais indicados. São exemplo a Convenção para repressão
ao tráfico de seres humanos e a exploração da prostituição de 1949; a Convenção
Suplementar à abolição do trabalho escravo e práticas análogas à escravidão de 1956;
Convenção sobre a abolição de trabalho forçado de 1957; Declaração Universal dos
direitos das crianças de 1959, reeditada nos anos 90; a Convenção sobre a
imprescritibilidade dos crimes de guerra e contra a humanidade de 1968; a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1969 (Pacto de San José da Costa
Rica); a Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura e outras penas
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ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, de 1975; a Declaração sobre a Raça e
os Preconceitos Raciais, de 1978; a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de
1986; a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 1992; a Declaração
Universal sobre os Direitos Coletivos dos povos, de 1999; a Declaração Universal sobre
a Diversidade Cultural em 2001, dentre tantas outras, proclamadas por diversas
organizações internacionais que, se não têm o condão de garantir a efetividade destes
direitos, ao menos significam um catálogo mínimos de direitos que os Estados devem
tentar assegurar.
Um fator comum entre todas as declarações internacionais é o fato de que elas
são, em sua grande maioria, redigidas por organismos internacionais, e nem sempre
resultam de um acordo pacífico entre as nações.

Isso se deve aos diferentes

compromissos políticos a que estão submetidas as instituições internacionais e os
governos, uma vez que aquelas privilegiam as motivações humanitárias para as
declarações de direitos, e impulsionam um movimento renovador na consciência social,
enquanto que estes devem se ater a questões mais objetivas de regulamentação e
implementação destes direitos. Os Estados ainda enfrentam dificuldades políticas, nem
sempre alcançando a maioria capaz de dar o suporte necessário para a legislação destes
direitos, e também administrativas, pois a garantia de direitos importa em custos de
implementação e maiores demandas judiciárias, pois permite à população exigir do
próprio Estado aquilo que configurou como direito e não é capaz de assegurar na
prática.
Ainda assim, inobstante o extensíssimo rol de direitos elaborados pelas
inúmeras manifestações internacionais de direitos humanos, não devemos olvidar que o
reconhecimento dos direitos não significa sua proteção pelos Estados, mas, até onde nos
preocupa em nossos estudos, representam a consolidação destes direitos na consciência
jurídica internacional que, aos poucos, vai-se consolidando nos ordenamentos nacionais.
Antonio Augusto Cançado Trindade, estudioso das questões de direitos
humanos, sustenta que:
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A operação, nesse sentido, de múltiplos instrumentos de
proteção, fez com que se cristalizasse em definitivo o ideal comum e
todos os povos (a meta a alcançar, o standard of achievement),
consubstanciado na Carta Internacional de Direitos Humanos (a
Declaração Universal de 1948 e os dois Pactos de Direitos Humanos
das Nações Unidas de 1966), complementado ao longo dos anos por
dezenas de outros tratados ‘setoriais’ de proteção e convenções
regionais, e consagrado ademais nas Constituições nacionais de
numerosos países. Reconhecido como um ideal comum esse conjunto
de valores e preceitos básicos, consubstanciado em um conjunto de
normas jurídicas, o próximo passo constitui a consagração de um
núcleo básico de direitos inderrogáveis, presentes nos distintos
tratados de direitos humanos, de reconhecimento universal.455

Acerca da responsabilidade dos Estados em implementar os direitos
fundamentais previstos nas convenções internacionais de direitos, e nas constituições
nacionais, afirma Perez Luño:
O Estado Social de Direito implica também a superação do
caráter negativo dos direitos fundamentais que deixam, deste modo,
de ser considerados como uma auto-limitação do poder soberano do
Estado para definir os limites que o princípio democrático da
soberania popular impõe aos órgãos que dela dependem. Para tanto, o
papel dos direitos fundamentais deixa de ser de meros limites para a
atuação estatal para transformar-se em instrumentos jurídicos de
controle de sua atividade positiva, que deve estar orientada a
possibilitar a participação dos indivíduos e dos grupos no exercício do
poder. Isso traz como conseqüência a necessidade de incluir não
somente as liberdades clássicas, mas também os direitos econômicos,
sociais e culturais como categorias acionáveis, e não como meros
postulados programáticos.456
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Afirmar que os direitos fundamentais devem servir para a atividade positiva do
Estado significa dizer que os bens jurídicos definidos nas constituições não são o limite
dos direitos fundamentais, não são apenas a baliza das instituições políticas, mas sim
um dever de materialização por parte das entidades governamentais, enquanto
norteador de políticas públicas e de conformações legislativas, e representam não
somente um mero conceito em abstrato, mas um dever de efetivação.
Em acréscimo aos direitos individuais elencados nas séries de declarações que
exemplificativamente enumeramos, podemos verificar, hoje, a existência de demandas
de caráter coletivo, decorrentes do contexto de incremento dos riscos gerados pela
modernidade, conforme já tivemos a oportunidade de mencionar ao tratarmos das
condicionantes da sociedade do risco.
O incremento do rol de direitos prescritos nas constituições, em especial a
brasileira, de 1988, traz uma problemática nova para o direito penal, e é precisamente
neste contexto que a análise dos bens jurídicos que podem ser avaliados como
permanentes pode fornecer maiores subsídios para que se possa definir, dentre os novos
direitos tutelados, quais deles se apresentam como permanentes, e destes, quais
efetivamente necessitam da norma penal para sua proteção. Dentre os novos direitos,
aqueles nos quais pudermos verificar características de transitoriedade deverão ser
excluídos do rol de bens jurídico-penais, e buscar sua proteção através de mecanismos
jurídicos diversos do direito penal.
Os bens jurídicos coletivos trazidos pelas necessidades da atual etapa da
modernidade muitas vezes decorrem da crescente escassez de bens, materiais e naturais,
do surgimento de novos espaços sociais para o cometimento de delitos, tais como o
ambiente virtual, ou o amplo espectro de condutas que envolvem os delitos fiscais e
econômicos no âmbito penal, ou mesmo do amadurecimento da sociedade civil que
passa a requerer a tutela de bens coletivos culturais (patrimônio histórico, por exemplo),
consumeristas, ambientais, e todo o rol de direitos transindividuais.
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O direito penal atende hoje a uma nova dinâmica social, e é importante
diferenciá-la da que tradicionalmente o sustentou. Assim, nos delitos contra a
propriedade, por exemplo existe o direito penal para controlar as iniciativas dos sujeitos
privados de bens materiais que buscam através do roubo, do furto, do seqüestro, etc., a
satisfação das suas necessidades. A riqueza não é igualitariamente distribuída, e é um
bem escasso para grande parte da sociedade daí a fundamentação da tutela.
Verifica-se, por outro lado, a abundância dos riscos que, na maioria das vezes,
são imperceptíveis. Exemplo destes riscos imperceptíveis são a radiação, a poluição
ambiental, as modificações genéticas nos alimentos, etc. Danos que, muitas vezes,
somente as próximas gerações poderão verificar. Impõe-se uma lógica diferente ao
direito que não é de fácil acomodação por seus mecanismos tradicionais.
Neste sentido, alerta Ulrich Beck que “In the case of social wealth, one is
dealing with consumer goods, incomes, educational opportunities, property, etc. as
desirable items in scarcity. By contrast, risks are an incidental problem of modernization
in undesirable abundance”.457
Assim se, por exemplo, é verificada uma alta concentração de certa toxina no
leite materno de toda uma comunidade, será muito difícil determinar qual a origem da
intoxicação e, principalmente, qual ou quais os responsáveis por ela. Essa dificuldade
em estabelecer a seqüência do dano estará diretamente conectada à dificuldade da
persecução penal dos responsáveis, uma vez que há a quebra na cadeia de nexos causais
possíveis do dano. O direito penal, então, torna-se incapaz de controlar estes riscos.
No exemplo citado, supondo-se que a intoxicação tenha se originado pela
contaminação das águas que abastecem uma cidade, a investigação das causas do dano
causado às pessoas que entraram em contato com a água deverá buscar todas as
indústrias que se localizam às margens do rio poluído, e proceder à analise destas, uma
a uma, com o intento de descobrir qual pode ter sido a origem dos lançamentos da
toxina. É possível, contudo, que não existam indústrias dentro da cidade ou do Estado
que façam uso da substância tóxica. O Ministério Público, então, precisaria recorrer ao
457
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aparato da polícia técnica e do judiciário de outra jurisdição, com o fim de buscar a
indústria responsável. Pode ocorrer, contudo, que não haja mais nenhum responsável,
que aquela substância tóxica tenha origem muito distante, ou pode ser que seus efeitos
só tenham surgido muito após a época em que foi despejada no rio.
Outra possibilidade é a descoberta da origem dos resíduos tóxicos, mas em
circunstâncias tais que a quantidade despejada pela indústria descoberta seja insuficiente
para ocasionar a contaminação de todo o rio, ou ainda, pode ser que se trate de uma
empresa multinacional, que precisaria ser acionada no plano internacional para garantir
a indicação de um responsável legal pelos danos.
Todas as hipóteses elencadas servem para ilustrar que em muitos casos de
danos coletivos há uma quebra irreversível do nexo causal na forma como o exige o
Direito Penal. Nesse caso, a tutela penal como a conhecemos, seja permitindo ou não a
responsabilidade penal da pessoa jurídica, não encontrará ferramentas para identificar e
punir os responsáveis pelas lesões à coletividade. Não se poderá, também, eximir o
poder público de responsabilidade e deixar as vítimas à própria sorte.
A dificuldade do direito penal em lidar com os novos problemas trazidos pela
modernidade são sintetizadas por Beck: “In modernizations risks, then, things which are
substantively-objectively and temporally disparate are drawn together causally and thus
brought into a social and legal context of responsibility”.458
Este novo conjunto de valores conformadores da sociedade, oriundos da
sociedade de risco crescente, traz enormes dificuldades na conciliação do direito penal
como o concebemos, de cunho garantista e subsidiário, com a tutela das novas
necessidades, conforme o exemplo citado bem pode ilustrar. Como já colocamos
anteriormente (Cf. Cap. 2.5), o direito penal só pode cumprir este papel subsidiário se a
tutela dos bens jurídicos passar a ser compreendida como uma questão mais ampla que
envolve primeiramente outras áreas do direito em favor do ramo penal e especialmente
as políticas públicas enquanto peça chave da proteção destes bens.
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Como se coloca o ordenamento jurídico brasileiro frente as velhas garantias e
as novas demandas? A constituição brasileira de 1988 é um exemplo concreto da
conciliação de todo o rol de direitos individuais enunciados pelas declarações a que
fizemos menção com as novas demandas por direitos coletivos, ao estipular um extenso
rol de direitos e garantias individuais em seus artigos 5º à 13º, garantias sociais nos
artigos 6º ao 11º, bem como todos os outros direitos esparsos pelas outras normas
constitucionais, como é o caso dos artigos 226 à 230, que tratam da proteção específica
da criança e do adolescente, e do idoso.
Tratou dos direitos coletivos quando determinou, no artigo 48 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a redação de um Código de Defesa do
Consumidor, ao prever a regulamentação do Estado sobre a ordem econômica e
financeira, e ao estabelecer diretrizes de políticas agrária (artigos 184 a 191), urbana
(artigos 182 e 183), das populações indígenas (artigo 22), de preservação do meio
ambiente (artigo 225), etc.

Aproximando-se de uma metodologia mais indutiva, como procuramos fazer
no exemplo acima, o que nos propomos a desenvolver nesta etapa conclusiva de nossa
pesquisa é um exercício investigativo, e propositivo, buscando aplicar situações
hipotéticas à uma fórmula geral de permanência do bem jurídico.
Desta maneira, o que se pretende é fornecer o instrumental inicial básico para
categorizar bens jurídicos como necessariamente integrantes da norma penal. Para tal,
perfilaremos a subsunção dos bens jurídicos à diferentes formas de organização social,
política e econômica, com o intuito de verificar se estes subsistem como bens
necessários à convivência social pacífica, ou se são bens contingentes, resultado de uma
determinada conformação social e, portanto, cambiável. Uma vez verificado que se
tratem de bens fruto da mera ideologia, isto é, dos interesses de grupos específicos que
não representam a totalidade dos cidadão, então poderemos sugerir que estes bens não
se apresentam como estritamente necessários ao convívio do homem em sociedade.
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Quando nomeamos os bens jurídicos de perenes, não pretendemos, com isso,
definí-los como bens atemporais ou imutáveis, uma vez que reconhecemos sua
permeabilidade histórica, e as transformações que recebe pela dinâmica social da
própria aplicação do direito. O que se visa é fornecer ao estudioso do direito uma
reflexão precedente à criação de novos tipos penais, que passa pelos seguintes critérios:
esta conduta requer realmente a proteção do direito penal, ou é fruto de uma demanda
transitória da sociedade? E ainda que se mostre como um bem passageiro, mas de
extrema relevância para a conjuntura jurídica em que surgiu, deve o legislador penal
inquirir se existem soluções alternativas para a proteção daquele novo bem, antes de
recorrer à norma penal.
Deste modo, o legislador passa a estar mais estritamente limitado pelas opções
valorativas constitucionais, não podendo recorrer às sanções penais, sem que tal vise a
proteção destes valores. Aqui reside a garantia de que apenas se tutelem penalmente
bens de fundamental relevo para a comunidade.459
É importante ressaltar que os bens jurídicos permanentes, dos quais trataremos
mais adiante, não se confundem com os direitos humanos, nem tampouco com os
direitos fundamentais, não obstante estes se apresentarem como reincidentes, constantes
das Constituições brasileiras e terem, portanto, do ponto de vista da análise histórica
constitucional, a aparência de permantentes ou mesmo, assim poderem ser
considerados. Temos tratado indistintamente de direitos fundamentais e humanos, pois
até aqui a diferenciação entre eles não se mostrou fundamental, já que ambos
representam uma coletânea de direitos historicamente conquistados e essenciais à
convivência social, e ao pleno desenvolvimento do ser humano em sociedade.
A esta altura de nossos estudos, contudo, esta apreciação se faz necessária,
pois, como veremos, o rol de bens permanentes pode extrapolar os limites do rol de
direitos considerados fundamentais, e principalmente dos direitos humanos, uma vez
que os bens jurídicos permanentes englobam categorias de direitos coletivos e públicos,
não se restringindo às garantias individuais.
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Optamos pela definição terminológica oferecida por Perez Luño pela sua
objetividade e concisão. Para o autor, direitos humanos são o “conjunto de facultades e
instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la
libertad y a igualdad humanas, los cuales deben ser reconocidas positivamente por los
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.460
Perez Luño, apesar de definir os direitos humanos, em geral, como direitos não
positivados, afirma que
los derechos humanos non son meras exigencias éticas, sino
aquellas exigencias que deben ser objeto de positivación para hacer
que el Derecho sea digno de serlo. Asimismo descuida su no menos
insoslayable dimensión política, en cuanto implican el principal
soporte legitimados de los Estados de Derecho. (…) Por eso, hablar de
‘derechos humanos’ nos es una mera formula retórica para dar más
fuerza a las exigencias morales, sino establecer las condiciones de
legitimidad del Derecho digno de tal nombre, es decir, del Derecho
justo.461

Os direitos fundamentais, por sua vez, são definidos de uma maneira mais
específica. São considerados fundamentais aqueles direitos humanos consagrados
normativamente na legislação nacional, especialmente no conteúdo constitucional. Nas
palavras do autor, direitos fundamentais são:
aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento
jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa
constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada. Se trata
siempre, por tanto, de derechos humanos ‘positivados’, cuya
denominación evoca su papel fundamentador del sistema jurídico
político de los Estados de Derecho.462
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A distinção entre direitos humanos e fundamentais é essencial para que não se
confunda o grau de efetividade de que ambos são dotados, e para que se reconheça a
existência de uma garantia limitada de observância dos direitos proclamados em
declarações

internacionais,

quando

comparados

com

aqueles

positivados

constitucionalmente, e dotados de um conjunto normativo infraconstitucional de
implementação e tutela destes direitos.
Nesse sentido, afirma Luño que:
con esta distinción se salvan determinadas imprecisiones,
confusiones y ambigüedades usuales en el lenguaje de los derechos
humanos. Este punto siempre me han parecido clarividentes las
incisivas críticas de Bentham cuando previene de la confusión del
hambre con el pan; es decir, las pretensiones, las exigencias y las
expectativas de futuros derechos, con los derechos ja integrados en el
ordenamiento jurídico positivo. (…) En otros términos: el pan existe
en la medida en que se dan situaciones de hambre a cuyo remedio se
dirige. Por eso, carece de sentido hablar de los derechos
fundamentales a la libertad de expresión, la objeción de conciencia, o
la igualdad ante la ley en sistemas jurídicos que no los reconocen. (…)
Pero tiene pleno sentido denunciar esas situaciones como contrarias o
violadoras de los derechos humanos.463

Há que se indagar os motivos pelos quais alguns direitos humanos são
positivados enquanto fundamentais em dada ordem constitucional, e outros não. Tal
indagação, contudo, não encontra respostas conclusivas, senão especulações a respeito
da conformação jurídica de cada país, da maturidade social alcançada pelas demandas
sociais, e pelos legisladores durante as assembléias constituintes. O contexto social, e
neste sentido, a ideologia dominante na conformação de forças durante o processo
constitucional, a nosso ver, representa o fator determinante de eleição dos valores
humanos que serão normativizados pela letra constitucional.
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Em suma, pode haver um consenso societário sobre a importância dos direitos
humanos, mas o fator determinante para a inclusão destes valores enquanto normas
(constitucionais ou não) depende de estar o ordenamento jurídico, e principalmente, a
conjuntura social e política, prontos e aptos a receber estes valores enquanto
fundamentais, pois somente assim estes direitos serão dotados de eficácia.464
Um bom exemplo desta maturidade social ao incorporar os direitos humanos à
Constituição e ao ordenamento infraconstitucional pode ser encontrado no tratamento
dado pela legislação brasileira aos direitos da infância. A Lei no 9.697, de 10 de outubro
de 1979, o Código de Menores, mesmo que com o intuito de proteger as crianças e
adolescentes, apresentava um caráter muito mais rígido e repressivo, com muito menos
disposições de prevenção de lesões aos direitos e protetivas aos direitos das crianças.
Com o advento da Constituição de 1988 – e o espírito garantista e social que
plasmou sua redação, como resposta ao período de restrição de direitos que a precedeu –
a previsão constitucional sedimentou a necessidade de proteção dos direitos da infância,
o que culminou com a edição, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de
caráter mais amplo no espectro de proteção dos direitos e reparação de lesões causadas
aos direitos de seus destinatários. Portanto, somente o novo contexto social e político
trazido pela Carta de 1988 permitiu a inclusão do direito das crianças como um direito
fundamental dos cidadãos brasileiros, a ser protegido pela legislação nacional e dessa
forma solidificou um direito que, ainda que já existente, passou a ser mais amplamente
tutelado.
Os direitos dos idosos, firmados desde a Declaração Universal de 1948,
custaram ainda mais a ser reconhecidos pela nossa legislação. A previdência social pode
ser considerada uma conquista, e uma garantia destinada aos idosos, mas não representa
um conjunto de direitos exclusivamente dedicados à sua proteção. A situação de
vulnerabilidade da população idosa é bastante semelhante à das crianças e adolescentes,
464
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contudo, uma legislação especificamente criada para atender às suas necessidades (dos
idosos) custou ainda mais a ser elaborada no Brasil. Reconhecida pela Constituição de
1988 em seu art. 230, a proteção dos idosos só encontrou conformação legislativa que
viabilizasse sua exigência judicial recentemente, através do Estatuto do Idoso (Lei n.
10.741/2003).
É importante frisar que os direitos fundamentais não fazem sentido sem que
estejam positivados nas constituições, porém não necessariamente os direitos
fundamentais são precedidos por direitos humanos na história. Muitas vezes os direitos
fundamentais coincidem com os direitos humanos, e sua valorização e formulação são
contemporâneas, sendo que a diferença entre ambos pode residir no contexto histórico
ter dado espaço, ou não, para a sua positivação.
A continuidade que apresentamos, seguindo o raciocínio de Perez Luño, de que
há uma crescente valorização de direitos humanos, que após conformados nas normas
constitucionais adquirem o status de direitos fundamentais, nem sempre tem uma
trajetória linear, pois, como mencionamos, podem ser contemporâneos o processo de
consolidação de um direito humano em uma norma jurídica e aquele de sua elaboração
abstrata. A etapa de discussão abstrata acerca de se um direito é ou não inerente ao ser
humano, que normalmente precede a formulação dos direitos fundamentais, pode
ocorrer concomitantemente com a normatização do direito em debate.
A constituição do estado americano da Virgínia (Declaração de Direitos do
Povo da Virginia), de 1776, é um exemplo de formulação dos direitos do homem e do
cidadão que coincide com a sua descrição constitucional, ao estabelecer que todos os
homens são por natureza livres e independentes, e tem certos direitos inerentes, dos
quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por nenhum acordo, privar
ou despojar sua posteridade.465 Nesta esteira, afirma Perez Luño:
“En opinión de Jellinek, la Declaración francesa (de 1789)
fue hija de la influencia de las declaraciones americanas y de modo
especial de la de Virginia, con la que se realiza un cotejo del que
465
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concluye el estrecho parentesco existente entre ambas. Para Jellinek,
el pensamiento de Rousseau difícilmente podía ser una fuente válida
para la Declaración francesa al entrañar una exaltación del arbitrio de
la voluntad general que está en abierta contradicción con el espíritu
liberal y la intangibilidad de los derechos naturales proclamados en
ella”.466

A legislação brasileira também pode ser considerada pioneira da formulação e
implementação contemporânea de direitos fundamentais no tocante à regulamentação
das relações de consumo.467 Tendo em vista que as primeiras manifestações populares
pela proteção dos direitos do consumidor datam, aproximadamente, dos anos sessenta –
quando da explosão mundial de crescimento econômico, e conseqüente aumento do
consumo – a elaboração do Código de Defesa do Consumidor no ano de 1990
representa a conquista de um direito socialmente demandado, no qual o debate no
campo das idéias foi prontamente acompanhado pela tutela legal.
Uma vez definidas as características principais dos direitos fundamentais e dos
direitos humanos, passaremos propriamente a discutir a categoria dos bens jurídicos que
denominamos permanentes.
Os bens jurídicos permanentes atendem aos determinantes da sociedade do
risco, já que buscam proteger determinados direitos e bens, sem pretender eliminar de
forma exaustiva os perigos que os envolvem simplesmente por meio da legislação. O
bem jurídico permanente clama, antes, as políticas públicas como forma de proteção,
recorrendo à tutela do direito e à variante penal apenas em ultima instância. O ponto de
partida é o imperativo de cobertura ou proteção de novos bens, mas também a noção de
que não existe uma relação de causa e efeito entre tutela jurídica severa e o afastamento
definitivo dos riscos, posto que não se pode pretender eliminar o risco a partir do direito
penal, já que criminalizar indiscriminadamente é, na realidade, gerar mais risco.
466
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Para melhor situar a escala de bens jurídicos que levam aos bens permanentes,
e feitas as devidas ressalvas acerca da diferença entre os direitos humanos,
fundamentais, e permanentes e da sua não necessária sucessão temporal, utilizaremos
uma série de situações hipotéticas – ou até ideal-típicas468 –, com o fim de melhor
elucidar a finalidade da criação deste conceito.
Tomemos como exemplo o direito humano mais básico, e o primeiro a levantar
as vozes dos revolucionários franceses de 1789: a liberdade. Neste primeiro momento,
quando ainda integrante da tríade de valores da revolução francesa, o conteúdo que
assume a garantia da liberdade é explicitado na máxima “a liberdade de cada um
termina onde se inicia a liberdade do outro”. Da forma como foi inicialmente
imaginado, o direito à liberdade é um direito negativo, que impede que alguns tenham
mais direitos do que outros semelhantes.
No momento em que o direito à liberdade é positivado nas Constituições - e no
Brasil é constitucionalmente assegurado desde a Carta de 1824 e reincidente nas
posteriores469 -, subdivide-se em um extenso leque de direitos, como o da liberdade
religiosa, de expressão, de associação, etc., e o direito de ir e vir, dentro do qual se
inserem as garantias processuais contra as prisões arbitrárias e as limitações ao poder
punitivo do Estado. A liberdade, assim, plasmada no direito de ir e vir enquanto direito
fundamental da Constituição, adquire um sentido mais concreto, que nos remete à idéia
de mobilidade física, de território nacional unificado e da soberania dos Estados.
Como corolário deste direito fundamental, podemos inserir uma categoria geral
de direitos relacionados à liberdade de ir e vir, alguns deles decorrentes de normas
administrativas, e outros da norma penal. Esta categoria refere-se ao direito que
poderemos resumir como “segurança dos transportes”, ou seja, todo o complexo
normativo do país que regulamenta o tráfego de veículos (incluindo o transporte aéreo e
fluvial) e pessoas, através das normas contidas no Código Brasileiro de Trânsito.
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O direito à segurança nos transportes pressupõe uma sociedade de massa, e de
intensa criação de riscos, concretamente representado na discrepância entre as penas
pelos delitos culposos de trânsito, que apresentam penas mais severas do que as dos
crimes correspondentes na parte especial do Código Penal. Um motorista embriagado
no trânsito representa uma ameaça real aos transeuntes, por isso, ao tutelar
rigorosamente as condutas dos motoristas visando a segurança no transporte, se está, na
verdade, protegendo o direito concreto de todos os pedestres à segurança no gozo de sua
liberdade de ir e vir.
A convivência nas grandes cidades e os aglomerados urbanos, que
caracterizam a sociedade de massa a que fizemos menção, são uma realidade
inolvidável da vida contemporânea. Não seria plausível imaginarmos o regresso de toda
a população urbana para o campo e, desta forma, podemos considerar o intenso fluxo de
pessoas diariamente no trânsito das grandes cidades como uma situação permanente, a
exigir constantemente a tutela do direito.
A segurança nos meios de transporte em geral pode ser definida, assim, como
um valor estável, como um bem jurídico a ser permanentemente tutelado. É parte da
segurança nos transportes, contudo, o bom funcionamento do transporte público, o
adequado fluxo nas vias, a segurança no transporte aéreo, a fiscalização do estado de
conservação dos veículos, e a formação de condutores. O conjunto completo destes
requisitos não está inserido no Código de Trânsito, e nem haveria como estar, pois a
maioria deles resume-se às políticas públicas de prevenção e fiscalização administrativa.
Independentemente de estarem fora de um estatuto específico, todavia, estes requisitos
são integrantes da tutela do bem jurídico permanente que genericamente classificamos
de segurança nos transportes.
Dentro destes bens permanentes, há aqueles que podem ser plenamente
tutelados através do aparato dos ramos administrativo e civil do direito, sem
necessidade do recurso à norma penal. Apenas nos casos mais extremos, em que a tutela
penal seja estritamente necessária, é que se deve recorrer à ela, por exemplo, nos casos
de ameaças efetivas à vida e à integridade física.
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Outro direito do rol de direitos humanos configurado na Declaração Universal
dos Direitos do Homem, o direito à privacidade, foi assegurado constitucionalmente nos
direitos à inviolabilidade de domicílio e das correspondências, direitos esses também
reincidentes470 nos textos constitucionais desde 1824. Num espectro mais amplo destes
direitos podemos incluir a proteção da privacidade de todo o tipo de comunicações e de
transmissão de dados.
A crescente busca dos cidadãos pela inclusão digital, do acesso à informação,
como é natural da sociedade do risco, vulnerabiliza ainda mais a sua própria
privacidade, na medida em que os deixa expostos à todo o tipo de ataque aos
mecanismos de segurança eletrônicos, pois a tecnologia disponível resulta num estado
em que os experts, e até o governo, podem exercer um controle demasiado sobre as
comunicações, através de grampos telefônicos, roubo eletrônico de senhas, etc.
A comunicação é um elemento fundamental para a convivência social
contemporânea, por isso garantir a sua segurança deve ser responsabilidade do Estado,
através dos meios disponíveis, tanto por meio da tecnologia e métodos de prevenção de
invasão da privacidade na transmissão de dados, quanto por meio do direito. Um
especialista em procedimentos virtuais (hacker) é um potencial risco para a segurança
dos dados que são transmitidos por meios telemáticos, uma vez que pode violar espaços
protegidos por senhas, e subtrair dados. O Estado, contudo, já tem os meios dados para
violar a segurança das comunicações, através de sistemas fazendários que reúnem as
informações de todos os contribuintes, por exemplo, e neste sentido o próprio Estado
também deve abdicar do seu particular poder de observação e monitoramento dos
cidadãos.
A questão do terrorismo, por exemplo, põe em cheque o problema da vigilância
e da privacidade, daí tornam-se dramáticos os conflitos entre a disponibilidade dos
meios para o controle total dos cidadãos, e a escolha consciente dos governos em não
fazê-lo. A Lei de Segurança Nacional no Brasil foi um exemplo explicito da opção do
governo pelo controle de todas as esferas de liberdade do cidadão, da tentativa de
controle de todos os tipos de transmissão de informações, e do recurso extremado do
470
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direito penal para todas as circunstâncias de violação do que os dirigentes
considerassem importantes para a segurança do país. As palavras de um autor da época,
acerca da necessidade de controle pelo Estado, causam espanto hoje: “o exercício do
direito à censura, dada a sua importância, é matéria a que se refere o §8º do art. 153 da
Constituição de 1967”.471
Daí que não exercer a vigilância, mesmo quando é possível fazê-lo de forma
exaustiva é uma opção consciente da sociedade em conviver com a ambivalência e a
incerteza, em não alimentar ainda mais um fenômeno que já é um movimento de repulsa
à modernidade, isto é, o fundamentalismo de diversos países.
Hodiernamente a questão do terrorismo digital tem preocupado cidadãos e
governos, pois um ataque ao sistema bancário de um país, por exemplo, poderia ser tão
devastador e trazer conseqüências tão graves quanto um ataque à infra-estrutura
material de uma nação (como os sistemas de abastecimento de energia, fornecimento de
água, reservas de alimentos, etc.), porém muito mais facilmente executável, pois
ocorreria na esfera virtual. Um ataque deste tipo poderia fulminar todo o controle do
sistema tributário ou bancário de um país, levando-o ao caos financeiro.
Pelo exposto, a segurança das telecomunicações, e do “espaço virtual”,
demonstra ser um bem fundamental para a sociedade contemporânea, dados os riscos
que sua violação pode acarretar. Configura-se, desta feita, como um bem jurídico
permanente, a ser inexoravelmente protegido pelas normas do Estado, e também por
políticas de prevenção.
Neste caso, contudo, a proteção deste bem jurídico permanente pela tutela
penal não é a mais adequada, pois não é a incriminação das condutas de violação das
comunicações que poderá prevenir ou reparar os danos, mas sim o incremento da
tecnologia. O Estado, desta maneira, deve dirigir seus esforços no sentido de proteger
seus cidadãos por meio do desenvolvimento de tecnologias de segurança cada vez mais
sofisticadas, que permitam a prevenção e, caso não seja possível, que permita o
rastreamento dos responsáveis para a reparação financeira do dano.
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O bug do milênio tinha o potencial de causar um colapso nos sistemas
informatizados ao redor do mundo, mas seus efeitos foram controlados exclusivamente
pelo desenvolvimento de novas tecnologias, que puderam neutralizar este risco. É
precisamente neste sentido que afirmamos que, mesmo que a segurança das
telecomunicações, no exemplo apresentado, seja um bem jurídico permanente, sua
proteção não deve recorrer à norma penal, pois existem meios alternativos a ela para
tutelar adequadamente sua segurança, neste caso, a capacidade da tecnologia de
transcender os riscos por ela criados, por meio de mecanismos suficientemente
sofisticados.
O caso da proteção do meio ambiente, todavia, é praticamente o oposto, pois a
evolução da tecnologia (que pode, por exemplo, assegurar a plena segurança das
telecomunicações sem o recurso à norma) aparece como o desencadeador principal dos
crescentes males ambientais. Não se pode conceber hoje um país completamente
independente dos recursos tecnológicos, ou cujos esforços em alcançar o
desenvolvimento não acabem por se refletir em diversos graus de impacto ambiental.
A dependência da sociedade contemporânea dos recursos tecnológicos, desta
maneira, permite-nos inferir que os impactos ambientais caudados pelos avanços
tecnológicos no meio ambiente podem ser considerados como um efeito permanente do
processo de desenvolvimento das nações. O conceito de desenvolvimento sustentável,
inclusive, pressupõe o crescimento econômico através de riscos controlados ao meio
ambiente, mas não o isenta completamente dos danos que não puderem ser contornados
ou evitados.
Os danos ambientais, portanto, erigem-se como inevitáveis na sociedade de
riscos em que vivemos, transformando o bem jurídico “meio ambiente” em um bem a
ser permanentemente tutelado pelo direito, pois, ainda que os recursos tecnológicos de
que dispomos fossem suficientes para encerrar, hoje, o incremento dos danos
ambientais, os recursos naturais ainda demandariam longos anos de proteção para que
pudessem se recompor das devastações já provocadas.
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Não se pretende, assim, uma pauta de atuação governamental visando o retorno
do homem ao estado de natureza, em harmonia com o ambiente, mas a conciliar o
desenvolvimento humano com o equilíbrio ecológico, revestindo-o da tutela permanente
do direito, e das cautelas necessárias à sua preservação. Isto, pois há uma relação
imediata entre a segurança do meio ambiente e a segurança da integridade física e da
vida de uma pluralidade de pessoas (no caso de contaminação de águas potáveis, por
ex.), o que exige mais do que o controle de riscos, mas também a eleição do valor
preservação ambiental como um valor em si mesmo considerado, e digno de proteção
indefinidamente.
A proteção da biodiversidade, por outro lado, não está intrinsecamente
relacionada com a sobrevivência e integridade física do gênero humano, mas ainda
assim é um valor fundamental a ser protegido. A extinção de uma determinada espécie
vegetal ou animal pode não colocar em risco a manutenção da vida humana, mas
podemos considerar a biodiversidade e sua preservação como um patrimônio coletivo
da humanidade. Não é de surpreender que, por ainda nos basearmos em métodos
utilitaristas na formulação de critérios de proteção do meio ambiente, a questão dos
gases estufa e do desenvolvimento de combustíveis renováveis, por exemplo, tenha
maior prioridade nas agendas governamentais do que a preservação da biodiversidade.
Neste aspecto, podemos sustentar que, se é imperiosa a proteção do Estado dos
patrimônios coletivos de seu país (cultural, econômico, etc.), também o deve ser a
proteção de seu “patrimônio” ambiental.
A proteção do meio ambiente, portanto, ainda que se apresente como uma
demanda social relativamente recente – não porque o meio ambiente não estivesse
sendo degradado antes, mas porque os riscos e as conseqüências de sua degradação só
tomaram maiores proporções ao longo da última metade do século XX – já requer a
tutela permanente por todos os mecanismos disponíveis para a sua preservação, dentre
os quais se engloba a proteção da norma jurídica em geral, e da penal em especial. Esta
tutela é um exemplo do conceito que apresentamos acima: de que a concepção social de
um direito (neste caso a proteção ambiental) foi paralela aos esforços internacionais e
nacionais em normativizar por meio da constituição e das normas inferiores, com o fim
de proteger o direito em questão.
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Estabelecidos os motivos da permanência do bem jurídico “meio ambiente”,
devemos avaliar quais os mecanismos que os Estados dispõem para a sua proteção. Em
decorrência dos esforços da ECO 92, o governo brasileiro editou uma série de leis
protetivas, dentre elas a Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). Não obstante os
méritos trazidos pela lei, de buscar a reparação dos danos causados, a criação de fundos
nacionais de proteção ambiental, o caráter coletivo dos bens ambientais induziu, para a
sua proteção, a extensa previsão de crimes de perigo abstrato e delitos de mera conduta,
bem como das normas penais em branco, limitando-se a descrever genericamente as
condutas ilícitas e conferindo ao juiz restringir a abrangência da norma penal.
Justamente pelas características mencionadas, a lei peca pelos extremos recursos penais
que cria, pois põe em risco os princípios garantistas do direito penal, fazendo com que a
tutela de um direito fundamental – o meio ambiente – ameace a preservação de outro – a
liberdade, a estrita legalidade penal, etc.
A lei penal, nas questões ambientais, toma para si a função de orientadora das
condutas sociais, e das políticas públicas de meio ambiente, e indica uma sensível
funcionalização das normas de direito penal, conduzindo ao risco de transformá-lo (o
direito penal) em um instrumento simbólico, e portanto ineficaz, e não mais subsidiário
e efetivo de proteção, indo na contramão das tendências do direito penal mínimo.
Acerca da proteção penal dos bens ambientais, sustenta Cunha:
“Tendo-se defendido a existência de uma pluralidade de
referentes objectivos deste bem e de níveis muito diferentes de
agressão, uma imposição constitucional de criminalização, só nos
parece poder existir em relação aos objectos mais valiosos e aos
ataques mais graves, para os quais seja imprescindível a intervenção
penal, como forma de reforçar a consciencializar o alto significado do
bem e a elevada danosidade social da conduta”.472
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A conclusão que se extrai desta análise, portanto, é a consolidação do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico como bens que requerem a permanente tutela do
direito, mas que, ao mesmo tempo, exigem do legislador uma criteriosa avaliação das
condutas – dentro do rol de possíveis ameaças ao meio ambiente – que precisam ser
controladas pelo direito penal. A elaboração de sanções criminais deve ser contraposta
às sanções de condutas que poderiam ser inibidas ou punidas através de mecanismos
administrativos e civis, como a imposição de multas, a interdição dos emissores de
poluentes, etc., dotando as entidades fiscais e administrativas de maiores subsídios e
recursos humanos para executarem estas penalidades sem a necessidade da ameaça
penal.
Outra codificação contemporânea que nos fornece subsídios para exemplificar
os critérios de permanência ou transitoriedade do bem jurídico e, posteriormente, a
necessidade da tutela penal para a sua proteção, é a legislação penal tributária, que conta
com um extenso número de leis visando a proteção do bem jurídico coletivo “ordem
econômica e financeira”.
A lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contras as relações de
consumo (Lei n. 8.137/90) elenca inúmeras condutas atentatórias contra o sistema de
arrecadação de tributos do país. Os crimes tributários apresentam uma base de
significação ampla para o conceito de sonegação, apesar de este delito ser objeto de
norma diversa (Lei n. 4.729/65). Sonegação, ou evasão fiscal, exprime toda e qualquer
evasão de renda decorrente da captação maliciosa do contribuinte ou de sua indiferença
ou desídia, com prejuízo material aos cofres públicos, sendo este o bem atingido, tendo
como amparo de cumprimento da obrigação também a norma penal.
O bom funcionamento do sistema de arrecadação de tributos é peça
fundamental para a concretização dos outros direitos fundamentais também previstos
constitucionalmente, e por isso se justifica o extenso complexo de leis que visam
assegurar a higidez nas prestações tributárias dos contribuintes.
A arrecadação tributária tutelada pelas leis mencionadas (que representam
apenas um pequeno indicativo do número de leis nesta seara) pode ser considerada um
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bem jurídico permanente? Entendemos que sim, pois a prestação dos direitos sociais por
parte do Estado exige um montante significativo de recursos, que são gerados pelo
trabalho de seus próprios cidadãos, que assim podem financiar esta prestação por meio
dos tributos.
Não se pode imaginar a organização de um Estado sem a arrecadação de
impostos, pois o que está em jogo não é a tributação em si, mas o financiamento da
administração pública. Desta maneira, a não ser que cogitemos a convivência humana
em uma sociedade anárquica, será necessária a presença do Estado, enquanto regulador
das relações humanas em comunidade e centralizador das decisões políticas, e portanto,
sendo, portanto, indispensável o seu financiamento por meio dos tributos.
Havemos de nos perguntar, portanto, quais os mecanismos de proteção deste
bem jurídico coletivo (a arrecadação tributária)? O inciso II do parágrafo 2° da Lei
8.137/90 prevê a pena restritiva de liberdade pelo não pagamento do tributo, com base
no posicionamento doutrinário de que estaria a sonegação fiscal caracterizando uma
dívida de caráter civil e, portanto, a prisão prevista seria uma modalidade de prisão
civil.473
A cominação da sanção criminal aos crimes de sonegação, sob o ângulo em
que analisamos os bens jurídicos fundamentais, mostra-se, porém, absolutamente
inadequada, por haver meios administrativos e civis de execução das dívidas pelo
Estado e, ainda que a arrecadação fiscal seja um direito coletivo importante, não pode
colidir com as garantias individuais fundamentais. Se existem meios alternativos a
serem aplicados para buscar o cumprimento da lei, estes devem ser esgotados antes de
se recorrer à legislação incriminadora.

Nesta esteira, adverte Ruy Barbosa Nogueira que
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Ives Gandra da Silva Martins defende a legitimidade da prisão pelo inadimplemento do tributo por
entender que seja uma modalidade da prisão civil. (Da sanção tributária, São Paulo, Saraiva, 1998).
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“não só a extensão, mas sobretudo a complexidade das
obrigações tributárias impostas por meio de uma legislação não só
muito instável, mas sobretudo de verdadeiro cipoal e repleta de
dúvidas, causando um generalizado estado de incerteza, poderia
autorizar o mesmo poder público, responsável principal por essa
situação, a exigir o cumprimento por meio de penas privativas de
liberdade?”474

A proteção dos bens jurídicos permanentes não exige necessariamente a tutela
penal, pois a questão da tributação não se esgota somente na punição da evasão fiscal,
mas pressupõe uma atuação positiva por parte do Estado, respeitando os princípios de
capacidade contributiva e implementando políticas públicas de tributação progressiva e
direta, além de outras medidas técnicas que facilitem a arrecadação tributária.
Acerca da proteção subsidiária da lei penal ao bem jurídico, afirma Palazzo:
“os princípios (ou valores) pertinentes à matéria penal se
atêm à específica matéria constitucionalmente relevante (…), da qual
traçam, freqüentemente, os grandes rumos disciplinadores. Embora
sejam princípios de condição obviamente constitucional, se conteúdo
se revela heterogêneo e, por isso, não exatamente característicos do
direito penal; impõe-se tanto ao legislador civil, ou administrativo,
como ao penal que intervier – não raro de forma necessária – na
respectiva matéria”.475 (grifos nossos)

A eleição dos bens jurídicos permanentes passa, dessa forma, por dois critérios:
a demanda ou a necessidade da população pela proteção de um direito, e o processo
legislativo que avalia esta demanda e autoriza ou não sua conversão em um direito
assegurado pelas normas constitucionais ou ordinárias. Há um segundo momento após a
conscientização coletiva acerca do valor de um bem para o convívio social pacífico e
seguro, que é a opção do legislador em utilizar-se da tutela penal ou não na busca pela
proteção efetiva do direito eleito.
474

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário, 1976, p. 177.
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No momento desta opção legislativa, a sociedade tem o dever de participar
mais efetivamente do debate acerca dos bens que realmente requerem a norma penal,
pois enquanto destinatária da norma, tem a responsabilidade de avaliar os impactos
negativos e extremistas que a lei penal pode representar. A positivação da lei ainda é
tarefa exclusiva do legislador, mas seu papel se complexifica, já que ele deverá ser
capaz de entender a dimensão não jurídica da proteção do bem jurídico, e também
decidir entre os bens jurídicos de fato permanentes e aqueles que não o são.
Quais seriam, então, os critérios objetivos capazes de orientar o legislador na
tarefa de estabelecer quais são os bens jurídicos permanentes e quais não o são? O mais
importante critério de que dispõe o legislador para diferenciar os bens permanentes dos
transitórios passa pelo crivo da ideologia. O legislador deve ter o potencial de superar o
caráter ideológico das leis, ou seja, superar os interesses mais imediatos dos grupos de
poder que podem influenciar a positivação de uma norma. É preciso, ainda, que ele faça
uma análise prospectiva da norma que estiver a criar, inquirindo-se se aquela demanda
tem raízes profundas no contexto social e faz parte das necessidades reais daquela
comunidade, ou se estão a plasmar um clamor público imediatista, decorrente de algum
acontecimento recente, do qual não se possa ainda prever o deslinde.
O caso paradigmático brasileiro de miopia legislativa para este contexto social
e as forças que estavam envolvidas no processo de criação da norma foi a Lei dos
Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), na qual a pressão de um grupo social levou o
legislador a editar uma lei eivada de inconstitucionalidades, só muito depois
reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, quando permitiu a progressão de regime
para os condenados por estes crimes, limitando, ao menos em parte, o efeito danoso
desta lei para o ordenamento jurídico e para toda a sociedade.
A esse respeito, afirma Silva Franco:
“Sob o impacto dos meios de comunicação de massa,
mobilizados em face de extorsões mediante seqüestro, que tinham
vitimizado figuras importantes da elite econômica e social do país
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(caso Martinez, caso Salles, caso Diniz, caso Medina, etc.), um medo
difuso e irracional, acompanhado de uma desconfiança para com os
órgãos oficiais de controle social, tomou conta da população, atuando
como um mecanismo de pressão ao qual o legislador não soube
resistir.” 476

Este é o caso paradigmático de um padrão legislativo que deve ser abandonado,
pois estimula um direito penal de vingança, que vitimiza a população mais pobre, e
significa uma revisão do papel do direito penal na proteção dos direitos fundamentais,
pois representa um modelo que, adotado em maior escala, tem o potencial de conduzir o
Estado à um regime totalitário, com o apoio das massas típico do fascismo, em que a
sociedade civil se transforma em mera massa de manobra dos interesses dos setores
dominantes.
Nesse sentido, afirma Lopes:
“Não podemos deixar de reputar que a maior via de
penetração dos valores ideológicos no campo do Direito Penal faz-se
precisamente pelas técnicas do processo de eleição dos bens jurídicos
a serem especialmente tutelados pelas leis penais, quer em seu aspecto
quantitativo, quer qualitativo, mormente no que tange à cominação
dos resultados à apontada lesividade dos bens – a pena criminal”.477

O direito penal, quando demasiadamente abrangente, acaba por atacar os
próprios fundamentos do sistema de garantias de toda a Constituição, pois na tentativa
de proteger ao máximo um determinado bem, utilizando-se de mecanismos penais
exacerbados,

leva à flexiblização das

garantias individuais,

dos princípios

constitucionais de proporcionalidade e legalidade, das garantias processuais, típicas de
um estado de exceção.
Vejamos nos comentários a seguir o quão próximo o uso ilimitado do direito
penal nos aproxima dos regimes totalitários:

476
477
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“Tais medidas [repressivas contra a população] se expressam
também particularmente na legislação penal adequada para reprimir
delitos contra a ordem institucional e na criação de órgãos de combate
à subversão e na utilização de remédios constitucionais previstos, a
exemplo da decretação de estado de sítio, se for o caso. Dada a
gravidade das situações políticas internas, explica-se a necessidade da
limitação do habeas corpus aos crimes comuns, excluídos do
benefício os que praticaram crimes especiais contra a segurança
nacional (…). Todas as ações políticas sob análise levam ao
fortalecimento da autoridade com restrições da liberdade ampla.”478
(grifos nossos)

A superação da ideologia dominante, por parte do legislador, seu esforço em
colocar-se como espectador de seu próprio tempo, são os critérios que poderão auxiliálo a definir quais os bens jurídicos permanentes e, dentro destes, quais aqueles que
necessitam da tutela penal. Ao deixar de atender a uma demanda transitória da
sociedade, o legislador deve pautar-se pelos direitos fundamentais concretizados na
constituição, pelo caráter de conquista humana que os distingue dos demais direitos. O
bem jurídico permanente deve atender à este critério, de conquista humana, e ao mesmo
tempo ser adequado ao contexto social em que está inserido sem recorrer levianamente
ao direito penal.
A vinculação do legislador aos valores plasmados na constituição deve
preceder à todas as ponderações conjunturais que vier a fazer, pois, nas palavras de
Cunha:
“Em sociedades democráticas, cuja essência reside no
principio da liberdade, ligado à exigência de respeito pela dignidade
humana (de todo e qualquer homem, quaisquer que sejam as suas
particulares convicções e modo de vida); sociedades que não se
baseiam num monismo axiológico, mas que provoquem até a
‘diversidade ética como algo de intrinsecamente valioso’, sociedades
478
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pluralistas e, necessariamente, compromissórias, não se pode vir
defender ser a moral e a ideologia majoritária (mesmo que bastante
dominante), em si e por si mesma considerada – ou seja, desligada de
eventuais efeitos danosos para outros valores considerados básicos –
um bem juridico penal ancorado constitucionalmente, assim como não
se poderia defender a púnico de meras intenções, não competindo ao
Estado exercer o papel de conformador ou tutor moral dos cidadãos,
mas apenas, a menos ambiciosa função de preservação dos bens
essenciais a vida em comunidade. Até porque, o valor da liberdade
individual e a tolerância se sobrepõe, como mais essenciais, à moral
dominante”.479

O exercício analítico de buscar os bens jurídicos permanentes justifica-se, desta
forma, como mais um critério fornecido ao legislador no momento de selecionar os
mecanismos de cumprimento forçado das obrigações pelos cidadãos. A definição do
caráter permanente do direito deve preceder qualquer intenção legislativa e, uma vez
que se observe a transitoriedade do bem em questão, a tutela penal deste bem deve ser
imediatamente descartada. Uma vez estabelecida a permanência do bem, porém, deve o
legislador proceder à uma segunda análise, da necessidade real de proteção deste bem
pelo direito penal, verificando-se a adequação e suficiência de todos os outros meios de
proteção fornecidos pelas normas civis e administrativas.
Nesse sentido, sustenta Américo Taipa de Carvalho que:
“a função do Direito Penal é a proteção do mínimo ético
jurídico fundamental. Por outro lado, tendo em atenção o caráter
gravoso das reações criminais, só é legítima a intervenção jurídicopenal quando as sanções de outra natureza (civil, administrativa, de
ordenação social) se revelarem insuficientes para a defesa e promoção
dos valores em causa (dimensão pragmática ou de eficácia): princípio
da subsidiariedade, da necessidade ou da intervenção mínima). Só um
bem jurídico que satisfaça esta dupla exigência (positiva, isto é, a
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axiológica; negativa, isto é, da necessidade) deverá qualificar-se como
bem jurídico penal”.480

O que se exige, antes de tudo, do legislador, é a superação das contingências
ideológicas481 na formulação do direito penal, e sua atenção constante aos valores
fundamentais que estão sendo tutelados, sopesando sempre que a proteção de um direito
fundamental não pode implicar na restrição de outro direito também fundamental, na
tentativa constante de aprimoramento do direito penal no tocante aos limites tênues que
apresenta entre a restrição de um direito em função da garantia de outro.

480
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6. CONCLUSÕES

1. A evolução histórica do bem jurídico revela a maneira como a sociedade
ocidental moderna, incluindo a brasileira, escolheu tutelar valores que elegeu
como fundamentais para seu bom funcionamento.
2. A variação paulatina nos valores elegidos para tutela sob forma do bem jurídico
indicam o enraizamento histórico deste ato, o que se contrapõe ao entendimento
da doutrina positivista sobre a questão.
3. Consideramos a norma jurídica como apenas um dos elementos da formação do
Direito, que não se esgota positivamente e que, portanto, é produto de um
determinado arranjo social e dos grupos de poder neles estabelecidos.
4. O direito é neste sentido, inseparável da ideologia, isto é, do conjunto de valores
que um determinado grupo elege como mais fundamentais e que visa tornar por
meio da positivação jurídica, os valores universais.
5. O contexto social hodierno, ocidental e brasileiro, que cerca o bem jurídicopenal coloca novos problemas ao ordenamento jurídico já que se caracteriza pela
produção em larga escala de riscos que o direito não pode pretender anular
autonomamente.
6. A sociedade se torna mais complexa e reclama do direito penal um novo papel,
adequado a situação atual, papel este que não se confunde com a flexibilização
de garantias e a expansão do direito penal, mas com seu redimensionamento
paralelo àquele de outras instituições.
7. Da evolução histórica da tutela constitucional, especialmente no que respeita a
direitos fundamentais, emerge uma tendência de criminalização, como forma de
exteriorização enfática do valor atribuído a determinados bens jurídicos, além da
exisência de bens jurídicos reincidentes.
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8. As criminalizações ou sugestões de criminalizações inseridas no texto
constitucional, apontam para uma tendência de tutela de bens jurídicos coletivos,
desbordando da esfera exclusivamente individual.
9. Ao criminalizar determinada conduta, a norma atinge não apenas um, mas vários
bens jurídicos, ratificando a sua multiplicidade, do que decorre a figura de bem
jurídico prepondenrate.
10. O novo contexto social desencadeado pelas idéias iluministas, com reflexos no
Brasil, levou à laicização do direito penal, e sua posterior codificação, colocando
fim à grande margem de arbítrio do soberano e da nobreza.

11. Após as grandes codificações de direitos individuais da Europa, assistimos ao
recrudescimento do positivismo, isolando o Direito Penal das bases iluministas
que o reinventou, o que deu origem à um novo processo de abertura do direito às
demandas sociais, através dos movimentos constitucionalistas do final do século
XIX.
12. Estabeleceram-se garantias individuais e coletivas, e se concretizaram as
demandas sociais por direitos humanos, na forma de direitos fundamentais nas
Constituições brasileiras. O constitucionalismo representou o estabelecimento
definitivo dos direitos individuais e coletivos como conquista histórica das
demandas da sociedade, afirmando-se hoje como irrevogáveis.

13. Para melhor proteger estes direitos, a doutrina busca um consenso a respeito de
qual

seja

um

núcleo

comum

capaz

de

definir

os

bens

jurídicos

constitucionalmente protegidos, e conclui pelo conceito de convívio social
pacífico, capaz de agregar bens jurídicos materiais e imateriais.
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14. Dentro deste rol de direitos protegidos pela constituição, alguns podem ser
considerados perenes, permanentes, pois subsistem à uma análise de diferentes
formas de organização social, estabelecendo-se como direitos necessários ao
homem e sua convivência, independente do contexto histórico em que estejam
inseridos.
15. Outras categorias de direitos, contudo, não subsistem à esta análise, e mostramse bens jurídicos contingentes, fruto de uma demanda social transitória que, por
conseguinte, não merece a tutela do direito penal, por não se apresentarem como
bens estritamente essenciais ao convívio social pacífico.
16. Quando se identificar um bem jurídico como um bem perene, definitivo às
necessidades humanas, então há que se postular por uma segunda análise, acerca
da possibilidade de proteção deste bem por outros ramos do direito, diversos do
Direito Penal.
17. Somente quando reconhecida a característica de permanência de um bem
jurídico, e após verificada a necessidade da tutela penal para sua proteção
(quando esta for inviável para as outras áreas do direito), é que se poderá
proceder à criminalização da conduta atentatória à este bem jurídico permanente.
18. Da análise histórica das Constituições brasileiras, verificamos a existência de
bens reincidentes e, portanto, permanentes.
19. No plano constitucional interno, a aferição de bens permanentes não ocorre
apenas da análise histórica e da verificação da reincidência de determinados
bens como objeto de tutela, mas também de outros elementos acima apontados.
20. A partir de bens jurídicos reincidentes, e portanto permanentes, na ordem
constitucional interna, podem ser diagnosticados outros bens jurídicos
permanentes, muito embora não reincidentes.
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