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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar mais uma edição da Revista Direito 

Diário, uma publicação acadêmica com periodicidade bimestral, criada para expandir e 

difundir conhecimento jurídico. 

 

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a 

disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, 

a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e 

dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico. 

 

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao 

conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de 

cada colaborador. 

 

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por 

bem desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais 

variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que 

impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem 

informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 

 

No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A 

partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na 

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do 

conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento 

da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência. 

 

A 
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O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente) 

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos 

transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito 

e Desenvolvimento (law& development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio 

Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe 

trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e 

História do Direito; e sobre ensino jurídico. 

 

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço 

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço

 

Rafael Aguiar Nogueira e Franco
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da Arg. Consultoria em Argumentação e Persuasão. Advogado. 

https://direitodiario.com.br/


7 
 

 

SUMÁRIO 

 

Instituições Financeiras de Desenvolvimento e Incentivo de Crédito 8 

Bianca Gabriele Collaço 

  

O caso dos exploradores de cavernas e a ética libertária 20 

Mário César Farias Chaves 

  

A função do Direito Penal e o papel das leis de defesa da mulher: Lei 

Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Em que medida essas leis são 

legitimadas pelo conceito material de crime e pelas finalidades do 

Direito Penal 34 

Thânia Evellin Guimarães de Araujo Lima  

 



8 
 

 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE DESENVOLVIMENTO E 

INCENTIVO DE CRÉDITO  

 

 

Bianca Gabriele Collaço

 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Sobre Bancos e Instituições Financeiras; 3. O Sistema Financeiro 

Nacional; 4. O Banco Central do Brasil; 5. Sobre Instituições Financeiras Públicas e Incentivo 

de Crédito; 6. Considerações finais; 7. Referências. 

 
RESUMO 

Este artigo tem o escopo de apresentar um estudo sobre as instituições financeiras de modo 

geral, para tratar então das instituições financeiras públicas, mais especificamente sobre a 

cessão de crédito por parte das mesmas a tomadores que estariam em situação de 

desigualdade social, que necessitariam de condições melhores de crédito, algo não priorizado 

por instituições privadas, bem como fazer uma breve abordagem sobre consequências de 

programas que visam o direcionamento de crédito. Será então feita uma exposição sobre 

instituições financeiras e bancos, para em seguida apresentar o Sistema Financeiro Nacional e 

sua composição, assim como apresentar o Banco Central do Brasil, sua origem, 

fundamentação legal e competências. Por fim, será abordada a questão das instituições 

financeiras públicas e a cessão de crédito por parte das mesmas, na tentativa de diminuir as 

desigualdades sociais. 

 

Palavras-chave: Instituições Financeiras. Banco Central do Brasil. Sistema Financeiro 

Nacional. 

 

ABSTRACT 

This article aims to present a study on financial institutions in general, to then address public 

financial institutions, more specifically on credit assignment from those institutions to 

borrowers who are in a situation of social inequality, who need better conditions of credit, 

something not prioritized by private institutions, as well as making a brief approach on the 

consequences of programs aimed at targeting credit. There will then be an exhibition on 

financial institutions and banks, to then present the National Financial System and its 

composition, as well as presenting the Central Bank of Brazil, its origin, legal basis and 

powers. Finally, the question of public financial institutions and their granting of credit in an 

attempt to reduce social inequalities will be addressed. 

 

Keywords: Financial Institution. Brazilian Central Bank. National Financial System. 

 

1 INTRODUÇÃO 

                                            

 Pós-Graduada em Direito Tributário. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará 

(2015). Advogada. 
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As instituições financeiras são essenciais no mundo globalizado e economicamente 

ativo de hoje. É difícil pensar em uma relação econômica que não envolva uma operação 

bancária, um empréstimo, investimento ou qualquer outra atividade que requeira o auxílio 

dessas instituições.  

Considerando isso, o Estado, ao observar que determinadas relações estariam em 

desvantagem em relação a outras, busca intervir, auxiliando o que seria o lado mais fraco 

daquela relação econômica. 

Em se tratando de relações financeiras, mais especificamente na busca por crédito com 

o objetivo de crescimento econômico, as instituições financeiras então seriam alicerces de 

suma importância para auxiliar os tomadores de crédito. 

Todavia, quando se trata de tomadores em países em desenvolvimento, que em sua 

maioria não se apresentam como opções viáveis para instituições financeiras privadas, as 

instituições financeiras públicas supririam essa lacuna, auxiliando o crédito em condições 

desfavoráveis para os credores. 

Assim, primeiro serão abordadas as instituições financeiras e bancos de forma geral, 

como surgiram, bem como o início da atividade bancária no Brasil. Em seguida, será feita 

uma breve exposição sobre Sistema Financeiro Nacional, apresentando sua composição, 

assim como uma sucinta mostra sobre o Conselho Monetário Nacional e sua função. Será 

também apresentado o Banco Central do Brasil, sua origem, fundamentação legal e 

competências. Por fim, será feita uma apresentação sobre aspectos das instituições financeiras 

públicas e sua atuação na cessão de crédito, a necessidade das mesmas, bem como 

consequências de programas de direcionamento de crédito. 

 

2 SOBRE BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

O Direito Bancário envolve as operações de banco e quem as pratica de modo 

repetitivo, dentro do plano econômico da prestação de serviços. 

Os bancos por sua vez, como ensina Nelson Abrão (2007, p. 38): 

 

Daí resulta que o banco é: a) uma organização empresária; b) que se utiliza 

de recursos monetários próprios, ou de terceiros; c) na atividade creditícia 

(toma e dá emprestado). A mobilização dos recursos, as respectivas 

aplicações e o direcionamento das importâncias para uma pulverização 

acentuada explicam em parte a importância social que identificam as 
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instituições financeiras, donde subministram a preponderância do público 

sobre o privado, nesta multissecular relação diagnosticada entre o 

consumidor e a atividade desenvolvida pelo banqueiro. 
 

Os bancos então têm como atividade principal a de ser intermediadores ou 

mobilizadores do crédito, o que não impede que realizem outras funções. 

Pode-se considerar que a origem dos bancos está na Idade Média, quando os 

campsores ou cambiatores surgiram, devido ao crescimento das feiras medievais e do 

comércio, como trocadores das moedas. Seus trabalhos evoluíram para a atividade 

creditícia propriamente dita, e passaram a ser conhecidos por banqueiros (ABRÃO, 2007, p. 

14). 

Com o advento da Idade Moderna, as expedições marítimas e o intenso tráfico 

mercantil geraram grande necessidade de crédito por parte dos Estados. A atividade dos 

banqueiros precisava englobar mais do que apenas a mera cobrança, pagamento e 

câmbio. Passou a intermediar o crédito, o que foi um avanço para a concepção de banco 

que se tem hoje. Os banqueiros então tomavam o crédito dos depositantes para então 

distribuí-los aos clientes (ABRÃO, 2007, p. 15). 

O capitalismo financeiro marcou grande apogeu na história bancária, devido 

aos grandes investimentos e crescimento do sistema financeiro dos países. Os 

banqueiros sempre foram associados ao poder, e a livre iniciativa, que marca o 

capitalismo, associada aos bancos faz com que cresça ainda mais esse sistema 

econômico. 

A insolvência resultante do excesso de abertura de crédito, porém, fez com que 

certas instituições financeiras ficassem sob a supervisão do Estado, de forma a controlar 

o sistema de crédito. Essa intervenção, porém, deve ser exceção, quando há risco de 

insolvência (ABRÃO, 2007, p.15). 

No Brasil, o primeiro banco foi fundado em 1808, o Banco do Brasil. Era sua função o 

desconto de letras de câmbio, depósito de prata, ouro, diamante ou dinheiro, saques de 

terceiros, cobranças, etc. Diversas leis, ao longo da história, modificaram a estrutura do 

banco, que passou por diversas gerações (ABRÃO, 2007, p.17). 

 

3 O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
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O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por todas as instituições que 

possibilitam a intermediação financeira no Brasil. Compõem o SFN as organizações que 

fazem a ligação entre os que precisam de recursos financeiros e os que possuem esses 

recursos para emprestar (SFN, 2019, online).  

Sendo assim, pode-se dizer que o sistema financeiro é o conjunto de instituições que 

se dedicam ao trabalho de propiciar condições satisfatórias para a manutenção do fluxo de 

recursos entre poupadores e investidores (COSTA, 2003, p. 39).  

Ainda, pode-se considerar que o “SFN é formado por um conjunto de instituições e 

entidades responsáveis pela gestão da política monetária nacional, bem como pela 

regulamentação e fiscalização do mercado financeiro, de capitais e de crédito do país” 

(CEITLIN, 2020, online). 

O SFN pode ser dividido em órgãos normativos e órgãos supervisores, de forma a 

elaborar as regras a serem observadas para o bom funcionamento do sistema financeiro do 

país (dos mercados monetário, financeiro, de capitais e de crédito). É o caso do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), cujas competências e objetivos são definidos pela Lei nº 

4595/64, destacando-se: (i) zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; e (ii) 

disciplinar o crédito e as operações creditícias (CEITLIN, 2020, online). 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema 

Financeiro Nacional, criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Funciona junto ao 

Conselho a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc) como órgão de 

assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito do País. A Comoc 

manifesta-se previamente sobre os assuntos de competência do Conselho Monetário. Além da 

Comoc, a legislação prevê o funcionamento de outras sete comissões consultivas. 

Ainda considerando a estrutura do SFN, podem-se mencionar os bancos, as 

cooperativas de crédito e as bolsas de valores como exemplos de instituições operadoras do 

sistema. Esses agentes lidam diretamente com o público fazendo intermediação financeira, 

concessão de empréstimos, regulação e fiscalização das transações envolvendo títulos e 

valores mobiliários, dentre outras atividades. Os operadores são fiscalizados pelo Banco 

Central do Brasil, seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional (CEITLIN, 2020, 

online). 

 

4 O BANCO CENTRAL 
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Como órgão executivo do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central atua 

de forma a cumprir as prescrições legais e as normas expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional no que diz respeito à política financeira (ABRÃO, 2007, p. 42). 

Como explica Fernando de Holanda Barbosa (201-?, p. 18): 

 

O sistema financeiro brasileiro sofreu uma grande transformação nos últimos 

trinta anos. O Banco Central do Brasil, que começou a funcionar em 1965, 

dividiu até 1986 as funções de autoridade monetária com o Banco do Brasil. 

Desde então, quando houve a separação formal entre as duas instituições, o 

Banco Central do Brasil deixou de administrar a dívida pública interna que 

passou para a responsabilidade do Tesouro Nacional. Em 1994 com o acordo 

da dívida externa com os bancos credores internacionais, a dívida externa 

também foi transferida para o Tesouro Nacional. 

 

Foi necessário longo tempo para que o Banco Central se tornasse o que é hoje. 

Mesmo antes de sua criação, tinha-se consciência da necessidade de um banco que 

pudesse ter poderes para emitir papel-moeda de forma exclusiva. Seria ele o banco do 

próprio Estado. O primeiro Banco do Brasil, de 1808, teve essa intenção. Ele foi organizado 

com funções de banco central misto, exercendo o papel de banco de 

depósitos, desconto e emissão. Era também encarregado da venda de produtos 

privativos da administração e contratos reais. Devido a essa versatilidade do Banco do 

Brasil, a criação de um banco central propriamente dito foi tardia (BANCO CENTRAL, 

online). 

Era necessário, porém que houvesse um sistema capaz de acompanhar as 

evoluções econômicas do mundo. No Brasil, o Decreto nº 14.728 de 16 de março de 1921 

implantou o sistema intervencionista de bancos, e em 1945, no governo de Getúlio 

Vargas, por meio do Decreto-Lei nº 7.923, foi criada a Superintendência da Moeda e do 

Crédito (SUMOC), que recebeu as funções imediatas de exercer o controle sobre o 

mercado financeiro e de combater a inflação que ameaçava o país, bem como preparar o 

cenário para a criação de um banco central (BANCO CENTRAL, online). 

O Banco do Brasil desempenhava as funções de banco do governo, mediante o 

controle das operações de comércio exterior, o recebimento dos depósitos compulsórios 

e voluntários dos bancos comerciais e a execução de operações de câmbio em nome de 

empresas públicas e do Tesouro Nacional, de acordo com as normas estabelecidas pela 

Sumoc e pelo Banco de Crédito Agrícola, Comercial e Industrial. O Tesouro Nacional 

era o órgão emissor de papel-moeda. 
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Em dezembro de 1964 é instituída a Lei nº 4.595, que institucionaliza o 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Essa lei dispõe sobre a Política e as instituições monetárias, bancárias e 

creditícias e cria o Conselho Monetário Nacional. A antiga Superintendência da Moeda 

e do Crédito foi transformada em autarquia federal, denominada agora de Banco Central 

do Brasil. A dita lei rege o Sistema Financeiro Nacional, e constituiu-o do CMN, do 

BACEN, do BB S/A, do BNDES, e demais instituições financeiras públicas ou 

privadas (ABRÃO, 2007, p. 38). 

Assim explica Fernando de Holanda Barbosa (201-?, p. 2): 

 

A reforma bancária de 1964, através da lei nº 4595, de 31/12/1964, criou o Banco 

Central do Brasil, que começou a funcionar em abril de 1965. Esta 

reforma foi importante porque até aquele momento o Brasil não tinha um 

banco central. Antes de 1945 o Banco do Brasil, um banco comercial, 

funcionava também como um banco central. Em 1945 foi criada a 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), dirigida por um 

Conselho presidido pelo Ministro da Fazenda, que seria o embrião do futuro 

banco central. 
 

Após a criação do Banco Central buscou-se dotar a instituição de mecanismos 

voltados para o desempenho do papel de “banco dos bancos”. Em 1985 foi promovido o 

reordenamento financeiro governamental com a separação das contas e das funções do 

Banco Central, Banco do Brasil e Tesouro Nacional. Em 1986 a conta movimento foi 

extinta e o fornecimento de recursos do Banco Central ao Banco do Brasil passou a ser 

claramente identificado nos orçamentos das duas instituições, eliminando-se os 

suprimentos automáticos (BANCO CENTRAL, online). 

O processo de reordenamento financeiro se estendeu até 1988, quando as 

funções de autoridade monetária foram transferidas progressivamente do Banco do 

Brasil para o Banco Central. Por outro lado, as atividades atípicas exercidas por esse 

último, como as relacionadas ao fomento e à administração da dívida pública federal, 

foram transferidas para o Tesouro Nacional (BANCO CENTRAL, online). 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu dispositivos importantes para a 

atuação do Banco Central, dentre os quais destacam-se o exercício exclusivo 

da competência da União para emitir moeda e a exigência de aprovação 

prévia pelo Senado Federal, em votação secreta, após arguição pública, dos 

nomes indicados pelo Presidente da República para os cargos de presidente e 

diretores da instituição. Além disso, vedou ao Banco Central a concessão 

direta ou indireta de empréstimos ao Tesouro Nacional. A Constituição de 

1988 prevê ainda, em seu artigo 192, a elaboração de Lei Complementar do 
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Sistema Financeiro Nacional, que deverá substituir a Lei nº 4.595/64 e 

redefinir as atribuições e estrutura do Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL, 

online). 

 

O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, com personalidade jurídica 

e patrimônio próprios. É administrado por uma diretoria de cinco membros, um deles, 

presidente, escolhido pelo Conselho Monetário Nacional. 

Suas competências privativas são elencadas no artigo 10 da Lei nº 4.595/64: 1) emitir 

papel-moeda e moeda metálica, nas condições autorizadas pelo CMN; 2) executar os serviços 

do meio circulante; 3) determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos a vista e 

de até 60 % de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de 

subscrição de Letras ou Obrigações do Tesouro Nacional ou compra de Títulos da Dívida 

Pública Federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao 

Banco Central do Brasil, a forma e condições por ele determinadas, podendo adotar 

percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às 

aplicações, da natureza das instituições financeiras; 4) determinar percentuais que não serão 

recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros 

favorecidos e outras condições por ele fixadas; 5) receber os recolhimentos compulsórios de 

que trata o dispositivo anterior e, ainda, os depósitos voluntários a vista das instituições 

financeiras (conforme redação da MP 32, de 15/01/89); 6) realizar operações de redesconto e 

empréstimo a instituições financeiras bancárias; 7) exercer o controle de crédito sob todas as 

suas formas; 8) efetuar o controle dos capitais estrangeiros, na forma da lei; 9) ser depositário 

das reservas oficiais de ouro, de moeda estrangeira e de direitos 

especiais de saque e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas no 

Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional; 10) exercer a fiscalização das 

instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas em lei; 11) conceder autorização às 

instituições financeiras para que possam funcionar no País, instalar ou transferir suas sedes, 

ou dependências, inclusive para o exterior, ser transformadas, fundidas ou incorporadas, 

praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública, ações, 

debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito, ter prorrogados os prazos de seu 

funcionamento, alterar seus estatutos, alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu 

controle acionário; 12) estabelecer  condições para a posse e para o exercício de quaisquer 

cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de 

quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem 
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expedidas pelo Conselho Monetário Nacional; 13) efetuar operações de compra e venda de 

títulos federais; 14) determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os 

cadastros das firmas que operam em suas agências há mais de um ano. 

As competências não privativas são elencadas no artigo 11 da Lei 4.595/64: 1) 

entender-se, em nome do Governo, com as instituições financeiras estrangeiras e 

internacionais; 2) promover, como agente do Governo Federal, a colocação de empréstimos 

internos ou externos; 3) atuar no sentido de funcionamento regular do mercado cambial, da 

estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio do balanço de pagamento; 4) efetuar 

a venda de títulos de sociedades de economia mista e empresas do Estado; 5) emitir títulos de 

responsabilidade própria, de acordo cm as condições estabelecidas pelo CMN; 6) regular a 

execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis; 7) exercer 

permanentemente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, direta 

ou indiretamente, interfiram nesses mercados e em relação às modalidades ou processos 

operacionais que utilizem. 

É possível perceber o poder que o Banco Central do Brasil possui sobre a 

atividade financeira no país. Suas muitas competências exclusivas, incluindo 

competências para intervir no sistema financeiro, garantem esse poder a ele. 

 

5 SOBRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS E INCENTIVO DE CRÉDITO 

 

As instituições financeiras podem ser de natureza pública ou privada. Tratando das 

instituições financeiras públicas, em particular as instituições financeiras de desenvolvimento, 

pode-se dizer que sua existência se dá devido às funções executadas e as consequências 

benéficas à atividade econômica, quais sejam: a) mitigar falhas de mercado; b) otimizar a 

oferta de crédito de longo prazo; c) financiar projetos de baixa lucratividade que, no entanto, 

apresentam importantes externalidades positivas; d) promover o desenvolvimento econômico 

e regional; e) financiar áreas em que o setor privado, tipicamente, não se sente estimulado a 

financiar; e f) promover ações anticíclicas (HORN; FEIL, 2019, online). 

Analisando por ora as falhas de mercado, tem-se que a criação de moeda mediante o 

crédito e a transferência eficiente de recursos daqueles que poupam para aqueles que gastam 

encontram-se entre as principais funções do mercado financeiro. O sistema financeiro 

seleciona e monitora projetos de investimento, garante os contratos, administra os riscos do 

mercado e assegura o bom funcionamento da alocação de recursos. Pode ser considerado um 
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mercado de elevado risco, além de depender de informações precisas, e as instituições 

financeiras são as mais aptas a obter as informações necessárias para aperfeiçoar suas ações 

(HORN; FEIL, 2019, online). 

Devido à assimetria de informações existente entre os agentes econômicos envolvidos 

em suas operações, surgem falhas no funcionamento do mercado de crédito como 

intermediário financeiro e criador de poder de compra. Ocorre então o racionamento de 

crédito, os tomadores de recursos possuem mais informações sobre o retorno do investimento 

do que os credores (bancos). Havendo maior demanda de crédito do que a oferta, o ajuste não 

seria feito pelo aumento da taxa de juros (HORN; FEIL, 2019, online). 

Caso haja elevada taxa de juros, aqueles que pagariam maior prêmio pelo 

financiamento seriam os mais propensos ao risco, elevando as chances de default. Por isso, 

tem-se que, no mercado de crédito, a oferta não é diretamente proporcional ao aumento do 

preço, no caso a taxa de juros. Esse fenômeno, no qual os tomadores mais propensos ao risco 

são atraídos ao crédito, motiva o represamento dos recursos das instituições financeiras. Na 

verdade, maiores taxas de juros podem gerar maior aversão ao risco do lado da oferta. Por 

isso, os retornos esperados pelas operações de crédito não são diretamente proporcionais às 

taxas de juros. Assim, as falhas do mercado impedem o bom funcionamento dos mesmos 

(HORN; FEIL, 2019, online). 

Além disso, pode-se destacar que em se tratando de economias em desenvolvimento, 

essas falhas tornam-se prejudiciais, visto que ofertas de crédito de longo prazo, essenciais 

para o crescimento dessas economias, são de alto risco, de modo que não são priorizadas pelas 

instituições financeiras. Assim: 

 

[...] incompletudes dos mercados se caracterizam, também, por falhas que assolam 

especialmente os sistemas financeiros de economias em desenvolvimento uma vez 

que, via de regra, os mercados de capitais e acionários são fracos e os bancos 

priorizam os empréstimos de curto prazo, especialmente nesses sistemas que ainda 

não estão completamente desenvolvidos. 

 

Ademais, pode-se também ponderar que, quando se trata de riscos elevados ou prazos 

longos, dificilmente as instituições privadas terão interesse no negócio, mesmo que se trate de 

uma situação que busque um retorno social, o que é comum quando se trata de uma economia 

em desenvolvimento, de modo que se torna necessário o apoio creditício de instituições 

financeiras públicas (HORN; FEIL, 2019, online). 
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As IFDs, especialmente as de caráter regional, podem ajudar a romper este círculo 

vicioso em vista de sua integração com a economia local e do seu mandato na 

promoção do desenvolvimento sustentável regional, incentivando a oferta de crédito 

local e aumentando a capilaridade do sistema financeiro de modo a contrastar os 

efeitos deletérios da concentração bancária. Especificamente, as Instituições 

Financeiras de Desenvolvimento Regional servem aos estados controladores como 

instrumentos de suas políticas de desenvolvimento (HORN; FEIL, 2019, online). 

 

Nesse aspecto, pode-se mencionar também o trabalho realizado pelo Banco Central do 

Brasil, que, especialmente a partir de 1999, tem participado de reuniões, seminários, estudos e 

debates sobre microfinanças, visando encontrar os melhores caminhos para o aumento da 

oferta de serviços financeiros para os mais carentes, como resposta ao movimento de 

concentração decorrente da natural acomodação de forças causada pela interligação dos 

mercados financeiros em âmbito mundial e aos seus efeitos sobre a concorrência (SOARES; 

MELO SOBRINHO, 2008, p. 63). 

 

Esse esforço concentra-se no atendimento ao público que não desperta o interesse 

dos bancos tradicionais e compreende não apenas aquelas pessoas que, em 

decorrência desse processo de acomodação, passaram a não mais contar com 

serviços financeiros, mas também as populações com baixo IDH que vivem nas 

periferias das grandes cidades e espalhadas pelas diversas regiões do País 

(SOARES; MELO SOBRINHO, 2008, p. 63). 

 

Analisando então o impacto dos programas de direcionamento de crédito na economia 

brasileira, Madeira et al (2018, p. 44) apresentam que fim do crédito direcionado geraria 

ganhos de produto, diminuição da desigualdade e do tamanho médio das firmas, além de 

aumentar a produtividade, a inclusão financeira das firmas e o bem-estar. Isso se deve ao 

fechamento de firmas improdutivas que só existiam devido ao acesso ao crédito direcionado, 

à diminuição do tamanho de firmas que atuavam em uma escala maior que a ótima e à 

redução das taxa de juros após o fim dos programas de direcionamento, que torna menos 

restritas a crédito as firmas não beneficiadas pelo crédito direcionado.  

Caso houvesse o direcionamento do crédito para os indivíduos mais produtivos, 

“haveria um aumento do salário, da produtividade, do produto e do bem-estar em relação à 

situação atual, mas esses ganhos seriam inferiores aos gerados pela mera eliminação dos 

programas de direcionamento” (MADEIRA; et al, 2018, p. 44). Também ocorreria um 

aumento da desigualdade, pois o benefício do crédito direcionado se concentraria nos 

indivíduos com maior produtividade, ou seja, os mais ricos. 

Outro ponto analisado foram os impactos de destinar uma maior parte do crédito 

direcionado a indivíduos com menores níveis de riqueza. De um lado, o crédito direcionado 
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facilita a restrição de crédito dos que são mais afetados, contribuindo para gerar eficiência. 

Por outro lado, desestimula a acumulação de capital dos demais indivíduos, em especial dos 

mais produtivos, o que reduz a eficiência alocativa. Há ganhos positivos de produtividade, 

além de melhorias em salários e desigualdade. Todavia, esses ganhos seriam menores do que 

a mera remoção das políticas de direcionamento (MADEIRA; et al, 2018, p. 44). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, os bancos estão sob controle de organismos estatais, o que é uma forma 

de intervenção do poder estatal na atividade privada. Esse intervencionismo, porém, deve ser 

comedido, para que não torne a atividade financeira completamente subordinada ao Estado, o 

que a descaracterizaria, devendo, portanto, ser devidamente regulado. 

O Banco Central tem diversas competências que o tornam diferente dos outros bancos 

e importante para o Sistema Financeiro Nacional. Porém sua autonomia dever ser considerada 

com cuidado, especialmente no que tange ao momento certo de intervir, para que não 

desestruture a economia. 

A intervenção econômica, especialmente quando busca uma melhoria no quadro social 

da comunidade, é bem vinda, desde que se atente às consequências observadas em longo 

prazo, pois o que se busca é um país com economia plenamente desenvolvida, de modo que 

essa necessidade de intervenção torne-se escassa à medida que se percebe o crescimento 

econômico.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma releitura da obra clássica do Direito chamada O Caso dos 

Exploradores de Cavernas sob a ótica libertária. A partir dessa abordagem, busca-se trazer 

uma perspectiva baseada nos fundamentos jusracionalistas libertários a fim de solucionar o 

caso e identificar quem realmente cometeu ou não um ato ilícito. 

 

Palavras-chave: Libertário. Estoppel. Jusracionalismo. Direito de Propriedade. 

 

ABSTRACT 

This work presents a reinterpretation of the classic called The Case of the Speluncean 

Explorers from a libertarian perspective. Based on this approach, we seek to bring a 

perspective based on libertarian jusrationalist foundations in order to solve the case and 

identify who actually committed or not an illegal act. 

 

Keywords: Libertarian. Estoppel. Jusrationalism. Property Rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Caso dos Exploradores de Cavernas é um clássico do Direito e dificilmente não é 

abordado no início das faculdades de Direito como forma de fomentar o debate e juris 

simulados para reviver as discussões entre jusnaturalismo e juspositivismo. 

O livro conta a história de um grupo de espeleólogos que ficaram presos em uma 

caverna, no ano de 4299. Depois de vários contratempos, a situação caminha para a falha no 
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resgate e a morte de todos os exploradores. Todavia, o grupo encontra uma saída: alguém 

deve ser morto e servir de alimento para os demais, pois somente assim aguentariam mais 

alguns dias até o resgate. Quem tem essa ideia primeiro é Roger Whetmore. 

Definitivamente alguém morre e é nada mais nada menos que Roger Whetmore. Sua 

carne serve de alimento aos demais exploradores, que sobrevivem e conseguem atingir a 

superfície. A história começa com os sobreviventes sendo condenados à morte e recorrendo 

dessa sentença. 

Parece um caso simples de ser resolvido, mas ele é permeado de anedotas e outros 

problemas práticos na hora de aplicação do Direito. Portanto, este artigo buscará trazer 

respostas ao caso baseando-se no método do raciocínio dedutivo usando de premissas 

apriorísticas a fim de atingir entregar uma resposta palpável e racional com alicerces no 

Direito Libertário. 

 

2 CONTEXTO: ESTADO DE NECESSIDADE 

 

Antes de falar do contrato, importante ressaltar o contexto da situação (FULLER, 1976 

p. 6-7): eles não poderiam mais ser salvos, porque havia muita rocha. Essa impossibilidade foi 

reforçada pela morte de 10 (dez) trabalhadores, além do esgotamento dos recursos da 

companhia responsável (Sociedade Espeleológica) pelo resgate. 

Dito isso, um dos exploradores tinha um radio transistorizado, o que permitiu que 

pudessem entrar em contato com as pessoas na superfície. Nessa conversa, o engenheiro 

avisou que o resgate viria “em pelo menos dez dias, se não houver outro deslizamento”. 

Os moribundos, então, solicitaram ajuda a algum médico, que apareceu para esclarecer 

as dúvidas. O especialista disse que o contexto não era favorável e que com os alimentos eram 

insuficientes para mantê-los vivos até o salvamento. O rádio ficou em silêncio por 8 (oito) 

horas. 

Depois desse tempo, Roger Whetmore volta a conversar com o médico e pergunta se o 

canibalismo pode salvá-los. O médico, com repulsa, responde positivamente. Roger pergunta 

se decidir isso na sorte seria recomendável, mas nem o médico e nem ninguém mais prefere se 

posicionar, nem mesmo autoridades judiciais. O rádio ficou em silêncio novamente. 

Perceba que foi desenhado todo um cenário para sustentar a tese de estado de 

necessidade, que é uma excludente de ilicitude, juntamente com legítima defesa, em muitos 
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ordenamentos jurídicos. No Brasil, ela está prevista no art. 23, inc. I, do Código Penal e no 

art. 156, do Código Civil (quando envolver bens disponíveis ou patrimoniais). 

De fato, essa tese é usada para que os sobreviventes sejam absolvidos do crime de 

homicídio, já que eles mataram Whetmore. Segundo o autor, essa tese compõe uma defesa 

jusnaturalista. Contudo, será que é justificável? A resposta estará mais adiante. 

 

3 CONTEXTO: O CONTRATO 

 

Segundo os acusados, a ideia do canibalismo foi do próprio Whetmore e que isso 

deveria necessariamente implicar na morte de um deles. Além disso, o próprio Whetmore 

propôs que a decisão fosse tirada na sorte i.e arremesso de um par de dados, que trazia 

consigo (FULLER, 1976, p. 7). 

Não é dito como são as regras da rolagem que definem o perdedor. O que é informado 

é que, antes do processo decisório ser iniciado, Whetmore desiste da ideia e prefere esperar 

mais uma semana. 

Assim, os demais o acusaram de quebra contratual, pegaram os dados e iniciaram o 

processo de decisão. Um dos acusados atirou o dado no lugar de Whetmore, deixando aberta a 

possibilidade deste fiscalizar e questionar o lançamento com alguma objeção. Whetmore 

declarou não ter objeções. Com o resultado, ele foi o perdedor e acabou sendo executado (não 

é explicado como foi). 

Essa é outra tese construída para ser usada em favor dos acusados, pois tudo é 

elaborado no sentido de que Whetmore planejou tudo, mas desistiu no “apagar das luzes”. 

Acontece que o autor conduz de uma forma como se não fosse mais possível desistir do 

contrato sem acarretar na quebra contratual. 

Isso posto, ele oferece mais uma tese em favor do jusnaturalismo (segundo sua 

definição), podendo servir tanto para absolver os réus quanto para condená-los, a depender da 

prova se houve quebra contratual ou não. Será que houve violação do contrato? Isso será 

respondido adiante. 

 

4 CONTEXTO: A LEI N.C.S.A (n.s) §12-A E O INDULTO  

 

No Estado distópico de Commonwealth, a lei aplicada para o caso é a famigerada 

N.C.S.A (n.s) §12-A, que prescreve o seguinte (FULLER, 1976, p. 8): “Quem quer que 
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intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte”. Observe que o dispositivo 

foi elaborado para realmente causar uma confusão perante o caso. 

Dessa forma, independente se houve contrato ou não, estado de necessidade ou não, o 

que a variável da N.C.S.A quer dizer é: dura lex sed lex i.e a lei deve ser cumprida, por mais 

rigorosa que seja. Evidente, pois, que tal tese serve aos que forem defender o juspositivismo. 

Ademais, também há possibilidade do Poder Executivo de Commonwealth perdoar os 

acusados, por mais que eles realmente tenham cometido um crime (FULLER, 1976, p. 8). 

Para esse fundamento legal não importa se houve legítima defesa, haja vista que a 

punição ocorrerá da mesma forma. Quanto ao significado de “intencionalmente”, isso fica a 

cargo da hermenêutica e da jurisprudência decifrar, muito embora ninguém tenha exatamente 

feito isso no livro em tempos passados. 

A N.C.S.A (n.s) §12-A será analisada no decorrer deste artigo para compor o voto do 

presente autor ao caso concreto. Será que ele é mesmo juspositivista? Será que ele deve ser 

levado ao pé da letra? Será que está correto? Todos os questionamentos feitos nos três tópicos 

deste trabalho serão respondidos exatamente a seguir. 

 

5 O VEREDITO 

 

Conforme os fundamentos do tópico anterior, todas as teses serão devidamente 

impugnadas com aplicação direta do Direito Libertário. A ordem das respostas seguirá: 5.1) 

Das Preliminares; 5.2) Do Estado de Necessidade; 5.3) Do Contrato; 5.4) Da Lei de 

Commonwealth. 

 

5.1 Das Preliminares 

 

O principal problema do caso é a falta de provas sobre o que exatamente ocorreu 

dentro da caverna. Tudo que ocorreu lá é sustentado basicamente em depoimentos pessoais e 

testemunhais, que são declarações anedóticas. Assim, não há provas se Roger Whetmore foi 

assassinado, morto, se praticou suicídio ou se morreu por causas naturais ou acidentais. 

A narrativa é sustentada pelas alegações dos sobreviventes. Pode ser tanto mentira 

quanto verdade, mas o fato é que tudo o que eles disseram foi construído no sentido de ganhar 

absolvição i.e o direito de não ser punido porque é inocente. 
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Se a versão deles é verdade ou mentira, não tem como se provar, mas pode-se dizer 

duas coisas: a) para punir, deve-se justificar a punição e b) a narrativa dos acusados é, 

também, conveniente com o contexto que estavam inseridos e suas alegações de defesa 

sustentam que eles têm o direito de não serem punidos. 

Porém, se não tem como saber o que houve na caverna, todos devem ser absolvidos? 

Não é bem assim. Conforme o livro, o caso foi de extrema repercussão até a nível 

internacional, despertando, inclusive um “interesse público” (FULLER, 1976, p. 22). Isso 

significa que os acontecimentos fora da caverna e que tiveram relação com o caso não 

precisam de provas específicas, pois são fatos de manifesta notoriedade. 

Portanto, as conversas de um dos exploradores com os engenheiros e com o médico, 

realmente carregam grandes chances de terem acontecido. No entanto, não é possível provar 

que quem falou pelo rádio foi o próprio Roger Whetmore. 

As constatações feitas neste tópico servem para demonstrar que: 

a) Alguma coisa aconteceu com Roger Whetmore, tanto que foi confirmado pelos 

acusados que sua carne serviu de alimento para salvá-los da morte, após atestado do médico 

de que eles não sobreviveriam até o resgate se não comessem algo; 

b) A conversa sobre a ideia do canibalismo com o médico realmente aconteceu, o que 

foi confirmado pelos acusados. 

Existem indícios fortes, pois, de que pode ter ocorrido um crime. Pode-se dizer que 

isso é palpite e que “Whetmore poderia ter morrido por outras causas”. De fato, mas pelo 

menos durante as comunicações com o mundo exterior não é mencionado que os 

sobreviventes estavam debilitados, doentes ou machucados. Eles estavam bem e tinham, 

inclusive, um pouco de provisões. 

Não tem problema em comer carne humana, desde que seja dada voluntariamente ou 

que seja de um cadáver. Acontece que, no caso específico, pode-se levantar questionamentos 

sobre: 

a) Como sobreviveram, se a chance de sair com vida era escassa? 

b) Se sobreviveram, porque um dos indivíduos da sua equipe está desaparecido? 

Diante dos fatos notórios expostos e dos próprios depoimentos dos acusados, eles 

responderam que comeram a carne do desaparecido, o que implica dizer que ele sumiu porque 

está morto. E se ele está morto, é porque algum fato ocorreu para ensejar isso. 

E o fato ocorrido é: houve indagação ao médico se a decisão de quem seria o banquete 

após a morte poderia ser feita por rolagem de dados. Não só o médico foi perguntado sobre se 
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isso seria recomendável, como também todos os envolvidos da missão de resgate (FULLER, 

1976, p. 7). 

Apesar de ninguém responder essa indagação, é um motivo que leva a crer que o fato 

que causou o desaparecimento de Whetmore foi justamente porque decidiram no dado quem 

seria o jantar. Então, a próxima pergunta é: foi lícito ou ilícito? Foi operado por vínculo 

hegemônico ou contratual? 

Esses fatos justificam o pedido aos acusados para esclarecerem o caso a fim de 

justificar suas condutas, afinal, alguém morreu e serviu de comida aos demais. Por que pessoa 

diversa não foi morta? Enfim, é um indício de que pode ter ocorrido um crime. 

Ex positis, os acusados, no enredo, tentaram justificar suas condutas. Agora cabe a 

este artigo avaliar se foi justificado. Se foi, absolvição. Se não foi, então é caminho aberto 

para justificar a punição. 

 

5.2 Do Estado de Necessidade 

 

O estado de necessidade comunica que é justificável cometer ato ilícito se a prática de 

tal ato é condição necessária para o agente permanecer vivo. E não só isso: o contexto que 

gera tal condição necessária é um fato de extremo perigo e de extrema necessidade que coloca 

em risco a vida do agente, de forma que seria razoável alegar que ninguém agiria de modo 

diferente. 

No caso, o ato ilícito que o agente deveria praticar para permanecer vivo é: matar 

outrem para comer sua carne, pois só assim sairia vivo daquele local. Em outras palavras, o 

estado de necessidade basicamente se propõe a atribuir a alguém o direito de cometer um 

crime, ou, ainda, o direito de praticar um ato ilícito contra outrem. No caso, seria o direito dos 

acusadores de matar Roger Whetmore, porque senão eles morreriam dado o caso fortuito e de 

força maior. 

Essa tese efetivamente não pode prevalecer como defesa, pois ela nada tem a ver com 

uma defesa jusnaturalista. Curiosamente, ela tem relação promíscua com o juspositivismo, 

tanto é que já foi mencionado no começo deste artigo os fundamentos legais do ordenamento 

jurídico brasileiro sobre essa excludente de ilicitude. 

Essa tese não pode servir ao jusnaturalismo e nem mesmo ao juspositivismo, por dois 

motivos: 
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Alegar o estado de necessidade como defesa fará com que os acusados 

fiquem estopped; 

A alegação dessa defesa levará à derradeira contradição performática. 

O que é o estoppel? Conforme Kinsella (201-, online), é um princípio que impede que, 

no caso, o acusado faça uma alegação, numa disputa judicial, que seja inconsistente com sua 

conduta prévia. O estoppel nega a determinada parte a faculdade de reclamar um fato ou 

direito que de outro modo ela poderia. 

Ou seja, ninguém tem a permissão de ignorar ou negar seus próprios atos, ou as 

consequências destes, e reclamar um direito em oposição a tais atos ou consequências. 

Reclamar tal permissão tornará o reclamante impossibilitado de contestar consistentemente 

sua punição, se deu início ao uso da força. 

De acordo com o tópico anterior deste artigo, os acusados realmente sustentam a ideia 

de que mataram Roger Whetmore, no entanto não é dito se sustentam de fato a tese do estado 

de necessidade. Quem na verdade traz à tona essa tese é um dos juízes do caso. 

Ou seja, há defesa de que eles têm o direito de serem absolvidos i.e de não serem 

punidos, porque tinham o direito de matar Roger Whetmore, dado que se não fizessem 

estariam mortos. 

Tal argumento defensivo nada mais é que uma proposição normativa e, caso ela 

pretenda evitar ou resolver conflitos, ela precisa ser justificável. A Lei não pode ser 

contraditória, caso ela se proponha a evitar conflitos (e resolvê-los, em última instância), que 

só ocorrem entre pelo menos dois indivíduos. 

Contudo, como surgem os conflitos? A origem está exatamente na escassez de 

recursos, que é quando ao menos dois indivíduos alocam simultaneamente o mesmo bem 

escasso para fins excludentes. Resta saber, então, qual a Lei correta para lidar com os 

conflitos. 

A argumentação, que envolve ao menos dois indivíduos, é exatamente o meio usado 

para justificar normas, dado que estas sempre são voltadas para relações intersubjetivas, o que 

implica dizer que conflitos (sobre recursos escassos) são necessariamente intersubjetivos 

(HOPPE, 2013p. 130 e 131). 

Habermas (1989, p. 87–88) fala que não se pode superar monologicamente os 

problemas que devem ser resolvidos em argumentações morais [se é certo ou errado matar 

alguém v.g], pois exigem um esforço de cooperação. Essa cooperação só pode ser feita em 
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uma argumentação, que é necessariamente intersubjetiva, uma vez que normativos são 

voltados sempre a uma comunidade comunicativa. 

Não cabe aqui derivar por menores o Direito de Propriedade, pois sobre isso o leitor 

pode encontrar em Teoria do socialismo e capitalismo de Hans-Hermann Hoppe (2013). No 

entanto, pode-se dizer que a única lei que é possível de ser justificada é a Lei de Propriedade. 

Discutir sobre normas sempre é dentro de uma argumentação e esta atividade 

pressupõe que os indivíduos respeitem mutuamente a autonomia em proferir alegações, 

podendo os interlocutores serem convencidos só pela força da argumentação (HOPPE, 2013, 

p. 128). 

O princípio da universalização por si só não é suficiente para justificar qualquer 

aparato normativo. É preciso verificar que existem outros princípios implícitos na 

argumentação (HOPPE, 2013, p. 128 e 129). 

Portanto, o princípio que está contido no a priori da argumentação é exatamente a Lei 

de Propriedade (Direito Libertário) i.e que todos têm o direito de controle exclusivo sobre o 

próprio corpo e sobre os recursos escassos apropriados, não podendo estes serem violados ou 

agredidos. Sem o reconhecimento desse direito é impossível que haja argumentação, seja 

porque alguém está iniciando violência injustificável, seja porque realmente ninguém quer se 

comunicar. 

A conclusão desse argumento é que é impossível propor outra norma em uma 

argumentação que não seja a libertária, pois o ato de fazer isso já pressupõe esta como correta, 

levando o interlocutor à derradeira contradição performática. 

Tal contradição ocorre quando o conteúdo do discurso de alguém nega o pressuposto 

necessário para que se possa proferir o conteúdo daquele discurso. E se for proposta norma 

diversa da Lei de Propriedade fora da argumentação? Bem, ela não é justificável, pois não 

passaria no teste de justificação, esta só podendo ocorrer na argumentação. 

No processo do Caso dos Exploradores de Cavernas, o estado de necessidade pode até 

passar por si só no teste de universalização, pois em tese todos poderiam passar por uma 

situação de grande “necessidade” ou “perigo” (ROTHBARD, 2010, p. 220-224). 

O problema é: as condições que permitem a aplicação dessa tese defensiva não 

justificam de modo algum que outro deve ser morto, ainda que para sobreviver deva-se matar 

outrem. Se quem ficou nessa condição foi por causa de uma conduta humana, então a tese do 

estado de necessidade integraria a legítima defesa, o que justificaria a morte do causador 

(apenas dele). 
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No entanto, o contexto dos exploradores foi outro: eles ficaram presos por um fato 

independente de conduta humana. O que significa dizer, pelo estado de necessidade, que um 

fato ensejou no direito de matar outrem, se matar for a condição para permanecer vivo. 

Um fato foi capaz de permitir que um indivíduo pudesse prescrever fins excludentes 

sobre o corpo do outro, de maneira simultânea. Assim, os acusadores iniciaram a violência 

contra Whetmore. Sob este argumento, se Roger reagir, ele não poderia alegar legítima 

defesa, pois o estado de necessidade configura um direito dos acusadores agredirem. 

É, pois, um non sequitur, que representa clássico exemplo de aplicação da Guilhotina 

de Hume. Existe um salto entre o fato e a norma, de modo que não há justificação para o 

direito de assassinar outrem. 

Na mesma linha de raciocínio, Roger poderia invocar o estado de necessidade e alegar 

que tem o direito de matar os acusadores, pois seria o único jeito de ficar vivo. Isso é 

contraditório, uma vez que todos teriam o direito de matar uns aos outros para viver, só que 

alguém deveria ser privado desse direito i.e morrer. A justificativa do estado de necessidade é, 

portanto, circular e falaciosa, não passando no teste de universalização (KINSELLA, [2014?], 

p. 14 e 15). 

A solução para a tese do estado de necessidade é, ironicamente, exatamente ninguém 

se matar, uma vez que é defendido em seu cerne um suposto direito de ficar vivo. Somente 

assim i.e não agredindo o próximo, é que ambos podem ficar vivos. 

Além disso, o simples fato de propor essa norma (estado de necessidade) já é 

suficiente para ser injustificável e ficar estopped, isso porque ela nega o Direito Libertário, o 

que evidentemente não passaria pelo crivo da argumentação, acarretando na contradição 

performativa. 

 

5.3 Do Contrato 

 

De acordo com o enredo, os acusados usaram como tese de defesa a existência de um 

contrato com Roger Whetmore, este, por sua vez, quem idealizou, colocou em prática e, por 

fim, descumpriu, o que justificaria a morte dele (FULLER, 1976, p. 7). 

Será demonstrado a seguir que nunca houve um contrato com Roger Whetmore, 

tampouco houve quebra contratual. Na verdade, o que aconteceu foi um latrocínio, pois 

roubaram os dados de Roger e ainda o executaram após rolagem. Isso é um vínculo 

hegemônico. 
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Apesar da ideia do canibalismo e da rolagem de dados ter sido de Whetmore, ele não 

iniciou em momento algum o processo de execução do contrato. Mesmo quando todos 

discutiram sobre o critério que iria reger a decisão pelos dados. 

A execução desse contrato é marcada por duas etapas: a) arremessar os dados, 

momento que o resultado será definido; b) após o resultado, detectar quem foi o escolhido e 

proceder com a morte. 

Com a extinção do contrato, que se dará pela morte do escolhido, a matéria (cadáver) 

se torna um bem na condição in natura, sujeita, portanto, à apropriação originária. No caso, o 

corpo se torna propriedade dos sobreviventes. 

Entrar nesse tipo de contrato é internalizar o risco de que pode ser escolhido e de que 

seu corpo pode ser propriedade dos demais, após sua morte. Apesar disso, aposta-se no 

sucesso em ser proprietário sobre a carne de outro participante do contrato. 

Portanto, a parte aceita previamente as consequências do risco, ao passo que aceita 

previamente as consequências do sucesso, pois é natureza desse tipo de contrato aceitar pelo 

menos as consequências do risco. 

Foi exatamente o que não aconteceu com Whetmore. A sua desistência foi de proceder 

com a execução do contrato. Não houve rescisão, porque nenhum contrato foi executado; as 

discussões eram apenas e meramente preliminares. O que significa dizer que sequer houve 

violação do contrato. 

Imagine que Whetmore não desistisse e fizesse parte da execução do contrato. Se os 

dados fossem arremessados, mas o perdedor fosse outrem, não haveria problema em 

Whetmore pedir para sair desse negócio jurídico, pois neste caso ele estaria apenas 

renunciando à sua quota parte da propriedade do corpo do perdedor. 

No entanto, se Whetmore não desistisse, fizesse parte da execução do contrato, fosse 

escolhido para morrer, mas quisesse desistir dele, não poderia. Ele ficaria estopped. Não faria 

sentido que assim o fosse, senão esse contrato sequer poderia existir por falta de poder de 

cumprimento. 

A sua negativa comportaria fraude, que é uma violação de propriedade. A situação 

aqui exposta justificaria que Roger Whetmore fosse morto para forçar a execução do contrato. 

O mesmo ocorre em contratos de arbitragem: as partes que elegem a arbitragem para 

julgar conflitos quando estes ocorrerem não podem pedir rescisão do contrato ou desistência 

da arbitragem quando o conflito surgir. Só poderia pedir: a) antes de ocorrer o conflito; b) se 

depois do conflito, apenas quando todos os envolvidos concordarem com a saída. 
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Um contrato de casamento, por outro lado, opera de forma distinta. É a natureza desse 

contrato que haja voluntariedade das partes em permanecerem nele, porque é a união de duas 

pessoas para um propósito: constituir família, que pode ser encarada como uma espécie de 

empresa incondicional e baseada puramente no afeto e no amor, sem fins lucrativos. Não há 

sentido em forçar alguém a permanecer casado, pois o objeto desse tipo de relacionamento é 

justamente a sinceridade e transparência. 

O mesmo se aplica para contratos sociais de empresas. Os sócios funcionam como se 

estivessem casados, mas eles operam no sentido de fomentar o lucro no fornecimento de 

produtos e/ou serviços que podem versar sobre qualquer coisa. O propósito é outro, mas não 

há sentido em obrigar alguém a manter-se sócio, se esta pessoa quer sair dessa condição. 

Enfim, Whetmore não esteve nunca em um contrato. Apesar disso, tomaram-lhe seus 

dados e iniciaram a execução. Os acusados, inclusive, lançaram os dados no lugar de Roger e 

ainda permitiram que ele pudesse acompanhar a rolagem, bem como permitiram que ele 

objetasse se algo ocorreu errado. Whetmore não teve objeções. 

E se tivesse, adiantaria? O seu silêncio não implica em aceitação do contrato, dado que 

Whetmore foi integrado à força ao contrato dos demais, tornando-se um objeto: a) O 

acusaram de violação contratual, sem ter violado; b) Tomaram seus dados sob o fundamento 

de que houve violação contratual, mas na verdade foi um roubo; c) Decidiram no lugar de 

Whetmore; d) Objetar ou não a execução do contrato, não implica em concordância com o 

contrato e é irrelevante perante os acusados, haja vista que estes já impuseram o vínculo 

hegemônico sob o monopólio da violência. 

Havia um contrato entre os acusados, mas não havia entre Whetmore e eles. Com isso, 

resta fadada ao fracasso a tese contratual, isso porque os réus confirmaram que havia um 

contrato, confirmaram que Whetmore desistiu antes dos atos executórios e confirmaram que o 

agrediram com bases nesses fundamentos já demonstrados como errados. Em outras palavras, 

o que fizeram com Roger foi injustificado. 

O contrato é baseado na Lei de Propriedade, dado que se trata de uma relação 

intersubjetiva em que se precisa respeitar o Direito Natural Libertário. É necessário respeitar a 

autonomia da vontade das partes e o direito de propriedade delas, conforme este artigo explica 

muito bem. 

Isso posto, os acusados ficam estopped em sustentar que aquilo era um contrato, 

porque não era. Era um vínculo hegemônico que culminou no assassinato de Whetmore. Em 
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outras palavras, eles não têm o direito de fazer isso e qualquer defesa nesse sentido acarreta 

em contradição performática. 

 

5.4 Da Lei de Commonwealth 

 

Por fim, tem-se a tese positivista da Lei de N.C.S.A e o indulto que os acusados 

podem receber. Primeiro será estudado a lei e os seus problemas (FULLER, 1976, p. 

8): “Quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte”. 

Problemas: a) o dispositivo legal não permite exceção. Não há legítima defesa como 

excludente de ilicitude e isso é ressaltado várias vezes no livro; b) a redação é obscura, pois é 

inserido um elemento que, em primeiro momento, pode ser visto como um elemento subjetivo 

do tipo penal: o animus malus ou intenção dolosa ou, ainda, intenção de matar. Por ser 

subjetivo, requer uma análise dos fatos para extrair uma conclusão. Acontece que essa 

conclusão não pode se basear totalmente nos juízos internos do acusado, dado que eles são 

inacessíveis. c) todavia, muitos não se atentam ao fato que a “intenção” também tem uma 

carga pragmática e esse é um grande problema. 

Uma Lei que pune o ato de matar, mas não o ato de assassinar, não é uma “Lei”. É 

uma legislação pervertida, pois a norma, como já dito, precisa evitar ou resolver conflitos caso 

a sua proposta seja ser uma ética. Uma ética que não se preocupa em evitar ou resolver 

conflitos está em contradição. 

Matar pode ser tanto um assassinato quanto um homicídio em legítima defesa. Esse é 

outro ponto: nega-se a legítima defesa. Do jeito que está, mesmo se Whetmore se defendesse, 

ele seria punido com a morte. 

Todavia, entra-se o argumento: “mas a lei diz ‘intencionalmente’, ora”. Pois bem, o 

que é intencionalmente? A maioria pode defender a tese de que seria aquele que mata com 

dolo, isto é, com intenção de matar (no sentido interno). Bom, quem age em legítima defesa e 

acaba por matar, também age com dolo i.e intenção. 

Percebe que se está assumindo a intenção do agente como sendo dolosa, mesmo sendo 

impossível provar isso, dado que o acesso aos juízos internos é impossível de ser feito. É o 

suficiente para notar o quão problemático é invocar o texto legal para punir alguém. 

O que muitos não sabem é que existe “intenção” no sentido pragmático e isso é 

verificado na ação humana, que é comportamento propositado (MISES, 2010, p. 35). A ética 
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não se interessa por intenções e vontades pessoais, uma vez que ela lida com ações, estas, sim, 

capazes de violar um normativo. 

Logo, essa legislação N.C.S.A (n.s) §12-A não pode continuar existindo e nem pode 

ser aplicada ao caso, pois toda ação é intencional, mesmo quando ocorrida sob vínculo 

hegemônico v.g: Loki obriga Hoder a matar Balder, sob pena de morte. 

Claro, apesar de toda ação ser propositada, no exemplo acima, é possível que Hoder 

possa se livrar da punição caso ele venha a matar Balder. O livramento será operado dentro 

do estoppel no sentido de transferir a punição ao Loki. 

Só que a legislação §12-A ignora isso. Sua base juspositivista é um problema grande 

que acaba por perpetuar conflitos. O estoppel e a justificativa ora exposta do Direito de 

Propriedade são jusnaturalistas, mais especificamente, jusracionalistas. Tal direito evita ou 

resolve conflitos comprovadamente a priori. 

Quanto ao indulto, pode até ser concedido, mas o perdão nos casos de assassinato só 

vale por indivíduos. O perdão de uma pessoa não implica que as outras pessoas também 

perdoaram, então isso é um grande problema para um assassino. Basicamente qualquer um 

que quiser punir terá permissão, desde que justifique, claro. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Ex positis, foi demonstrado que os acusados realmente assassinaram Roger Whetmore, 

o que significa dizer que qualquer punição contra eles é justificável, sendo a pena de morte a 

máxima possível. No enredo eles são condenados à morte, apesar dos fundamentos serem 

errados. De todo modo, tal pena pode ser justificada pelo estoppel. 

Contestar a punição implica alegar a tese de que eles têm o direito de não serem 

punidos, ou seja, que o punidor não tem o direito de usar a força contra os sobreviventes. 

Infelizmente, como já demonstrado, os réus iniciaram o uso de força, de modo que não podem 

negar a aplicação dela contra eles. 

A punição é justificada pelo estoppel, pois ela integra a Ética Libertária. Assim, 

defender o direito de não ser punido é o mesmo que sustentar a alegação de que os réus 

tiveram o direito de assassinar outrem e isso acarreta em verdadeira contradição performativa. 
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RESUMO 
Este artigo tem como viés principal a delimitação de um escopo entre a Teoria Geral do 

Direito Penal e as duas Leis inovadoras relacionadas à aquisição de direitos das mulheres no 

tocante a proteção contra a violência: Lei 11.340/06 (Maria da Penha) e Lei 13.104/2015 

(Feminicídio). Busca-se nesse sentido a análise de como tais Leis, que endurecem a pena para 

determinados crimes, podem ser convalidadas perante o conceito de igualdade do direito (e do 

valor da vida de homens e mulheres), a teoria das finalidades da pena adotada no 

ordenamento pátrio e os princípios gerais do direito penal, com principal enfoque nos 

princípios da mínima intervenção do direito penal e da proporcionalidade de bens jurídicos 

quando no tocante ao encarceramento. Nesse ensejo, buscar-se-á traçar o papel da mulher no 

ordenamento jurídico penal brasileiro dos últimos anos, delimitando a virada entre o papel da 

mulher “honesta” para o papel da mulher como sujeito de direitos materialmente iguais, e o 

papel estatal no atual estágio social de proteção e defesa da mulher frente a sua conformação 

na violência de gênero. 

 

Palavras-chave: Teoria geral do crime. Finalidades da pena. Princípios do direito penal. Lei 

Maria da Penha. Lei do Feminicídio. Papel da mulher no direito penal. 
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This article has as its main bias the delimitation of a scope between the General Theory of 

Criminal Law and the two innovative Laws related to the acquisition of women's rights with 

regard to protection against violence: Law 11.340/06 (Maria da Penha) and Law 13.104 / 

2015 (Feminicide). In this sense, we seek to analyze how such Laws, which harden the 

penalty for certain crimes, can be validated before the concept of equality of law (and the 

value of the life of men and women), the theory of the purposes of the penalty adopted in the 

national law and the general principles of criminal law, with a primary focus on the principles 

of minimum intervention in criminal law and the proportionality of legal assets when it comes 

to incarceration. In this opportunity, we will seek to trace the role of women in the Brazilian 

criminal legal system in recent years, delimiting the shift between the role of “honest” women 

to the role of women as the subject of materially equal rights, and the state role in current 

social stage of protection and defense of women in view of their conformity in gender 

violence. 

 

Keywords: General theory of crime. Purpose of the penalty. Principles of criminal law. Maria 

da Penha Law. Feminicide Law. Role of women in criminal law. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 9 de Março de 2015 foi aprovada a Lei do Feminicídio, Lei 13.104/2015, que 

incorpora ao ordenamento jurídico circunstância qualificadora de homicídio quando sua razão 

de ser for estritamente ligada às relações de dominação de gênero fortemente marcados em 

nossa sociedade patriarcal. 

Junto com a Lei surgiram inúmeras críticas e associações da regulamentação ao direito 

Penal Simbólico, categoria marcada por um direito pouco efetivo, utilizado apenas para 

acalmar “as massas”, em uma tentativa de deslegitimar a luta secular das mulheres quanto a 

forte discriminação de gênero, situação marcante no Brasil, com especial atenção aos crimes 

de honra, até muito pouco tempo tolerados pelo direito. 

Observa-se que o mesmo ocorreu da promulgação da Lei 11.340/2006, Lei Maria da 

Penha, momento em que críticos invocaram os princípios da igualdade e da mínima 

intervenção do direito penal para tentar coibir a aplicação da Lei, tendo ainda inúmeros casos 

de juízes que se recusaram a aplicá-la, utilizando-se dos mais diversos argumento, como no 

julgamento em que foi suscitada a ideia da mulher como causa da expulsão do homem do 

paraíso, devendo, portanto, “suportar as dores desse mundo”. 

 Segundo estudos do Mapa da violência do Brasil, do instituto Zangari, com 

base no banco de dados do SUS, entre 1997 e 200, 41.532 mulheres morreram vítimas de 

violência no Brasil. Há dados não formais que afirmam que nos últimos 5 anos, os valores 
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subiram para 15 mortes por dia, em uma evidente demonstração da urgência de meios para se 

coibir tal situação. 

É nesse sentido que se busca aqui uma investigação teórica: quais os fundamentos do 

direito penal e da teoria geral do crime que poderiam vir a legitimar ou deslegitimar tão 

importantes conquistas de direitos femininos, consolidando a posição de destaque de tais 

medidas, e demonstrando sua razão de ser em contraposição ao princípio da igualdade 

puramente vista por seu aspecto formal? 

Em socorro dessa posição, usar-se-á como base o livro de direito penal de Jorge 

Figueiredo Dias, principalmente na parte referente às Funções do direito Penal, no sentido que 

comprovar a necessidade de tais Leis em um ambiente do sentido da Pena como instrumento 

de prevenção Geral e especial, e ainda da especialidade do princípio da tutela do bem jurídico 

no direito Penal. 

Serão apresentados no artigo dados relacionados à violência contra a mulher no Brasil, 

embasando os dados para se obter argumentos favoráveis à validade e legalidade da Lei de 

Feminicídio e da Lei Maria da Penha, no contexto da função do Direito e da igualdade em 

sentido material. Refutando assim os argumentos sexistas que se apoiam no princípio da 

mínima intervenção do direito penal e da igualdade formal para tentar deslegitimar tais 

conquistas. 

Para tanto, o desenvolvimento será iniciado com a pergunta: Partindo-se dos conceitos 

de justiça e das teorias absolutas e relativas das finalidades do Direito Penal, bem como da 

ideia do conceito material de crime, pode-se considerar como válidas e adequadas as Leis 

11.340/06 e 13.104/2015, passando pelo princípio da mínima intervenção do direito penal? 

A pesquisa será baseada uma abordagem qualitativa das informações analisadas. Uma 

pesquisa com essa abordagem centraliza-se no enfoque interpretativo.  “A pesquisa qualitativa 

observa o fato no meio natural, por isso é também denominada pesquisa “naturalística” 

(ANDRÉ, 2007, p. 17). 

Essencialmente, realizar-se-á um levantamento bibliográfico e documental. As fontes 

utilizadas para a pesquisa se concentram na consulta à bibliografia sobre o tema, priorizando 

os conceitos da teoria geral do crime e o processo histórico da evolução do papel da mulher 

no ordenamento jurídico Brasileiro, com enfoque nas Leis 11.340/06 e 13.104/2015. Serão 

ainda utilizados outros recursos documentais, entre eles artigos e periódicos, através de 

consultas a sítios da internet. 
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A conclusão esperada é conseguir traçar um caminho de comprovação da validade 

destes dispositivos dentro do conceito de justiça no direito Penal Brasileiro e suas nuance, 

buscando-se comprovar através de números e pesquisas a importância do bem jurídico a que 

essas Leis buscam tutelar, no sentido de que o próprio princípio da igualdade encontra-se 

lesado pelo machismo. 

 

Essa morte pelo fato de ser mulher torna a questão de gênero, a questão do gênero 

feminino no Brasil especial, junto com outras categorias, como a questão de morte 

por ser negro como também toda a violência contra a população LGBT. Estamos 

afirmando aqui a importância de se combater a violência, tanto pela intolerância 

como pelo preconceito”, argumentou a presidente durante seu discurso. 

“Infelizmente, ainda existe racismo e violência contra a população LGBT. 

(Presidente Dilma em discurso sobre o Feminicídio em 10/03/2015, Diário do 

Nordeste.) 

 

2 CONCEITO MATERIAL X CONCEITO FORMAL DE DIREITO PENAL 

 

Para iniciar a compreensão do discurso que gira em torno do direito como conteúdo 

que regula a vida jurídica, em especial o direito penal, no que tange a seu papel regulador e 

repressor de condutas que versem em contramão do socialmente desejável, é importante 

diferenciar o conceito de direito penal material e direito penal em seu aspecto formal. 

É importante estabelecer ainda as definições base de direito penal, como um ramo do 

direito Público, que tem por finalidade estabelecer as infrações de cunho penal e suas 

respectivas sanções e reprimendas; formado por uma descrição, em série, de condutas 

definidas em lei, com as respectivas intervenções do Estado quando da ocorrência do fato 

delituoso, concreto ou tentado.  

O direito material é compreendido como o conteúdo veiculado pela norma, de forma 

que se atenha a um bem jurídico, traçando comportamentos desejáveis ou proibidos pela 

norma. No direito penal, é fato humano indesejado, norteado pelo princípio da intervenção 

mínima consistente em uma conduta produtora de um resultado com ajuste formal e material 

ao tipo penal (AZEVEDO, 2015, p. 33). 

Por sua vez, seu aspecto formal diz respeito à questão processual das normas, de forma 

que se possa compreender a estrutura de sua elaboração, aplicação, e determinação de 

conteúdo. Esse conceito de direito é fortemente defendido por Kelsen, que atribui ao 

ordenamento jurídico um caráter puramente formal, considerando como relevante ao estudo 

jurídico apenas a validade da forma, sem observar a justiça imbuída no conteúdo de 

determinada norma. 
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Quando se trata especificamente em direito penal, podemos observar, no aspecto 

formal, ao menos 5 posições relacionadas à conceituação analítica de crime, dentre as quais a 

teoria bipartida de crime, a teoria quadripartida do delito, a teoria dos elementos negativos do 

tipo, a teoria constitucionalista do delito e a teoria tripartida do delito, sendo esta última 

dividida fundamentalmente entre teoria clássica (ou causalista), e teoria finalista.  

É importante compreender que o cerne de todas essas teorias se encontra na posição 

em que se dá à localização de determinados elementos do crime, primordialmente a 

antijuridicidade, a culpabilidade e a tipicidade, dividindo-se ainda a posição da culpa e do 

dolo. 

Essa explanação se faz para que se possa melhor compreender tais ditos três elementos 

do crime em seu conceito analítico, para que se compreenda de que forma é estritamente 

necessária a perfeita sobreposição “delito-fato” para que se caracterize o fato típico, não 

amparado por excludentes de ilicitude e que seja ainda culpável.  

Ressaltemos aqui pois os elementos gerais da tipicidade, primeiro substrato do crime, 

por ser este o elemento mais relevante para o entendimento da formulação das leis de proteção 

à mulher mais recentes do código penal, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. São estes: 

conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. 

 

3 OS PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

 

A explanação dos princípios do direito penal é importante aqui para que 

caracterizemos  os lados da problemática da criação de novos tipos penais voltamos à especial 

proteção da mulher como sujeito historicamente mais vulnerável nas relações sociais, devido 

à forte influência do patriarcado e do machismo durante toda a história dos códigos brasileiros 

(civil e penal). 

Traz-se portanto, nesse viés, os seguintes princípios: princípio da reserva legal ou 

legalidade, princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, princípio da mínima 

intervenção, princípio da materialização do fato, princípio da irretroatividade da Lei penal, 

princípio da insignificância, princípio da ofensividade, princípio da proporcionalidade e 

princípio da culpabilidade. 

 O princípio da reserva legal seria aquele a garantir as defesas de ninguém ser punido 

sem prévia cominação legal, ou seja: “não há crime sem lei prévia”. Dessa forma, se 
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encontraria o cidadão protegido contra os desmandos do forte poder Estatal, garantindo 

prerrogativas a assegurar sua liberdade. 

A exclusiva proteção dos bens jurídicos, por sua vez, estaria relacionada a uma 

“missão” do direito penal, de forma que restringiria às lesões a bem jurídico de relevante 

interesse social a aplicação de penas, vedando o entendimento do injusto unicamente pautado 

na pura lesão ou no dever de obediência, ou seja, vedando o absolutismo penal. 

É nesse sentido que nasce a importância do princípio da mínima intervenção do direito 

penal, considerando que a pena restritiva de liberdade é a forma mais grave do Estado reagir 

ao delito, e que, portanto, deve ser fragmentária e subsidiária, abarcando apenas os bens 

jurídicos mais socialmente relevantes, punindo apenas os ataques mais intoleráveis contra a 

paz social. Mantêm-se, contudo, o difícil trabalho doutrinário de compreensão do que venha a 

ser “bem jurídico de maior relevância”, também nesse enfoque nascendo as principais 

discussões pautadas em torno da criminalização da violência contra a mulher. 

 

Tem-se, por assim dizer, a virtude de demarcar com parâmetros mais precisos a 

atividade do legislador penal, funcionando como limite relativo, à escolha dos bens 

jurídicos suscetíveis de tutela, a espécie e a medida da sanção disposta para a sua 

proteção. O critério indicado para isso foi, primordialmente, o da liberdade e 

dignidade da pessoa humana, reconhecido como fundamento da ordem política e da 

paz social. O recurso à privação de liberdade deve ser, como já enfatizado, a última 

ratio, quando absolutamente indispensável, tendo sempre em vista a importância 

primária da liberdade pessoal - o campo do ilícito penal deve ficar reduzido às 

margens da estrita necessidade. (PRADO, 2003, p. 100-101) 

 

 

O princípio da materialização do fato, em seu elevado grau de importância no direito penal, se refere à 

impossibilidade de se punir pessoas por sua personalidade ou por idealizações de atos, sendo requisito básico 

para a aplicação da pena que o delito se subsuma diretamente à norma, com exteriorização ao mundo dos fatos.  

A irretroatividade da Lei penal pode ser entendida como a impossibilidade de Lei nova mais rígida 

prejudicar situação de fato ocorrida em situação jurídica anterior, a não ser que seja Lei nova mais benéfica para 

o acusado. A Ofensividade, por sua vez, cuida de prevenir ataques ou perigo indiscutivelmente concreto sobre 

determinado bem valioso e tutelado pelo Estado, ou seja, bem jurídico relevante.  

Por fim, tem-se os princípios da culpabilidade e da proporcionalidade, sendo o primeiro limite para o 

ius puniendi, de forma que ateste a consciência da ilicitude do fato e seu inconformismo com os mandamentos 

sociais, de forma que haja em contramão do buscado pelo ordenamento jurídico e bem estar coletivo-social. 

O segundo, princípio da proporcionalidade, encontra seu enfoque na equiparação de violências, 

avaliando a adequação da pena à efetiva lesão causada por este, ou seja, em uma forma de ponderação de bens 

jurídicos. 
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4 AS FINALIDADES DO DIREITO PENAL: TEORIAS ABSOLUTAS E TEORIAS 

RELATIVAS 

 

Entremos agora numa jornada de entendimento das principais teorias relacionadas à 

necessidade de sanção como resultado de delitos cometidos contra bens jurídicos 

fundamentais, de forma que se possa compreender com clareza como o agravamento da pena 

relacionado aos crimes tipificados nas Leis 11.340/06 e 13.104/2015 influenciam na proteção 

da mulher no ordenamento jurídico e como atuam de forma preventiva no acontecimento de 

novos delitos desse tipo. 

As teorias da Pena podem ser divididas entre teorias relativas, teorias unificadoras e 

teorias absolutas, as quais tem como enfoque estabelecer a principal função da pena no 

ordenamento jurídico de forma geral e especial. Cumpre desde logo estabelecer aqui que, 

segundo doutrina dominante em análise do Código Penal Brasileiro, o Brasil adotou o 

posicionamento das teorias unificadoras, ou mistas, quanto à função da pena. 

A pena seria oriunda da realização de uma conduta ilícita, antijurídica e culpável, 

destinada àquele que desrespeitou a legislação penal, como forma de aplicação ao caso 

concreto e como forma de efetivação de jurisdição do Estado, com a subsunção do caso 

tipificado ao caso concreto. Segundo Régis Prado (2005, p. 567): 

 

Em síntese: a justificativa da pena envolve a prevenção geral e especial, bem como a 

reafirmação da ordem jurídica, sem exclusivismos. Não importa exatamente a ordem 

de sucessão ou de importância. O que se deve ficar patente é que a pena é uma 

necessidade social - última ratio legis, mas também indispensável para a real 

proteção de bens jurídicos, missão primordial do Direito Penal. De igual modo, deve 

ser a pena, sobre tudo em um Estado constitucional e democrático, sempre justa, 

inarredavelmente adstrita à culpabilidade (princípio e categoria dogmática) do autor 

do fato punível. (...) O que resta claramente evidenciado numa análise sobre a teoria 

da pena é que sua essência não pode ser reduzida a um único ponto de vista, com 

exclusão pura e simples dos outros, ou seja, seu fundamento contém realidade 

altamente complexa.  

 

 

As teorias absolutas seriam aquelas que não vislumbram qualquer outro objeto a não 

ser o de punir o condenado, lhe causando um prejuízo, oriundo de sua própria conduta, como 

meio de entender que está sendo penalizado em razão do desrespeito às normas jurídicas, 

pagando pelo mal que causou à sociedade e ao bem jurídico, abrangendo uma concepção de 

justiça retributiva (GROKSKREUTZ, 2010).  
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Pela teoria absoluta ou retributiva, a pena apresenta a característica de retribuição, 

de ameaça de um mal contra o autor de uma infração penal. A pena não tem outro 

propósito que não seja o de recompensar o mal com outro mal. Logo, objetivamente 

analisada, a pena na verdade não tem finalidade. É um fim em si mesma. (SILVA, 

2002, p. 35) 

 

Pela teoria absoluta, a pena tem uma finalidade retribucionista, visando à restauração 

da ordem atingida. HEGEL assinalava que a pena era a negação da negação do 

direito. Já KANT disse que, caso um estado fosse dissolvido voluntariamente, 

necessário seria antes executar o último assassino, a fim de que sua culpabilidade 

não recaísse sobre todo o povo. Para esta teoria, todos os demais efeitos da pena 

(intimidação, correção, supressão do meio social) nada têm a ver com a sua 

natureza. O importante é retribuir com o mal, o mal praticado. (CARVALHO 

NETO, 1999, p. 15) 

 

As absolutas fundam-se numa exigência de justiça: pune-se porque se cometeu 

crime (punitur quia peccatum est). Negam elas fins utilitários à pena, que se explica 

plenamente pela retribuição jurídica. È ela simples conseqüência do delito: é o mal 

justo oposto ao mal injusto do crime. (NORONHA, 2000, p. 223) 

 

 

Nesse sentido único e exclusivo de punição, as teorias absolutas ainda teriam o caráter, 

em seu sentido geral, de incentivar o temor na sociedade, que saberia, através da dura 

aplicação da pena aos delinquentes, que o Estado ali aparece com forte poder coercitivo, 

fazendo “justiça” contra aqueles que lesaram importante bem jurídico social. 

Por outro lado, as teorias relativas anulam todo e qualquer sentido punitivo da pena, 

focando-se apenas no caráter preventivo da punição, de forma que coíba a reprodução do 

crime, impedindo que os condenados voltem a delinquir, seja sendo ressocializados, seja 

sendo retirados do âmbito coletivo, quando se tratar de casos “irreparáveis”. 

Parte-se, assim, do pressuposto de que aquele que delinquiu tende a reincidir no delito, 

sendo necessário, portanto, traçar meios de se garantir a paz e o equilíbrio social, evitando o 

cometimento de novos delitos. 

 

Para tanto serve, em primeiro lugar, o castigo que, provocando o sofrimento de 

quem cometeu o delito, cria um contra-estimulo ao cometimento de outros; por isso 

punitur ne peccetur, isto é, a fim de tentar dissuadir o condenado a pôr-se em 

condições de ter de ser punido novamente. Sob este aspecto, o Direito Penal opera 

sobre a necessidade, constituindo um vinculum quo necessitate adstringimur 

alicuius... rei faciendae vel non faciendade; a obrigação penal, da qual se ocupa a 

ciência do Direito Penal material, é a expressão da finalidade preventiva do Direito 

Penal. (CARNELUTTI, 2004, p. 73) 

 

Para a teoria relativa ou preventiva, a sanção penal tem finalidade preventiva, no 

sentido de evitar a prática de novas infrações. A prevenção terá então caráter geral, 

na qual o fim intimidativo da pena dirige-se a todos os destinatários da lei penal, 

objetivando inibir as pessoas da prática criminosa; e caráter especial, visando o autor 

do delito, de maneira que, afastado do meio livre, não torne a delinqüir [sic] e possa 

ser corrigido. (SILVA, 2002, p. 35) 
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Nesse viés, as teorias unificadoras ou relativas terão um caráter preventivo que será 

corroborado pela intimidação geral, quando analisada por um caráter de prevenção geral, e de 

retirada de circulação do criminoso ou reparação deste, quando analisada pelo seu aspecto 

especial ou individual. 

Por fim, em análise às teoria mistas ou unificadores, têm-se uma teoria que visa 

agregar ambas as funções da pena, de forma em que esta agregue ambos os fatores de 

interesse social quando da aplicação de penas à delitos, principalmente quando se leva em 

consideração o alto custo do encarceramento para o Estado, e principalmente para um dos 

principais bens jurídicos constitucionalmente protegidos: a Liberdade. 

Para esta teoria, a prevenção não exclui a retributividade da pena, de forma que se 

conciliem os âmbitos de justiça retributiva, intimidação geral e reeducação do criminoso; 

dando à pena caráter utilitário e puramente punitivo. 

 

A teoria mista permitiria orientar, sucessivamente, os fins da pena estatal para a 

proteção da sociedade, fidelidade ao direito, retribuição da pena como um mal moral 

em resposta à violação do preceito normativo, proteção de bens jurídicos, 

intimidação dos potenciais infratores, bem como a ressocialização do delinquente. 

Esta concepção aceita a retribuição e o princípio da culpabilidade como critério 

limitadores da intervenção penal e da sanção jurídico-penal, onde a punição não 

deve ultrapassar a responsabilidade pelo fato criminoso, devendo-se também 

alcançar os fins preventivos especiais e gerais. (SOUZA, 2006, p. 85) 

  

5 DADOS SOBRE VIOLÊNCIA DA MULHER: COMO O DIREITO PENAL 

CORROBOROU A AÇÃO DO PATRIARCADO NA HISTÓRIA DO DIREITO 

PENAL BRASILEIRO 

 

As principais críticas tecidas aos dispositivos de defesa da mulher aqui tratados se 

concentram na ideia de uma aumento do direito penal de forma midiática, usando-se do 

direito penal simbólico, centrado na falsa ilusão de proteção, em que se invertem os pólos: 

ofensor ofendido, transformando a mulher em objeto sem voz, que transfere seu direito de 

defesa para o Estado, punindo desnecessariamente o homem, desrespeitando o princípio da 

fragmentariedade do direito penal e da igualdade formal. 

Antes de adentrar tais especificidades, no entanto, é necessário compreender a longa 

trajetória de submissão da mulher no direito penal, e sua caracterização necessária como 

mulher honesta para que figurasse como digna de tutela do Estado. 
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A vida pública, ao longo da história do patriarcado, seria reservada aos homens, 

enquanto que à mulher seria sempre reservado apenas o espaço doméstico, de cuidado com o 

lar, com o marido e com os filhos. O sistema penal, agregando essa visão machista, reservava 

quase sempre à mulher o polo passivo do crime, sendo considerada como vítima, como ser 

vulnerável que necessita de tutela, desde que seja “moça de família”, ou “mulher honesta” 

(ANDRADRE, 2005, p. 85). 

É nesse sentido que se observa o histórico de reprodução de crimes sexuais, da defesa 

da honra e da garantia do pátrio poder, em que a violação da honra era considerada como 

grave crime, mas a vítima de fato lesionada seria o pai ou esposo da mulher, que figurava 

nesse momento como mero objeto de posse, com elevado grau de pudor e recato para que 

pudesse configurar como ser humano de iguais direitos; há que se observar ainda, que em 

caso de desonra do nome da família por parte da mulher, o direito penal garantia ao esposo o 

direito de dispor de vida e morta da mulher adúltera. 

 

O espaço de atuação da mulher sempre foi prioritariamente o privado. Basta recordar 

que o movimento feminino da segunda metade do século XIX na Europa 

reivindicava a igualdade jurídica, econômica e política entre os gêneros, exigindo 

que a mulher ‘saísse de casa’ e se liberasse da tutela do homem (pai, irmão, marido). 

Naquele momento, o direito exercia uma espécie de tutela que colocava as mulheres 

em posição subalterna. As mulheres eram excluídas da vida política e do exercício 

de uma série de profissões (sobretudo as de caráter liberal), possuíam acesso muito 

limitado à instrução, sofriam restrições ao direito de administrar o seu próprio 

patrimônio e, no âmbito do casamento, eram tidas como uma espécie de acessório 

do homem. Tudo isso confinava a mulher ao espaço privado. (SABADELL, 2005, p. 

234-235) 

 

Com o advento da segunda guerra mundial e das atrocidades praticadas pela ideologia 

puramente sistemática e formal do direito, a evolução de órgãos internacionais de direitos 

humanos foram fortemente difundidas, e deram forte ínterim ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, abarcando a necessidade de vedação de todos os tipos de discriminação, 

baseadas em gênero, etnia ou classe social. 

Ademais da assinatura pelo Brasil de tratados internacionais de direitos humanos, a 

Constituição Federal de 1988 veio a buscar a garantia de igualdade material entre homens e 

mulheres, no tocante a direitos e deveres. Nesse sentido, cabe mais uma vez ressaltar que a 

existência da palavra igualdade no contexto do Estado de Direito se refere a algo muito além 

do direito de igualdade puramente formal, remetendo-se a necessidade de políticas estatais 

que busquem igualar de fato aqueles com menor potencial de direitos, tratando-se os desiguais 

desigualmente na medida de suas desigualdades. 
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Quando de tais inovações, tornou-se necessária a visibilização da violência doméstica, 

por tantos anos autorizada no inconsciente coletivo, sendo tais crimes dirigidos diretamente os 

juizados especiais criminais, que transformaram a violência doméstica em crime de menor 

potencial ofensivo, restando o aparato de defesa da mulher contra a violência no ambiente 

familiar como relação penal banalizada, de menor importância e pouca proteção estatal, 

podendo toda pena ser convertida em prestação de cestas básicas ou paga pecuniária, mais 

uma vez relegando o papel da mulher na violência, restando a prestação do agressor para o 

Estado, não necessariamente a retratação para a vítima. (CAMPOS, 2006. P. 421) 

Ainda dos tratados internacionais surge entre 1995 e 1996 a introdução do Brasil 

dentre os signatários da convenção de Belém do Pará, sendo uma declaração sobre a 

eliminação da violência de gênero, e portanto a obrigação de elaborar políticas públicas de 

combate à violência de gênero. Não sendo muito utilizada na prática, até à condenação do 

Brasil por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil por 

conivência no caso Maria da Penha, e deu origem à Lei 11.340/2006, que versa sobre 

violência doméstica e dá maior rigor na condenação de crimes praticados no ambiente 

familiar contra a mulher, buscando a maior capacidade preventiva geral da pena. 

 

[...] determinados problemas até pouco definidos como privados, como a violência 

sexual do lar (doméstica) e no trabalho se converteram, mediante campanhas 

mobilizadas pelas mulheres, em problemas públicos e alguns deles se converteram e 

estão se convertendo em problemas penais (crimes), mediante forte demanda 

(neo)criminalizadora. (ANDRADE, 2003, p.17) 

 

É importante frisar, no entanto, que a Lei Maria da Penha não deve agir unicamente 

como repressão penal, dado a isso seu caráter multidisciplinar, que busca a integração de uma 

reeducação social no sentido amplo quanto ao papel da mulher na sociedade, como sujeito de 

direito, e do abandono aos resquícios patriarcais até bem recentemente reforçados pelo 

sistema penal brasileiro. 

 

6 OS INSTITUTOS JURÍDICOS: LEI DO FEMINICÍDIO E LEI MARIA DA PENHA 

 

No processo histórico de luta feminista em prol da defesa da mulher dentro de uma 

sociedade machista, em que a cada dia se busca com maior empenha a quebra das amarras 

sociais relacionadas ao aprisionamento da mulher como ser inferior e restrito ao ambiente do 

privado e do doméstico, surgem no ordenamento brasileiro duas Leis voltadas a coibir a 
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violência contra a mulher, reconhecendo a valoração da dignidade da pessoa humana no 

âmbito da diferenciação de gênero, e traz-se a público o que antes apenas era considerado 

como “briga de marido e mulher”, ou como desinteressante ao direito, por se tratar de mero 

acontecimento do mundo dos fatos.  

Em contramão de tais institutos legais, suscitou-se de logo a inconstitucionalidade dos 

referidos dispositivos, buscando trazer à baila o conceito formal de igualdade e caracterizar a 

rigidez da aplicação da pena a crimes cometidos contra a mulher como uma desvaloração da 

vida do homem em prol da vida da mulher, em violação ao princípio da proporcionalidade. 

Como já dito anteriormente, a Constituição de 1988 não veda tratamento diferenciado 

a segmentos populacionais que requerem inegavelmente proteção diferenciada em decorrência 

da realidade social e que as aparta e as coloca em maior vulnerabilidade no ordenamento. Ao 

contrário do que afirma as vozes dissonantes, o princípio da igualde se baseia justamente na 

promoção de ações positivas e promoção de políticas públicas voltadas a compensar 

desigualdades históricas, conferindo justiça e igualdade real aos cidadãos. 

A Lei 11.340/2006, traz em seu preâmbulo a necessidade de se coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, 

criando mecanismos que visam Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher, sendo 

uma Lei que abrange muito mais do que a simples punição e agravamento no âmbito do 

direito penal.    

A promulgação da Lei dispõe ainda sobre a criação de Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar, alterando o texto do código Penal, do Código de Processo Penal e da 

Lei de Execuções Penais, buscando a criação de mecanismos para o reequilíbrio das relações 

do âmbito familiar, com necessária intervenção estatal dado ao ainda ao baixo grau de 

autodefesa a que são submetidas boa parte das mulheres brasileiras, segundo levantamentos 

de dados relacionados a violência doméstica e familiar, considerando ainda como violência 

doméstica as mais diversas relações familiares e íntimas de afeto (DIAS, 2010). 

Quanto ao direito penal, as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha envolvem 

desde a possibilidade de prisão preventiva, a medida protetiva de urgência, a limitação de fim 

de semana em casa de albergado cumprindo programas de reeducação, o direito ao sursis 

(suspensão condicional da pena), a vedação da pena restritiva de liberdade em restritiva de 

direitos, derivada da necessidade de vedar a conversão em pagamento pecuniários, de forma a 

realçar a relevância do bem jurídico tutelado, e a incondicionalidade da representação da ação 

em caso de lesão corporal, de forma a corroborar com a quebra do ciclo da violência 
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intrínseca, em que a mulher não consegue se desvincular do agressor por coação física, moral 

ou emocional; e por fim, afastando a competência dos juizados especiais criminais, para que 

se evite o enfrentamento dos crimes de violência doméstica como crimes de baixo potencial 

ofensivo. 

No seguimento desse avanço, em 10 de março do ano de 2015 foi aprovada a Lei 

13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio, figura tipificada pelo Brasil como 16º país 

na América Latina a prever a criminalização do tipo com maior rigor, quando caracterizado 

por assassinato baseado em violência de gênero. 

A figura do Feminicídio surge no ordenamento jurídico brasileiro alterando o artigo 

121 do Código Penal, para incluir como circunstancia qualificadora do homicídio o 

Feminicídio, prevendo ainda aumento de pena em determinadas condições e coloca ainda o 

Feminicídio no rol dos crimes hediondos da Lei 8.072/90. 

É importante ressaltar que o Feminicídio não é, como alardeiam os principais 

opositores da inovação jurídica, um instrumento de prestígio da vida da mulher em 

sobreposição à importância da vida do homem, mas tão somente uma qualificadora que age 

em caso específico de o homicídio ter sido cometido por razões de ser a vítima mulher, ou 

seja: por desprezo ao gênero mulher, ou por situação de violação de violência doméstica em 

que o parceiro comete crime contra a mulher achando ter posse sobre ela. 

Nesse caso, a qualificadora do Feminicídio é ainda importante meio de se coibir os 

abusos perpetrados pelas ideias abusivas de crimes de honra, de valoração da vida apenas da 

“mulher honesta” e da ideia de mulher como objeto do Lar, que deve obediência ao patriarca 

familiar. 

É nesse sentido que a Lei do Feminicídio de maneira nenhuma viola os princípios da 

igualdade; mais uma vez, pelo contrário, a formulação de tal qualificadora se deu diante da 

necessidade de um fato do mundo concreto, com base nos dados relativos ao alto índice de 

homicídio de mulheres pelo simples fato de serem do gênero feminino. 

Atentando ainda com a evolução do direito Penal em seu sentido material, observa-se 

como qualificadoras da pena os casos em que o Feminicídio tenha sido praticado: durante a 

gestação, nos três meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de quatorze anos, contra 

pessoa maior de sessenta anos, contra pessoa com deficiência, na presença de descendente da 

vítima, ou ainda na presença de ascendente da vítima. 

É importante ainda analisar que o texto da Lei trouxe definição do crime como em 

“razão de ser mulher”, não em razão de gênero (apenas em gênero quanto ao aspecto 
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sociológico do papel da mulher para fazer jus a tal proteção estatal), vedando portanto a 

analogia “in mala partem”, apesar de toda a injustiça que pode ser perpetuada a partir da 

impossibilidade de se estender o dispositivo a travestis, transexuais e transgêneros, que 

sofrem de muito semelhante discriminação, sendo vítimas de diversos crimes baseados 

puramente no gênero.  

  Nesse sentido, Feminicídio seria um conceito político, buscando designar a morte de 

mulheres baseada em alguma manifestação de poder patriarcal, da misoginia e do sexismo, 

em um sentimento de poder sobre o corpo das mulheres, em um sentimento de ódio e 

superioridade, em uma sociedade em que o homem se sente detentor do poder de controlar o 

destino de suas mulheres (GARRETO, 2014). 

 

Feminicídio está no ponto mais extremo de um continuum de terror antifeminino que 

inclui uma vasta gama de abusos verbais e físicos, tais como estupro, tortura, 

escravidão sexual (particularmente a prostituição), abuso sexual infantil incestuoso e 

extrafamiliar, espancamento físico e emocional, assédio sexual (ao telefone, na rua, 

no escritório e na sala de aula), mutilação genital (clitoridectomia, excisão, 

infibulações), operações ginecológicas desnecessárias, heterossexualidade forçada, 

esterilização forçada, maternidade forçada (ao criminalizar a contracepção e o 

aborto), psicocirurgia, privação de comida para mulheres em algumas culturas, 

cirurgias cosméticas e outras mutilações em nome do embelezamento. Onde quer 

que estas formas de terrorismo resultem em mortes, elas se tornam feminicídios. 

(Russel e Caputi, 1992, p. 2). 

 

7 POR QUE O PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL 

NÃO EXCLUI A VALIDADE DAS LEIS 11.340/06 E 13.104/2015? 

 

Com tudo o exposto até agora, é possível enxergar melhores delineamentos da 

relevância do bem jurídico a que se busca proteção quando da análise de tais dispositivos 

jurídicos, o qual a proteção de um grupo social historicamente desamparado, apartado e até 

mesmo criminalizado por sua personalidade no decorrer da história humana, mas também no 

decorrer da história do direito penal Brasileiro.  

Nesse sentido, o ordenamento Jurídico Brasileiro a partir da Constituição de 1988 

consagra em seu artigo V o seu compromisso com determinado grupo por ele fortemente 

excluído até então, e o exalta através de adesões a pactos internacionais de erradicação da 

violência e discriminação contra a mulher, deixando evidente sua opção pelo conceito 

material de direito em detrimento da proteção da igualdade puramente formal. 

No condão de toda essa narrativa, no entanto, surge profundo descontentamento de 

diversos grupos, que trazem a problemática das Leis de Defesa da mulher como Direito Penal 
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simbólico, ou seja, aquele criado unicamente para acalmar ânimos sociais e conquistar 

vantagens legislativas, segregando uma nova classe e aumentando o encarceramento através 

de um bem jurídico insuficientemente relevante para ser punido com tamanha severidade. 

É bem verdade que a tutela estatal não é e nem pode ser a forma mais adequada de dar 

voz às mulheres, contudo, a evolução da busca por igualdade material entre homens e 

mulheres ainda é um caminho extremamente pedregoso e de difícil tutela própria. Sendo 

assim, ao Estado cabe o papel da prevenção geral, que é uma das funções da pena adotada 

pelo ordenamento pátrio, mas também o papel de prevenção especial, no sentido de reeducar 

passo a passo um grupo historicamente adaptado a subjugar mulheres e tê-las como posse, 

sendo estes decisores de vida e morte, especialmente quando se trata do crime já 

materialmente cometido. 

É nesse sentido o voto da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha do STF, quanto ao 

princípio constitucional da igualdade em sentido material (ROCHA, 1990, p. 39 e 41): 

 

O princípio jurídico da igualdade refaz-se na sociedade e rebaliza conceitos, 

reelabora-se ativamente, para igualar iguais desigualados por ato ou com a 

permissão da lei. O que se pretende, então, é que a 'igualdade perante a lei' 

signifique 'igualdade por meio da lei', vale dizer, que seja a lei o instrumento criador 

das igualdades possíveis e necessárias ao florescimento das relações justas e 

equilibradas entre as pessoas. (…) O que se pretende, pois, é que a lei desiguale 

iguais, assim tidos sob um enfoque que, todavia, traz consequências desigualadoras 

mais fundas e perversas. Enquanto antes buscava-se que a lei não criasse ou 

permitisse desigualdades, agora pretende-se que a lei cumpra a função de promover 

igualações onde seja possível e com os instrumentos de que ela disponha, inclusive 

desigualando em alguns aspectos para que o resultado seja o equilíbrio justo e a 

igualdade material e não meramente formal. (…)”. “Ao comportamento negativo do 

Estado, passa-se, então, a reivindicar um comportamento positivo. O Estado não 

pode criar legalidades discriminatórias e desigualadoras, nem pode deixar de criar 

situações de igualação para depurar as desigualdades que se estabeleceram na 

realidade social em detrimento das condições iguais de dignidade humana que 

impeçam o exercício livre e igual das oportunidades, as quais, se não existirem 

legalmente, deverão ser criadas pelo Direito. Somente então se terá a efetividade do 

princípio jurídico da igualdade materialmente assegurado. 

 

Segundo Lavorenti (2009), em contraposição à ideia de que as Leis de defesa da 

Mulher estão em contramão do Direito Penal mínimo, gerando ampliação dos mecanismos de 

controle estatal em prejuízo de garantias individuais, tutelando pequenos bens jurídicos, os 

valores tutelados por tais Leis “Estão em congruência com a gravidade das consequências da 

intervenção penal e em harmonia com as aspirações pluralíssimas do Estado Democrático de 

Direito.” (LAVORENTI, 2009, p. 275). 
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Considera-se, portanto, que há compatibilidade de bem jurídico tutelado, quando se 

avalia pelo princípio da dignidade da pessoa humana, entre a necessidade de tutela e a 

danosidade da ofensa para com a liberdade individual das mulheres.  

 

8. CONCLUSÃO 

 

De todo o exposto, conclui-se este artigo com melhores possibilidade de enxergar a 

interligação entre os princípios do direito penal brasileiro e a construção de figuras jurídicas 

que se pautem na defesa da mulher como sujeito de direitos historicamente defasados, que 

necessitam de especial atenção do Estado para que sejam capazes de alcançar sua igualdade 

material independentemente de gênero. 

Observou-se que o Brasil se fez signatário de inúmeros pactos internacionais 

referentes à erradicação da violência e discriminação contra a mulher, assumindo ainda um 

compromisso nesse sentido em sua própria carta magna, assegurando a igualdade entre 

homens e mulheres como um dos princípios constitucionais. 

Nesse sentido, observemos que o ordenamento, como um todo coerente, não o deixa 

de ser pela aparente contradição entre novas sanções mais duras com sujeito especial de 

proteção, gerando uma segunda classe que passará a sofrer maior encarceramento. 

Pelo contrário, apesar de todas as mazelas do direito penal e do sistema carcerário, o 

endurecimento da pena no que tange os crimes de violência contra a mulher caminham em 

direção das teorias mistas de função da pena, garantindo um “não voltar a pecar” e um “punir 

porque pecou”, respeitando o caráter de justiça e o caráter educativo traçados como objetivos 

primários da aplicação da pena. 

Ainda no sentido dos princípios exigidos para a aplicação do Direito penal, entende-se 

que os instrumentos jurídicos de defesa da mulher são sim bens jurídicos de extrema 

relevância social e penal, sendo um dos cernes mais importantes da conjugação da vida social 

moderna: a busca pela igualdade material dos seres humanos. Nesse sentido, violar outro ser 

por decorrências de seu gênero é violar o próprio princípio da igualdade, tendo como 

necessária coerção e reeducação social. 
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