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A validade e eficácia das normas jurídicas, 
em primeiro plano, e das normas penais, 
secundariamente, pautam-se por diversos 
critérios, entre os quais se indica a legitimi-
dade, constituindo-se esta no conjunto de 
pressupostos que as validam e as autenticam 
como elementos integrantes do sistema de 
direito positivo. Dessa forma, as disposições 
normativas ou os subsistemas legais só detêm 
legitimidade quando se coadunam, em sua 
integralidade, com os postulados do modelo 
jurídico-político no qual são construídos. 
É a partir desse raciocínio que se infere a 
indispensável e imperativa necessidade de 
que a mens legis esteja em sintonia com os 
fundamentos do Estado democrático, no 
sentido de conferir destacada importância à 
variabilidade e pluralidade de pensamentos, 
crenças, convicções, orientações, percepções 
e todos os demais componentes subjetivos 
que integram a consciência anímica humana.

O que se suscita é o fato de que, no pa-
radigma de Estado adotado no Brasil, bem 
como em diversas outras democracias que 
possuem como fundamento a dignidade da 
pessoa humana, é razoável esperar que o indi-
víduo e sua inerente autonomia volitiva sejam 
reconhecidos, respectivamente, como ente e 
qualidade juridicamente relevantes. 

As normas de Direito devem, assim, con-
siderar precipuamente as particularidades de 
seus destinatários, a fim de que possam não 
carecer de legitimidade. Todavia, em que pese 
ser esta a recomendação de ordem, não raro, 
violações a esse mandamento são evidenciadas, 
o que repercute na notória eiva no ordena-
mento jurídico de disposições flagrantemente 
ilegítimas e, portanto, manifestamente ilegais.

A problemática da legitimidade, no espe-
cífico campo das normas penais, mormente 
as leis incriminadoras, choca-se, certas vezes, 
com o fenômeno denominado paternalismo.

A complexidade referente ao dado supraci-
tado reside na multiplicidade de formas de sua 
manifestação, o que dificulta precisar contor-
nos regulares e exatos de compreensão, quer 
para sua delimitação, quer para suas distintas 
classificações. 

O paternalismo não alberga um sintoma 
homogêneo, mas sim um movimento de 
limites amplos, identificável pela imposição 
compulsória de pautas comportamentais ou 
diretrizes de seguimento, com fito de evitar 
a ocorrência de prejuízos particulares que re-
caiam sobre um sujeito ou uma coletividade. 
Para o alcance desse propósito, empregam-se 
medidas de restrição da liberdade de escolha 
individual ou instrumentos que mitigam 
ou viciam a vontade e a capacidade livre de 

decisão. Trata-se de um dualismo (falsamen-
te) compensatório que se dá por meio da 
restrição da liberdade negativa, para educar 
(ou domesticar) a liberdade positiva.(1) Muito 
embora as adoções de algumas políticas pa-
ternalistas sejam justificáveis – como aquelas 
em que, por detrás de sua imposição, não há 
nenhum outro fim senão o de proteção do 
destinatário do ato interventivo, quando sua 
manifestação volitiva não se der de modo 
consciente e autônomo –, há outras que não 
se amoldam às espécies do chamado paterna-
lismo moralmente neutro. 

Esta forma de ato paternalista caracteriza-se 
por um intervencionismo sem que seu exercí-
cio leve necessariamente à emancipação de um 
juízo de natureza moral que ignore e rompa 
in totum com a livre manifestação de vontade 
do sujeito. Em síntese, constata-se aí a face 
oposta do condenável paternalismo moralista,(2) 
comprometido com o objetivo de evitar que 
os indivíduos executem comportamentos que 
tenham, como estrita consequência, a putativa 
degradação de seu caráter, e não o impedi-
mento de danos a quaisquer valores positivos. 
Nesses termos, resta claro o desprezo a certos 
interesses fundamentais do homem os quais, 
embora diversos, são complementares entre 
si, já que compõe a um só tempo a estrutura 
de uma única realidade. Sua satisfação se dá 
mediante a preservação da personalidade 
humana tanto na esfera individual quanto no 
âmbito social. As ações praticadas em ambos 
os setores – o privado e o coletivo – são gover-
nadas igualmente por um mínimo ético, que 
se vê desequilibrado diante da indispensável 
disciplina normativa que a convivência social 
em um e no outro exije concretamente. 

Com preocupante frequência, o Direito 
Penal tem sido motivo dessa instabilidade 
tanto pelo excesso quanto pela imposição equi-
vocada do conteúdo de suas normas, deixando, 
assim, a partir disso, de “operar como direito 
para funcionar como mera força de coação”(3) 
que visa incorporar na consciência do sujeito 
valores não identificados em bens jurídicos 
tuteláveis penalmente. O vício ideológico 
do paternalismo jurídico-penal vincula-se a 
um compromisso de ascendência corretiva 
de caráter meta-ético, que se exaspera para 
muito além do exclusivo fim de amparo aos 
interesses éticos e socialmente úteis próprios 
do Direito Penal. 

Visível exemplo do exposto encontra-se no 
atual art. 241-C da Lei 8.069/1990 (ECA) o 
qual incrimina a chamada pornografia infan-
til simulada. A pornografia virtual(4), como 
também denominada, consiste na criação de 
imagens fictícias, a partir de imagens reais de 

adultos em contextos eróticos que, alteradas 
de tal modo, mediante específica técnica in-
formática, aparentam ser os protagonistas das 
cenas verdadeiras crianças e/ou adolescentes. 
O parágrafo único do referido dispositivo con-
tém uma forma equiparada que sanciona, com 
as mesmas penas do tipo básico (reclusão, de 1 
a 3 anos, e multa), a venda, exposição à venda, 
disponibilidade, distribuição, publicação, bem 
como a aquisição, posse ou armazenamento do 
material produzido na forma do caput. 

A infração da norma incriminadora, nos 
termos propostos, não supõe uma contra-
riedade por parte das ações criminalizadas a 
qualquer valor jurídico-penal, sendo, portan-
to, carecedoras de um desvalor em sentido 
material. O criticável tipo de injusto não 
fundamenta de modo algum qualquer desva-
lor da ação que possa lesar ou expor a perigo 
interesses referentes à criança ou adolescente 
representados no simulacro de pornografia, 
posto que estes inexistem verdadeiramente, 
logo não há substrato algum que sustente 
qualquer objeto jurídico a ser protegido, muito 
menos aquele plasmado na própria condição 
de pessoa humana, como a dignidade, e sua 
subespécie, a dignidade sexual. 

As normas penais não têm por objeto mera-
mente um conteúdo negativo de vontade, mas 
também e necessariamente um lado externo 
projetado na ação e no resultado normativo 
nelas previstos, tal qual sua gravidade para a in-
tangibilidade dos bens mais essenciais. Se essa 
intenção desvaliosa contida na descrição típica 
comporta e encerra um juízo conclusivamente 
moral, resta, pela coercibilidade peculiar à lei 
penal, apenas um esforço teleológico de per-
feccionismo do caráter de seus destinatários, 
por todo anômalo aos fins do Direito Penal. 
A moral individual é a esfera de liberdade 
interna do sujeito(5) e, em vista disso, deve 
adequar-se à sua autonomia e somente a ela, 
pois figura esta como qualidade que a vontade 
tem, de ser lei para si, independentemente 
dos comandos objetivos do dever ser, máxime 
quando claramente essa mesma vontade seja 
inofensiva a terceiros. 

Não se está a negar que o Direito, em seus 
variados ramos, e tampouco o Direito Penal, 
deva, efetivamente, prescindir de um fundo 
moral, de uma moral mínima, do mínimo éti-
co, sob pena(6) de um desmedido utilitarismo 
e tirania. O que se chancela é que a imorali-
dade contida num dado comportamento só 
é digna de assumir significado penal somente 
quando capaz de produzir danos intoleráveis 
em face dos bens de reconhecida importância 
jurídica. A moralidade, despida de concomi-
tante violação a substratos jurídicos, não se 
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serve, assim, de per si, aos requisitos indis-
pensáveis que reconhecem dignidade jurídica 
de bem penalmente relevante, logo jamais se 
prestaria a alicerçar qualquer incriminação 
legítima. 

O recurso à pena criminal, para a pros-
crição das condutas previstas no art. 241-C 
do ECA, em tempo algum estará cumprindo 
papel diverso senão o de disciplina interven-
tiva de “virtudes” eleitas discricionariamente 
pela moral estatal. O Estado (de polícia) tem 
assumido, paternalisticamente, introduzir 
e gerir valores morais, mesmo que contra 
a vontade do sujeito, postura inconciliável 
no âmbito do Estado democrático e social 
de direito, que, por derradeiro, deve buscar 

condições seguras sobre as quais cada indi-
víduo possa perseguir seus próprios fins sem 
prejudicar os demais. 
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Dentre os publicistas ele nem sempre 
recebe a mesma desqualificação. No clássi-
co “Guardião da Constituição” (Hüter der 
Verfassung), Carl Schmitt permite à teoria 
constitucional alcançar a função de proteção da 
Constituição. Desde essa perspectiva, na teoria 
constitucional a função de proteção atribuída 
ao decisionismo é eminentemente política, e 
não exclusivamente jurídica.(1) Significa então 
que o decisionismo schmittiano não opera as 
estruturas jurídico-normativas sem a concep-
ção do político. Antes mesmo, é a condução 
política do comportamento decisório que cria 
o esquema amigo/inimigo (Freund/Feind), de 
tal forma que a atribuição da qualidade de 
inimigo é consequência de ato de soberania 
política do Estado.(2)

Mas a determinação categorial do político 
em Carl Schmitt também se submete às inde-
terminações da política e agita os ânimos do 
debate. De um lado e de outro, seja com a rein-
venção da teoria da exceção schmittiana, quer 
mesmo com as denúncias de concentração de 
poder soberano revertida em autoridade cole-
tiva (partidária).(3) Entre os penalistas, além das 
manipulações de sentido próprias da política, 
o vínculo com o pensamento de Carl Schmitt 
é fortemente exaltado pela disputa retórica da 
dominância das ideias, sobretudo quando se 
fala na hipótese de derivação schmittiana no 
“direito penal do inimigo”.

 Já se tornou lugar-comum desqualificar o 
Direito Penal do inimigo porque ele recorre ao 
totalitário esquema amigo-inimigo. Se fosse um 
argumento,(4) não passaria de um sofisma na sua 
mais perfeita acepção. Isso porque um tanto 
mais envolvido com o ideário nacional-socialista 
estavam as ideias de Karl Larenz. Não fosse este 
tipo de argumentação um sofisma, como Larenz 
esteve muito mais comprometido com o ideário 
nacional-socialista,5 “todo aquele que se vale da 
teoria da imputação objetiva”, tão tributária da 
metodologia dele e que tanto contribui para o 
avanço da moderna dogmática jurídico-penal, 
“logo é um nazista”. A percepção do problema 

não poderia ser mais falsa.
Outro bastante comprometido com os anos 

nazi e que atrai muitas críticas é Edmund 
Mezger. Mas a exemplo do que faz Victor 
Gabriel Rodriguez em seus Fundamentos, cabe 
a ponderação de que, mesmo em vista de “seu 
(incontestável) envolvimento tanto com a teoria 
nazista como com o próprio Reich hitlerista tem 
posto em xeque a validade teórica de seus escritos”, 
“(...) na obra de Mezger (...) não serão poucos 
os momentos em que se realçará a relevância 
das garantias penais, a exemplo da medida da 
culpabilidade”.(6) De fato, desqualificar apenas 
subjetivamente este ou aquele apenas pela re-
lação com o nacional-socialismo é argumento 
de duvidosa qualidade científica.

Mesmo assim, a afinidade entre o esquema 
schmittiano e o modelo jurídico-penal de Gün-
ther Jakobs é, senão equivocada, bastante pre-
cária. O conceito de inimigo em Carl Schmitt 
remonta às representações teológicas (temente/
não temente a Deus) e a hostilização se opera 
no âmbito da oposição política própria à guerra 
civil. Ou seja, não se dá em relação a alguém 
em confronto com a norma jurídica – com a 
identidade normativa do Direito. Já “o inimigo 
do direito penal do inimigo é, do contrário, o 
delinquente que oferece perigo de forma persisten-
te”.(7) Quando muito, a referência ao inimigo 
poderia ser uma “metáfora infeliz” que acaba 
embotando o potencial descritivo do conceito 
de inimigo no âmbito penal, especialmente 
na compreensão das estruturas normativas de 
criminalização em estado prévio.(8) 

Carl Schmitt até chega a se referir ao Di-
reito Penal. Em seu Schuld und Schuldarten 
se empenha em estabelecer as determinantes 
lógicas entre os conceitos de dolo, negligência 
e culpa,(9) ainda que a contribuição, para a 
dogmática penal de seu tempo, estivesse ape-
nas para contribuir na ordenação racional dos 
conceitos. Depois disso, aliás, no seu vigoroso 
parecer sobre o julgamento de Nuremberg, ele 
irá demonstrar o papel do político nos juízos de 
transição na atribuição de responsabilidade aos 

envolvidos nos crimes contra a humanidade, 
marco teórico essencial para a compreensão 
da “justiça política”, já que nestes casos, em 
última análise, caberia somente a uma decisão 
eminentemente política orientar uma resolu-
ção condenatória.(10) 

O estudo do pensamento schmittiano tal-
vez mereça maior reflexão. Assim quem sabe 
não seja o envolvimento com o nacional-so-
cialismo que deva desqualificar Carl Schmitt 
como um inimigo das ideias penais. E nem seja 
esta também a consciência a dar conta de uma 
necessária crítica ao direito penal do inimigo. 

NOTAS
(1) schmitt, Carl. Der Hüter der Verfassung. Tübingen: 

Mohr, 1931. p. 96 e ss. Mesmo que longe de apre-
sentar algum consenso teórico (a exemplo da querela 
com Hans Kelsen em Wer soll der Hüter der Verfas-
sung sein? Tübingen: Mohr, 2008, ed. Robert C. Van 
Ooyen), a posição, com a ressalva do “primado do 
direito”, chega a ser admitida pelo ex-Presidente da 
Corte Constitucional alemã: PaPier, Hans Jürgen. Das 
Bundesverfassungsgericht als Anreger und Hüter der 
Verfassungsentwicklung. In: herzog, Felix; neumann, 
Ulfried (org.) Festschrift für Winfried Hassemer zum 
70. Geburtstag, 2010, p. 186 e ss.; para uma precisa 
determinação do lugar do pensamento schmittiano no 
Brasil, Bercovici, Gilberto. Carl Schmitt e a tentativa de 
uma revolução conservadora. In: aLmeida, Jorge de; 
Bader, Wolfgang (org.). Pensamento alemão no século 
XX: grandes protagonistas e recepção das obras no 
Brasil, São Paulo, Ed. Cosac Naify, 2009. v. 1, p. 90 e 
ss.

(2) schmitt, Carl. O conceito de político – Teoria do 
partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008. p. 27 e ss. 

(3) Apenas a título ilustrativo, recorde-se, de um lado, 
o debate havido sobre decisão do STF na ADPF153 
para a revisão da Lei de Anistia (Lei 6.683/1979), 
em que o ex-Ministro da Justiça Tarso Genro 
manifestou divergência ao entendimento do então 
Ministro relator Eros Grau. “O Ministro Eros Grau, 
que era conhecido como “marxista”, demonstrou 
que é um bom adepto de Carl Schmitt, para quem, 
em um estado de exceção, o Estado continua a 
existir enquanto o direito desaparece. Schmitt vê no 
estado de exceção precisamente o momento em que 
Estado e Direito mostram sua irredutível diferença. O 
Estado persevera apesar do Direito. Esse é o ponto 
de Schmitt e parece ser também o que embasa o 
voto do relator”. weissheimer, Marco Aurélio. Decisão 
do STF é erro jurídico e deformação histórica. Carta 
Maior, 01.05.2010. De outro lado, pode-se exempli-
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