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RESUMO 
 
O presente estudo apresenta o fundamento que há ao discutir sobre a descriminalização dos crimes contra a honra e, 
mesmo assim assegurar a proteção individual. Para dar consistência à base teórica, foram realizadas consultas 
bibliográficas no campo de atuação do tema. Igualmente, foi realizada análise de dados, doutrina e legislação 
internacional. A metodologia do presente trabalho consiste, basicamente, na análise das situações de descriminalização 
de delitos que afetem a honra, o que não significa deixar de proteger esse bem jurídico. Portanto, restrito ao tema, ao 
final deste artigo segue nossa opinião e argumentação de como essa situação, à primeira vista radical, pode oferecer de 
supedâneo a efetivação da justiça.  
 
PALAVRAS-CHAVE : Crimes contra a honra, Direito Penal, Intervenção mínima. 

 
 

THE CRIMES AGAINST HONOR DESCRIMINALIZATION 
 
ABSTRACT 
 
The present study shows the main groundwork that exists in the discussion of the crimes against honor 
descriminalization and, even so, ensuring the individual protection. To give consistency to the theoretical basis, 
bibliographic searches were made on the theme’s field. Likewise, data, doctrine and international legislation analysis 
were carried out. The methodology of this work consists, basically in the analysis of situations of descriminalization of 
crimes that affect the honor, which does not mean to stop protecting this legal good. Therefore, restricted of the theme, 
at the end of this article we show our opinion and argumentation of how this situation, at first radical glance, can offer 
underneath the effectiveness of justice.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

As atuais e frequentes discussões em relação a criminalização dos delitos contra a honra, 

aliada ao caótico sistema carcerário e a insatisfação com a Justiça nos faz questionar a possibilidade 

da descriminalização destas condutas, mas mantendo uma forma que garanta a efetivação do direito 

fundamental a honra.  

Por se tratar de tema relativamente abrangente, a conceituação de certos pontos chave é 

essencial para compreensão do assunto. Dessa forma, o estudo se limita ao tema.  
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Para elucidar a proposta com propriedade, o artigo focará na (in)compatibilidade dos crimes 

contra a honra perante nosso atual contexto. 

Em razão da própria agrupação dos indivíduos em Estado Democrático de Direito, espera-se 

que os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal sejam garantidos. Deste modo, 

será apresentada a possibilidade em que, caso retirado do nosso Código Penal, o direito à honra 

continuaria sendo garantido, por meio de outras tutelas jurídicas.  

A metodologia utilizada terá como base a formulação de resolução para a problemática acima 

elencada, e a pesquisa realizada com dados obtidos de artigos acadêmicos, documentos 

internacionais, textos elaborados por especialistas no assunto, bem como a visão doutrinária sobre o 

tema. Portanto, trata-se de um ensaio teórico.  

 

 

2 ULTIMA RATIO REGUM 

 

Em nosso ordenamento jurídico, o Direito Penal é o último recurso disponível para a proteção 

dos bens jurídicos. Dessa definição, atribuímos sua atuação como ultima ratio, ou seja, quando 

nenhum outro ramo do direito consegue proteger o bem jurídico de maneira eficiente, recorremos 

ao Direito Penal.  

O Direito Penal é formado por vários princípios. Dentre eles o princípio da intervenção 

mínima e o princípio da necessidade (ou nulum crimen, nulla poena sine necessitate) sendo 

oportuno fazer-me das palavras de Queiroz (2008, p. 47) que afirma categoricamente “se o direito 

penal constitui, como se vem ressaltar, a forma mais enérgica de coerção na liberdade dos cidadãos, 

segue-se que sua intervenção deve ocorrer em casos de efetiva necessidade para a segurança dos 

cidadãos”. Disso extrai-se que é necessário utilizar de outros meios para proteção do bem jurídico, e 

se todos falharem, então o Direito Penal se faz necessário, como bem dita Roxin (1997, p. 65) “A 

proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o Direito Penal, senão que nessa missão 

cooperam todo o instrumental do ordenamento jurídico”3 [tradução nossa], que utiliza como 

instrumento a pena, esta bem caracterizada por Tobias Barreto (apud BATISTA, 2007 p. 84) “a 

pena é um meio extremo, como também é a guerra”.  

Muito bem, novamente ressalta-se que o Direito Penal deve ser a última opção do legislador, 

não valendo-se de sua rigidez para aplicar a qualquer transgressão de conduta. Nesse aspecto Roxin 
                                                           
3 “La protección de bienes jurídicos no se realiza sólo mediante el Derecho penal, sino que a ello ha de cooperar el 
instrumental de todo el ordenamiento jurídico.” 
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(1997, p. 65) expõe que “o Direito Penal é, inclusive, a última dentre todas as medidas protetoras 

que devem ser consideradas, quer dizer que somente se pode intervir quando falhem outros meios 

de solução social do problema – como a ação civil”.4 [tradução nossa].   

Não obstante ao que foi dito até o momento, é necessário que ao levar em conta o princípio da 

intervenção mínima, observe-se o princípio da fragmentariedade, que nas brilhantes palavras de 

Bitencourt:  

 

O Direito Penal limita-se a castigar as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos 

mais importantes, decorrendo daí o seu caráter fragmentário, uma vez que se ocupa 

somente de uma parte dos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica. [...] Resumindo, 

“caráter fragmentário” do Direito Penal significa que o Direito Penal não deve sancionar 

todas as condutas lesivas dos bens jurídicos, mas tão somente aquelas condutas mais graves 

e mais perigosas praticadas contra bens mais relevantes (BITERNCOURT, 2012 p. 99-

101).  

 

Ainda sobre o assunto, interessante é a passagem de Capez: 

 

Como solucionar, por meio de descrições pontuais e abstratas, todos os variados problemas 

reais? A resposta se impõe, com o reconhecimento prévio da existência da 

fragmentariedade e da necessidade de empregar critérios reparadores das falhas de todo o 

sistema, dentre os quais a intervenção mínima. Somente assim será possível compensar o 

alcance excessivamente incriminador de hipóteses concretas tão quantitativamente diversas 

do ponto de vista da danosidade social. [...] Ao legislador o princípio exige cautela no 

momento de eleger as condutas que merecerão punição criminal, abstendo-se de incriminar 

qualquer comportamento. Somente aqueles que, segundo comprovada experiência anterior, 

não puderam ser convenientemente contidos pela aplicação de outros ramos do direito 

deverão ser catalogados como crimes em modelos descritivos legais (CAPEZ, 2011 p. 38).  

 

Para finalizar, reforçando o que foi apresentado até o momento, Nucci (2009, apud AVILA e 

ROSSI, 2016 p. 200) faz um apontamento brilhante no que dispõe:  

 

O princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade significa a exigência de constituir 

o direito penal a ultima ratio, vale dizer, a última opção legislativa para regrar e compor 

conflitos, aplicando sanções. A paz social não se consegue simplesmente pelo direito da 

força (penal), mas pela força do conjunto de regras vigentes em sociedade (ordenamento 

                                                           
4 “El Derecho penal sólo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay que considerar, es decir que 
sólo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de solución social del problema — como la acción civil” 
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jurídico). Por isso, paralelamente ao princípio da intervenção mínima, deve-se destacar o 

princípio da fragmentariedade, demonstrativo de ser o direito penal um dos fragmentos do 

ordenamento jurídico. Não deve ser considerado mais importante deles, nem o mais 

utilizado. Afinal, caso se eleja o fragmento direito penal como o ramo principal para 

disciplinar as relações sociais, todos os conflitos naturalmente existentes em comunidade 

tornar-se-iam casos de polícia, valendo a utilização da violência estatal e dos instrumentos 

mais graves de sanção, como a prisão” (NUCCI, 2009 p. 12). 

 

Diante do exposto até o momento, percebe-se que a doutrina é uníssona ao afirmar o caráter 

subsidiário do Direito Penal. Essa preocupação tem forte ligação com a observância dos direitos 

humanos e fundamentais do cidadão. Nesta esteira, com o escopo de reforçar essa preocupação 

doutrinária, cito novamente Capez (2011, p. 36) que afirma ser esta a proteção do cidadão em face 

do poder punitivo do Estado. Vejamos, “somente poderá ter invadida sua esfera de liberdade, se 

realizar uma conduta descrita em um daqueles raros pontos onde a lei definiu a existência de uma 

infração penal”.  

Adiante, após essa breve introdução aos princípios mais relevantes do Direito Penal para este 

estudo, é adequado analisar as disposições gerais sobre os crimes contra a honra. 

 

 

3 DISPOSIÇÕES GERAIS DOS CRIMES CONTRA A HONRA 

 

A ordem utilizada para o lançamento dos argumentos no presente não foi aleatória. Após essa 

breve elucidação sobre o papel do Direito Penal em nosso ordenamento, apresentar as disposições 

gerais dos crimes contra a honra será quase como um balde de água fria ao leitor, provocando um 

sentimento de deslocamento em relação aos princípios anteriormente expostos. 

Ad cautelam, é oportuno apresentar certos conceitos. A honra, segundo Buy (2014, p. 6) “é o 

conjunto de qualidades físicas morais e intelectuais de um ser humano, que o fazer merecedor de 

respeito no meio social e o ajuda a promover a autoestima”. Logo, os crimes contra a honra 

dividem-se em 3 condutas, sendo elas calúnia, difamação e injúria. 

Mas o que são estes crimes e qual a diferença entre as três condutas? Aqui cabe perfeitamente 

a breve definição de Rogério Greco sobre calúnia (2011, p. 334) “para que se configure a calúnia, 

deve existir a imputação falsa de um fato, definido como crime”, no sentido que pouco se difere da 

difamação, que conforme Greco (2011, p. 344) “para que se configure a difamação deve existir uma 

imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada ou mesmo 
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a pessoas também determinadas, que tenha por finalidade macular a sua reputação”. Quanto à 

injúria, consiste em qualquer imputação, que ofenda o sentimento de dignidade da vítima (Bruno 

apud GRECO, 2011 p. 348). O bem juridicamente protegido é a honra, no caso de calúnia e 

difamação a honra objetiva, enquanto no caso de injúria, o bem tutelado é a honra subjetiva.  

Apenas a título de conceituação, segundo Nucci (2016) honra subjetiva é a “autoimagem da 

pessoa, isto é, a avaliação que cada um tem de si mesmo” enquanto a honra objetiva é “reputação ou 

imagem da pessoa diante de terceiros”. 

É comum confundir estas infrações, desse modo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

postagem na sua página oficial no Facebook5 fez a diferenciação entre elas, podendo extrair o 

seguinte: calúnia - Imputação falsa de um fato criminoso a alguém; injúria - Qualquer ofensa à 

dignidade de alguém; difamação - Imputação de ato ofensivo à reputação de alguém. 

Ainda, sobre as penas destes crimes, é possível extrair do Código Penal que a calúnia (art. 

138, Código Penal) é punível a título de detenção pelo período mínimo de 06 meses até 02 anos e 

multa. A difamação (art. 139, Código Penal) possui como pena detenção pelo prazo de 03 meses a 

01 ano e multa. Por último, a injúria (art. 140, Código Penal) possui 01 a 06 meses de detenção, 

além de multa. Interessante é acrescentar a chamada injúria racial (art. 140, § 3º do Código Penal), 

que por utilizar de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião e outros, se tornou, entre estes 

delitos, o mais reprovável, com pena de reclusão de 01 a 03 anos e multa. 

Analisando os artigos do Código Penal referente aos delitos, percebe-se que a pior situação, 

referente a pena, é a injúria preconceituosa, disposta no § 3º do art. 140, podendo chegar até três 

anos de reclusão e multa. Aos demais, a pena máxima em abstrato não ultrapassa 2 anos. Tal 

constatação, significa que a competência nestes casos é do Juizado Especial Criminal, exceto a já 

mencionada injúria racial. Relembrando que as infrações de competência do Juizado Especial 

Criminal, com a pena mínima em abstrato igual ou inferior a 01 ano, ou seja, os três casos, é 

praticável o instituto da suspensão condicional do processo. Sua ação penal é, em regra, privada, ou 

seja, cabe ao ofendido levar a discussão ao Poder Judiciário, exceto se dela resulta lesão corporal. 

Quanto os casos levados ao Judiciário, muitos encerram-se com a composição civil, instituto 

em que o ofensor e ofendido pactuam entre si uma reparação, com efeito de extinção do processo. 

Ao passo em que estamos, surge uma incerteza, qual a necessidade de um procedimento penal que 

                                                           
5 Informações extraídas de postagem publicada na página oficial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Facebook, 
na data de 30 de junho de 2014, disponível em 
<https://www.facebook.com/cnj.oficial/photos/a.191159914290110.47167.105872382818864/719882754751154/?type
=3&theater >. 
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se encerra com a reparação de dano, se a própria seara civil tem este condão e resolveria desta 

forma? Portanto, grande parte dos crimes contra a honra são apurados em meio a rito saturado de 

benefícios para o ofensor, que não deixa “vestígios” ou antecedentes, salvo por condenação in fine o 

processo, que pouco nos parece eficaz aos olhares da maior interessada na resolução deste conflito, 

ao lado do ofensor, a própria vítima. 

Ponderando o que foi exposto até o momento, é difícil ver o equilíbrio na balança. Em um 

prato o Direito Penal imerso em seu caráter subsidiário. E do outro, os crimes contra a honra, que na 

concepção do legislador, eram condutas tão lesivas a comunidade que nenhum outro ordenamento 

do direito seria capaz de tutelar, sobrando esta tarefa para a ultima ratio. 

 

 

4 UM ESTRANHO NO NINHO 

 

Em uma sociedade envolta por um sentimento de ineficácia e lentidão do Poder Judiciário, em 

que a vítima perdeu o protagonismo e é deixada de lado para que se puna o ofensor, este que não 

sente a responsabilização do ato ou não participa na busca da solução do conflito, aliado ainda a um 

sistema carcerário deficiente, torna-se necessário rever certas condutas previstas em nosso arcaico 

Código Penal. 

Devido ao peso que o Estado possui em poder privar a liberdade dos particulares, por meio 

das condutas tipificadas no Código Penal, este deveria ser centro das atenções e discussões, pois 

atos que na década de 40 eram danosos à sociedade, atualmente já não o são. Sylvester (2003) 

afirma que “A história molda memórias societárias e institucionais e, como resultado, molda visões 

atuais sobre a continuidade das tradições, narrativas e ideologias”6 [tradução nossa], pensamento 

que cabe neste contexto, já que as relações sociais não são imutáveis.  

Uma conduta que fere a honra do indivíduo, bem jurídico pessoal, que pouco chega a afetar a 

sociedade merece a atenção do nosso ordenamento penal, destinado a tipificar os atos de maior 

reprovabilidade social?  

Se isto já não fosse suficiente, acrescentamos que os crimes contra a honra não foram 

recepcionados pela Constituição Federal, esta que para o brilhante neopositivista vienense Hans 

Kelsen, autor que dispensa comentários, se localiza no topo da pirâmide normativa. Portanto, 

                                                           
6 “History shapes societal and institutional memories and, as a result, shapes current views about the continuity of 
traditions, narratives, and ideologies.” 
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entendendo que a Constituição é o fundamento supremo de validade de uma ordem jurídica inteira 

(KELSEN, 1999), devemos levar em conta o que nela estiver transcrito.   

Complementando, a Constituição em seu art. 5º, X estabelece que, aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no país, a honra é um direito inviolável, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Percebemos que no texto legal não há 

previsão de pena ou taxatividade de crime. 

Ainda, sobre a resolução do conflito, pouco se dá atenção aos protagonistas dele, a vítima, 

juntamente com o ofensor. Em vista dos danos que a vítima sofreu, a condenação (se houver) é uma 

medida de reparação e satisfação? A vítima sente que o dano foi compensado ou reparado?  

Por fim, uma analogia interessante é pensar que utilizamos de um canhão (Código Penal) para 

alvejar um pardal (crimes contra a honra), e ainda erramos o tiro.  

 

 

5 OS DISPENSÁVEIS CRIMES CONTRA A HONRA 

 

Até o presente momento, muito se argumentou sobre descriminalizar estes delitos, mas o que 

seria a descriminalização e qual efeito buscamos com ela? Para isso, o conceito apresentado por 

Zaffaroni (apud AVILA e ROSSI, p. 204-205) é essencial, vejamos:  

 

A descriminalização é a renúncia formal (jurídica) de agir em um conflito pela via do 

sistema penal. Isto é o que propõe o Comitê Europeu para a descriminalização em relação a 

vários delitos: cheques, furtos em fábricas pelos empregados, furtos em grandes lojas etc. A 

descriminalização pode ser “de fato”, quando o sistema penal deixa de agir, sem que 

formalmente tenha perdido competência para isto, o que entre nós ocorre, por exemplo, 

com o adultério. Em alguns casos, com a descriminalização, propõe-se que o Estado se 

abstenha de intervir, como nos países que tem derrogado as cominações penais contra a 

conduta homossexual adulta, que haviam permanecido como um ranço em suas leis. Mas, 

na maioria dos casos, o que se propõe é que o Estado intervenha apenas de modo não 

punitivo: sanções administrativas, civis, educação, acordo etc (ZAFFARONI, 2011 p. 314). 

 

Nesse sentido, ainda podemos citar Buy: 

 

O movimento de descriminalização de certos comportamentos tem a finalidade de excluir 

determinadas condutas da esfera penal, não obstante possam continuar a ser consideradas 

como ilícitos de outra natureza. (BUY, 2014 p. 7). 
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À vista disso, a proteção penal torna-se ainda menos essencial, pois há previsão legal em 

outro ordenamento, que, ao olhar da vítima, é o caminho mais eficiente para obter uma real 

reparação ou compensação. Nesse sentido, Roxin (2000, p. 35) afirma: 

 

Embora não seja necessariamente a única maneira, a paz legal é restaurada em pequenos 

crimes, principalmente com a compensação da vítima e a conciliação entre a vítima e o 

perpetrador. Desta forma, o conflito é resolvido, a ordem jurídica é restaurada e a força 

prevalecente da lei é demonstrada de maneira clara para a população7 [tradução nossa]. 

 

Apesar de antigo, o pensamento expresso é pertinente ao tema apresentado e cabe 

perfeitamente no que tange a restauração do conflito pelo meio de satisfação da vítima, nesse caso a 

compensação, já tutelada na esfera cível, conforme expresso em nossa Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, X. 

Estender o âmbito da proteção dos direitos fundamentais soa como algo positivo a 

comunidade. Porém, no que tange aos direitos relacionados à honra, o excesso deve ser evitado. 

Sobre os limites dos direitos fundamentais Raiser leciona: 

 

Isso porque uma desproporção no sentido da aferição dos limites suportados pelos direitos 

fundamentais pode levar ao perigo de destruição do equilíbrio entre os poderes públicos, 

cuja consequência, entre outras, é a paralisação da formação da vontade política, a partir do 

instante em que o Estado de direito converte-se em um Estado judicial (RAISER, 1971 p. 

11). 

 

Brevemente, sobre a ineficácia do nosso sistema carcerário Trindade (2003, p. 30) afirma de 

forma brilhante “A pena de encarceramento, em absoluto, não representa para o delinqüente 

qualquer oportunidade de reintegração, na sociedade, tratando-se, apenas, de um sofrimento inútil, 

que lhe é infligido, como castigo, pelo delito cometido”. 

Engrandecendo o que foi dito até o momento, Beccaria (2015, p. 67) já pensava que “As 

injúrias que afetam a honra, ou seja, aquela justa porção de respeito que todo cidadão tem o direito 

                                                           
7 Si bien no es necesariamente la única vía, la paz jurídica se ve restablecida en los pequeños delitos fundamentalmente 

con el resarcimiento de la víctima y la conciliación entre ésta y el autor. De este modo el conflicto se soluciona, se 

restablece el orden jurídico y se demuestra la fuerza prevalente del Derecho de una forma clara para la población. 
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de exigir dos outros, deve ser punida com a infâmia”. Nesse caso, a infâmia é uma “pena” que 

significava a desaprovação pública aos olhos da sociedade, o que foge muito da atual sanção que 

nosso Código Penal determina, porém nos parece mais compatível. 

Adiante, é oportuno aprofundar certos pontos específicos no que tange a argumentação.  

 

 

5.1 DISPONIBILIDADE DA HONRA 

 

Entendemos ainda que a honra é um bem jurídico disponível, pois a ação penal nos três casos 

é privada. Isso significa que a vítima é quem tem o poder de decidir sobre agir contra o ofensor ou 

não agir. Podemos dizer que há certo protagonismo da vítima, porém este se encerra aqui. 

É fundamental questionar a compatibilidade entre os atos reprováveis a certa época, e o que 

estes mesmos atos representam em nossa comunidade. Grossi (2007, p. 58-59) segue esse 

raciocínio, pois para ele “o direito não é e não pode ser realidade simples e unilinear pensada pelos 

nossos antepassados do século XVIII”.  

Não obstante, o sociólogo e criminologista Nils Christie (1993, p. 28) já não tratava a honra 

com tanta prioridade: 

 

A honra não é tão importante para recorrer à polícia quando alguém o ataca. Nas sociedades 

modernas, existem muitos mecanismos - intencionais ou não - que resultam em outras 

pessoas que não são tão importantes quanto antes. Estamos destinados a estar sozinhos - em 

particular - ou cercados por pessoas que conhecemos apenas em certa medida, se as 

conhecemos. Ou estamos cercados por pessoas que sabemos que podemos deixar, ou que 

nos abandonaria com a natureza de um estranho. Neste contexto, perder a honra não é tão 

importante8 [tradução nossa].  

 

Ainda, Bornholdt leciona: 

 

A proteção do direito à honra, num Estado Democrático de Direito, será relacional. A 

intensidade dessa proteção dependerá da conformação que se dê às condições de 

                                                           
8 El honor ya no es tan importante como para recurrir a la policía cuando alguien lo ataca. En las sociedades modernas 
abundan los mecanismos -intencionales o no- que tienen como resultado que las demás personas ya no sean tan 
importantes como lo fueron alguna vez. Estamos destüíados a estar solos -en privado- o rodeados de personas que sólo 
conocemos hasta cierto punto, si es que los conocemos. O estamos rodeados de personas que sabemos que podemos 
abandonar, o que nos abandonarían con la naturaüdad de un extraño. En este contexto, ya no es tan importante perder el 
honor. 
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comunicação numa sociedade em que devem predominar os bens jurídicos igualdade e 

pluralismo político, social e cultural (BORNHOLDT In CLÈVE, 2014). 

 

Ao analisar as disposições gerais destes crimes, mencionamos que a ação penal é privada, e 

disso podemos concluir o seguinte: A regra em nosso ordenamento é a ação penal pública 

incondicionada, isso porque a cargo do Estado ficou o Jus Puniendi. Porém, em casos de violações 

à honra, o Estado transfere ao particular a iniciativa para o impulso criminal. Ou seja, exceto em 

crimes que resultem lesão corporal ou o sujeito passivo for o Presidente da República ou o caso da 

injúria racial, a ação penal é privada, ficando a cargo da vítima ou ofendido representar mediante 

queixa, movimentando o Poder Judiciário, para ao fim, em grande parte das vezes, encontrar uma 

solução pouco efetiva ao conflito. 

Em complemento ao que foi dito acima, é oportuno, novamente, nos fazer das palavras de 

Beccaria (2015, p. 26) que afirma “os crimes só podem ser medidos pelo prejuízo que causam à 

sociedade e que erram aqueles que creem que a verdadeira medida do delito é a intenção de quem o 

comete”. Ora, qual é o prejuízo que os crimes contra a honra causam à sociedade, para que estes 

atos continuem sob a tutela da ultima ratio? 

Em breve análise ao Código Penal, percebemos que nos crimes de maior grau de 

reprovabilidade e que protegem os bens jurídicos mais importantes, não há que se falar em 

representação do ofendido. A regra nestes é a imediata atuação do Estado, através do Ministério 

Público. 

Para finalizar, sobre a pena de multa, também imposta pelo Código Penal, a simples, mas 

perfeita colocação de Ihering (apud Kirchheimer e Rusche, 1984 p. 204) é suficiente: 

 

Para a defesa do sistema pecuniário punitivo foram acrescentados argumentos de uma 

ordem econômica. Uma sociedade, escreveu IHERING, "... que sacrifica a vida ou o tempo 

de trabalho de seus membros por meio de uma penalidade sem que ela seja estritamente 

necessária, age contra seu próprio interesse, de maneira semelhante ao mestre que maltrata 

seu próprio animal”9 [tradução nossa]. 

 

 

5.2 AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DOS CRIMES CONTRA A HONRA 

                                                           
9 A la defensa del sistema punitivo pecuniario se sumaron argumentos de orden económico. Una sociedad, escribió 
IHERING, "...que sacrifica la vida o el tiempo de trabajo de sus miembros por medio de una pena sin que esta sea 
estrictamente necesaria, actúa en contra de su propio interés, de modo similar al amo que maltrata a su propio animal". 
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Analisando o ordenamento jurídico brasileiro pelo critério cronológico, o Código Penal em 

vigor é datado de 1940, enquanto a Constituição Federal é de 1988. Logo, de que forma ocorreu a 

recepção dos crimes contra a honra pela Constituição? A resposta é simples, não ocorreu. 

Contextualizando de forma mais prudente, nossa lei maior elenca a honra como um direito 

fundamental inviolável, conforme seu art. 5º, X, e caso ocorra sua violação, assegurou o direito a 

indenização pelo dano que sofreu, materialmente ou moralmente.  

Deste modo, a própria CF limitou o tipo de sanção a violação deste princípio, onde de seu 

texto legal extraímos que deve ser pecuniária, ou seja, que deve ser discutido na esfera cível. Nesse 

sentido, Alves argumenta: 

 

Ou seja, a Constituição Federal permitiu apenas uma sanção pecuniária de natureza civil. 

Em nenhum momento considerou que a ofensa à honra poderia ser sancionada penalmente. 

A omissão, nesse caso, deve ser interpretada negativamente, ou seja, a Constituição, ao 

deixar de referir-se às penas criminais, implicitamente, vedou-as (ALVES, 2013). 

 

Esmiuçando ainda mais seu texto legal, podemos associar a lógica utilizada pelo legislador, 

que não acrescentou a punição na esfera penal. Essa “omissão” demonstra que não foi necessário 

vedar implicitamente a criminalização destas ações, pois expressamente foi definida a sanção 

pecuniária.  

À vista disso, entendemos que o legislador tutelou a proteção deste direito fundamental, em 

esfera própria, no caso a civil. Em consequência disto, o Ministro Luís Roberto Barroso leciona o 

seguinte:  

 

O controle incidental de constitucionalidade pode ser exercido em relação a normas 

emanadas dos três níveis de poder, de qualquer hierarquia, inclusive as anteriores à 

Constituição. O órgão judicial, seja federal ou estadual, poderá deixar de aplicar, se 

considerar incompatível com a Constituição, lei federal, estadual ou municipal, bem como 

quaisquer atos normativos, ainda que secundários, como o regulamento, a resolução ou a 

portaria. Não importa se o tribunal estadual não possa declarar a inconstitucionalidade de 

lei federal em via principal e abstrata ou se o Supremo Tribunal Federal não possa, em ação 

direta, invalidar lei municipal. Se um ou outro estiver desempenhando o controle incidental 

e concreto, não há limitações dessa natureza.  

O controle incidental de constitucionalidade é um controle exercido de modo difuso, 

cabendo a todos os órgãos judiciais indistintamente, tanto de primeiro como de segundo 
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grau, bem como aos tribunais superiores. Por tratar-se de atribuição inerente ao 

desempenho normal da função jurisdicional, qualquer juiz ou tribunal, no ato de realização 

do Direito nas situações concretas que lhes são submetidas, tem o poder-dever de deixar de 

aplicar o ato legislativo conflitante com a Constituição. Já não se discute mais, nem em 

doutrina nem na jurisprudência, acerca da plena legitimidade do reconhecimento da 

inconstitucionalidade por juiz de primeiro grau, seja estadual ou federal. (BARROSO 2012, 

p. 116-117). 

 

Em vista disso, denota-se que no caso concreto já há possibilidade de descriminalizar os 

delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 

Partilhando deste raciocínio, Buy conlcui que “O legislador constituinte se preocupou em 

cuidar da honra, mas em momento nenhum disse que haveria a intervenção de cunho penal”. 

Continuando o argumento de Buy “Diante disso, a omissão deve ser interpretada restritivamente e o 

Direito Civil é o mais indicado para cuidar desse direito personalíssimo”. 

Percebemos que, assim como ocorreu com os Estados Unidos e a Grã Bretranha, durante a 

década de 70, em que o apoio ao welfarismo penal decaiu, é preciso uma reconfiguração no campo 

da atuação do Direito Penal.  

Nessa perspectiva, Garland (2005, p. 109) conclui “A transformação resultante reconfigurou o 

campo do controle da criminalidade e da justiça criminal e reorientou suas políticas e práticas, 

muitas vezes em formas que estavam em desacordo com as intenções originais das críticas”10 

[tradução nossa]. 

 

 

5.3 E O PROTAGONISMO DA VÍTIMA/OFENDIDO? 

 

Algo que fica nítido, e que infelizmente acontece, é a negligência com vítima ou ofendido, 

que através do sistema penal pouco se satisfaz. Ela serve como peça no esquema penal e pouco se 

preocupa com sua satisfação ao final do procedimento. Na seara cível, o ofendido poderá buscar sua 

reparação na medida do dano em que recebeu, acrescido de todo o transtorno psicológico. Apenas 

para evidenciar este argumento, nosso Código Civil prevê essa possibilidade:  

 

                                                           
10

  La transformación resultante ha reconfigurado el campo del control del delito y la justicia penal y ha reorientado sus 
políticas y prácticas, a menudo de maneras que estaban en los antípodas de las intenciones originales de los críticos 
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Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano 

que delas resulte ao ofendido. 

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, 

eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. 

 

Nessas situações, parcela da resolução do conflito pode acontecer com a atuação da Justiça 

Restaurativa. É oportunizado ao ofensor explicitar o que ocorreu, como e quais fatores o levaram ao 

acontecido, enquanto a vítima pode entender porque ela foi a “escolhida” e qual será a relação dali 

em diante.  

Tanto a indenização ou reparação por danos sofridos, como a resolução do conflito entre 

ofensor-ofendido, não são alcançadas pelo engessado Direito Penal, e quando são, o alcance é 

pouco efetivo aos envolvidos.  

Isso posto, é nítido que algumas soluções alternativas ao Direito Penal são necessárias. 

Práticas restaurativas podem auxiliar de diversas formas, atuando em conjunto com o Direito Penal, 

preocupando-se em atuar onde o mesmo é deficiente. Promover o diálogo entre ofensor e vítima é 

necessário, porém negligenciado através do processo penal. Nesse sentido, Christie (1998, p. 14), 

afirma que “o Estado subtrai os conflitos das partes, transformam-nos em casos e as impede de 

participar diretamente da sua solução”. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Importante ressaltar que, de maneira alguma buscamos com a descriminalização destes 

delitos, manter impune quem viole a proteção da honra dos indivíduos, mas sim que apenas uma 

esfera intervenha de modo não punitivo, por vias administrativas ou civis. 

O que não pode acontecer é que a sociedade mantenha-se refém de um comando transposto à 

um pedaço de papel. O antigo legislador não é nenhum Midas dos tempos modernos, e o que foi 

escrito anos atrás não é ouro que deve ser intocável. Pelo contrário, é preciso levar em conta o 

contexto histórico em que se criaram certas leis. À sua época, estes delitos eram altamente 

reprováveis, servindo ao propósito do Direito Penal, mas atualmente estes atos que ferem a honra 

não possuem compatibilidade com o sistema penal.  

Concluindo, levando em conta os argumentos lançados na fundamentação deste, desde a 

ineficácia do sistema carcerário, a proteção do bem tutelado em outra esfera, afirmamos que o 
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Direito Penal não é mais imprescindível à tutela da honra dos indivíduos, e o capítulo “Crimes 

contra a honra” deve ser revogado do já referido documento legal.   

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Gabriella Rolemberg. Descriminalização dos crimes contra a honra. In: Âmbito 

Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. Disponível em: < http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13181&revista_caderno=

3 >. Acesso em: 06 set 2017.  

 

AVILA, Gustavo Noronha; ROSSI, Maria Paula Cassone. A descriminalização dos crimes contra a 

honra. In: Anais do XXV CONGRESSO DO CONPEDI – CURITIBA : Criminologias e política 

criminal I, 2016, Curitiba.  

 

BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 2011. 

 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2007.  

 

BECCARIA, Cessare. Dos delitos e das penas. Trad. Neury Carvalho. São Paulo: Hunter Books, 

2012.  

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral 1. 17ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. O direito fundamental à honra. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin. 

Direito constitucional brasileiro: teoria da constituição e direitos fundamentais. 1ª ed. v. 1. 

Parte III, cap. 1. Texto 19, 2014.  

 

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.   



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

 

BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848. 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 

 

BRASIL, Lei nº 10.406. 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

 

BUY, Willian de Araujo. Descriminalização dos crimes contra a honra. 2014. Artigo Científico 

conclusão de curso (Pós Graduação Lato Sensu) - Escola da Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro.  

 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva. v. 1, 2011. 

 

CHRISTIE, Nils. Conversa com um abolicionista minimalista. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais , São Paulo: RT, a. 6, n. 21, jan/mar, 1998 [Entrevista]. 

 

______. La indústria del control del delito: La nueva forma del holocausto?. Trad. Sara Costa. 

Oslo: Del Puerto,1993. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. Facebook. 30 de junho de 2014. Disponível em: < 

https://www.facebook.com/cnj.oficial/photos/a.191159914290110.47167.105872382818864/71988

2754751154/?type=3&theater >. Acesso em: 06 set. 2017.  

 

GARLAND, David. La cultura del control: crimen y orden social en la sociedade contemporânea. 

Trad. Máximo Sozzo. Barcelona: Gedisa, 2001.  

 

GRECO, Rogério. Código penal comentado.  5ª ed. Niterói: Impetus, 2011.  

 

GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. Trad. Arno Dal Ri Júnior. 2ª ed. 

Florianópolis: Boiteux, 2007.   

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 

 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

KIRCHHEIMER, Otto; RUSCHE, Georg. Pena y Estructura Social. Trad. Emilio García Méndez. 

Bogotá: Temis, 1984. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. Comentários à Lei 12.015, de 

7 de agosto de 2009. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

 

______.  Manual de Direito Penal. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.  

 

QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: parte geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.   

 

RAISER, Ludwig. Die Zukunft des Privatrechts. Palestra realizada na frente da Sociedade Legal 

de Berlim em 21 de abril de 1971. Berlin: Gruyter, 1971. 

 

ROXIN, Claus. Derecho Penal parte general: fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 1ª 

ed. Madrid: Civitas, v. I, 1997.   

 

______. La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Processo penal. Trad. 

Carmen Gómez Rivero y María del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. 

 

SYLVESTER, Douglas J. Myth in Restorative Justice History. Utah Law Review, p. 1445-1496, 

2003. Disponível em SSRN: < https://ssrn.com/abstract=886201 >. 

 

TRINDADE, Lourival Almeida. A ressocialização ... uma (dis)função da pena de prisão. Porto 

Alegre: S. A. Fabris, 2003. 

 

ZAFFARONI, Eugênio Raul. En busca de las penas perdidas – deslegitimación y dogmática 

jurídico-penal. Bogotá: Temis, 1990. 

 

 


