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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O principio da intervenção mínima constitui como o dever do Estado de ultima 

ratio, onde o direito penal é utilizado como ultima alternativa e, todavia a opinião de que há 

uma crise de meios provocada pelos juízos televisivos e sociais por uma punição mais severa 

como se o ordenamento jurídico imponha poder e não ordem para o ser humano lidar com 

seus problemas desqualificando toda a ideia de luta ou constitucionalização das áreas do 

direito. O presente trabalho estabelece a análise dos riscos havidos sobre o tema perante as 

normas jurídicas existenciais e o problema da mitigação do princípio e como têm seus efeitos 

gerados na sociedade através de revisão de literatura e norma jurídica para identificar esses 

riscos havidos na relativização de tal principio. O direito penal é visto como a conduta que 

gera uma consequência jurídica e que o indivíduo ao qual pratica mereça ser esquecido, por 

tal visão de cunho moral e ser explorado midiaticamente se percebem a construção de um 

direito penal fraco e que seu poder está na vingança privada, como justiceiros e para 

desconstruir este padrão o trabalho identifica o neoconstitucionalismo e a desconstrução dos 

direitos humanos para que se concretizem os valores constitucionais e garantia de condições 

dignas mínimas, contudo, os valores delineados pela constituição deverão ser eivados de 

Ética, Moral e Justiça, além de propiciar as condições mínimas ao homem, o que novamente 

está ligado à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais levando em 

consideração os aspectos sociológicos e perceber que o caminho não está num Estado por 

vingança privada, mas por o titular interessado conservar condições para a construção de um 

Estado Democrático de direito.  
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