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RESUMO – O presente trabalho propõe uma observação crítica e filosófica a respeito do Princípio da 
Intervenção Mínima do Direito Penal. A observação surge a partir da experiência dentro da atividade 
de extensão “Pró Egresso” de Ponta Grossa. E a crítica que se faz a tal princípio baseia-se no 
conceito de “Discurso” do filósofo Michel Foucault. Visa-se também demonstrar o “contágio mental”, 
conceito de Gustave Le Bon como foco de desenvolvimento do Direito Penal enquanto reprodução da 
lógica de punição e recompensa no campo social. Assim o Direito Penal como um conjunto técnico 
estabelecido em instituições punitivas, se desenvolve como prática discursiva na busca de esquemas 
comportamentais, por tipos de transmissão e difusão impondo e mantendo-se enquanto poder. Por 
outro lado, sentimento emanado de uma multidão demonstra o que Le Bon designa de contágio 
mental, ou seja, todo raciocínio individual é tolhido de maneira a satisfazer facilmente ao interesse 
coletivo. Por isso, é possível entender que o mínimo de sentimento de punição, pelo interesse da 
multidão, transforma o Direito Penal em moralidade da multidão. Objetiva-se comprovar que no 
campo social, o Direito Penal ainda é o primeiro mecanismo e não a “ultima ratio” de aplicação ao 
controle social. Dessa maneira, o ardiloso Princípio da Intervenção Mínima Estatal, é um discurso que 
produz sujeitos dóceis, puníveis e controláveis. A metodologia utilizada foi pautada no método 
indutivo e bibliográfico. Pode-se observar, portanto, que o campo social é regido pela Moral que puni 
e recompensa os sujeitos, assim, por contágio o Direito Penal acompanha a moral social, não sendo 
a ultima razão de aplicação, ao contrário, sendo a única e primeira Razão a ser aplicada ao sujeito. 
Como resultado empírico da atividade de extensão, nota-se o conceito de “contágio”, a partir de 
relatos dos apenados dentro do programa, qual seja, da ofensa à dignidade do homem médio 
“sempre em dia com o Estado”. Tal homem médio ao ser imputado desregradamente por uma 
infração menor e ao ser comparado ao marginalizado, demonstra a ideia de contágio, na indignação 
em ser punido e equiparado ao marginalizado. Enquanto ao Princípio da Intervenção Mínima, não se 
pode atribuir-lhe valores de eficácia ou de ineficácia, mas que tem em si, a produção de obediência e 
reprodução da moral pelo contágio social. Assim a experiência dentro do projeto extensionista denota 
exatamente o poder de controle desse princípio na mentalidade social.    
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