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•Prado 

ndamentais, o bem jurídico 
, como pretendeu realizar a 
lico parâmetro aceitável de 

!ito Penal, Luiz Regis Prado, 
o bem jurídico, ao ressaltá~lo 
ralor acerca de determinado 
. para o desenvolvimento do 
r época e a qualquer tempo, 
punitivo e seu ajuste a uma 
:ão humanista de Luiz Regis 
como limite estrito da ativi~ 

uficiência outro desafio, que 
vam merecer a tutela penal. 
)m toda propriedade, que em 
iar o Direito Penal da noção 
:eber como real e sustentá -lo 

.a noção de Estado de Direito 

.osa a distinção entre valores 
; bens dignos de tutela penal 
luo ( ... ). Assim, para que um 
olítico criminal, como bem 
~o de suficiente importância 
dor sobre a relevância de um 
I1provação do dano causado 
,to para se evitar a perigosa 
a hipertrofiar o Direito Penal 
conteúdo, o que se verifica 

.letivà'. 

a obra de Luiz Regis Prado, 
msagrado professor espanhol 
[) mais alto encômio': 

Juarez Tavares 

.sor Titular de Direito Penal. 
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