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RESUMO 

 

 Este trabalho discute a função garantista do Direito Penal e o impacto do processo 

de globalização em sua estrutura, com o propósito de destacar e acompanhar as 

contribuições mais evidentes e significativas da teoria garantista, mesmo no âmbito da 

sociedade de risco. O Direito Penal vem sendo remodelado pelos novos comportamentos 

da sociedade de risco, baseado nas mudanças do processo de globalização. O garantismo 

pode ser entendido como uma teoria crítica do Direito que redefine os conceitos do 

constitucionalismo, substanc ializando-os. Três exemplos são apresentados para ilustrar a 

eficiência do procedimento garantista proposto. A análise permite a descrição da resposta 

garantista para o desenvolvimento harmônico do Direito Penal, mesmo em situações em 

que respostas céleres do Legislativo e do Judiciário são necessárias. A figura do juiz deve 

ser valorizada através do exercício hermenêutico. Relendo o ordenamento jurídico 

brasileiro a partir da teoria do garantismo penal, estabelece um novo modo de se 

compreender a maneira pela qual uma lei penal e/ou decisão penal são produzidas. 

 

 Palavras-chave: Teoria garantista, globalização, sociedade de risco, Ciência Penal e 

Direito Penal, princípios, Constituição, desenvolvimento harmônico. 
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ABSTRACT 

 

 This work discusses the garantism function of criminal law and the impact of the 

globalization process in its structure, with the purpose of detaching and accompanying the 

most evident and significant contributions of the garantism theory, even at the world risk 

society situation. The criminal law has been being remodeled by the new risk society 

behavior, based on the changes of the globalization process. The garantism can be 

understood as a critical theory of the Right that redefines the concepts of the 

constitutionalism, imputing to it substance. Three examples are presented to illustrate the 

efficiency of the garantism characteristics proposed. The analysis allows a description of 

the garantism’s response for the criminal law harmonic development, even in situations in 

which quick Legislative and Judiciary answers are necessary. The figure of the judge must 

be valorized through the hermeneutical exercise. Reading over the Brazilian judicial 

ordering since the penal garantism theory, it establishes a new way to understand how a 

penal decision and/or a criminal law is produced. 

 
 Keywords: Garantism theory, globalization, risk society, Penal Science and 

criminal law, principles, Constitution, harmonic development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  O objeto desse estudo é investigar a função garantista do Direito Penal em face das 

novas tendências de política criminal surgidas para fazer frente aos recentes problemas 

sociais derivados do fenômeno chamado globalização. 

 Conforme Silva Sánchez, a globalização é uma das características definidoras dos 

modelos sociais pós- industriais. Afirma que essa medida surge como um fenômeno 

econômico, em princípio, e que se define pela eliminação das restrições e pela ampliação 

dos mercados.1 Essa ampliação de cunho econômico, além dos benefícios e facilidades 

tecnológicas incorporadas em nosso dia a dia, faz surgir conseqüências de proporções 

preocupantes, materializadas em condutas de difícil previsão não antevistas pelo Direito 

Penal clássico e atingem a sociedade com danos de larga escala. Essa dificuldade de 

determinar onde, quando e quanto estrago pode ser causado, traz à tona a idéia de que 

estamos vivendo em uma sociedade de risco. 

 O progresso tecnológico dá lugar, no âmbito da delinqüência tradicional, à adoção 

de novas técnicas capazes de produzir resultados especialmente lesivos, derivados do mau 

uso dessas inovações. 

 Com base nesse novo contexto, o Direito Penal liberal, com sua vertente protetora 

da sociedade e do indivíduo, construído em base garantista e legitimado pela 

compatibilidade com os princípios constitucionais, mostra-se, ao menos prima facie, inapto 

a solucionar problemas intensificados específicos da chamada sociedade de risco, como o 

terrorismo, os delitos econômicos, os delitos ambientais, entre outros que atingem 

diretamente os chamados bens jurídicos difusos. 

 Nesse sentido, Juarez Tavares confirma que o Brasil vive uma espectativa 

angustiante, qual seja, de controlar movimentos políticos e sociais, sob o respeito de uma 

ordem constitucional, de um lado, e enfrentar os desafios da miséria, da fome, do 

desemprego e da violência, sob a perspectiva de um mundo globalizado, de outro.2 

  A indeterminação das vítimas, os danos em larga escala e o grau de intelecto dos 

sujeitos ativos dessas infrações penais surgem como problemas aparentemente insolúveis 

                                                 
1 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El Derecho penal ante la globalizacion y la integracion supranacional, p. 
65. 
2 TAVARES, Juarez. A globalização e os problemas de segurança pública, p. 127. 
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para o Direito Penal clássico que tem na preservação máxima das garantias individuais sua 

força e, na compatibilidade principiológica, sua legitimidade de atuação. 

 A barreira garantista formada pelo intocável acervo de princípios constitucionais 

apresenta-se como verdadeiro obstáculo à relativização dos direitos fundamentais dos 

sujeitos ativos dos delitos que atingem bens jurídicos supra- individuais, dificultando, 

quando não impedindo, sua responsabilização e, conseqüentemente, deixando esses bens 

essenciais, ao menos no plano pragmático, fora do âmbito de proteção da esfera penal. 

 Em contrapartida, a relativização das garantias fundamentais dos cidadãos, em 

nome de uma provável e maior efetividade, mostra-se temerária tendo em vista o 

conseqüente enfraquecimento da segurança jurídica, a indefinição de quem serão os 

titulares do poder no momento de sua efetivação3 e o retorno da vertente repressiva do 

Direito Penal às masmorras da Idade Média. 

 Extremismos à parte, as duas principais tendências de pensamento relacionadas ao 

tema estão bem delimitadas: a primeira delas tem como base de construção teórica a defesa 

de bens jurídicos individuais, e o repúdio à neocriminalização e ao aumento indiscriminado 

de regras penais e sua expansão, inclusive para a proteção de bens jurídicos universais; a 

segunda posição defende a flexibilização das regras de atribuição de responsabilidades 

com o intuito de possibilitar ao Direito Penal proteger de forma efetiva os bens jurídicos 

supra-individuais e, com isso, reduzir seu atingimento a níveis toleráveis. 

 Este conflito aparente entre o Direito Penal clássico e o Direito Penal da sociedade 

de risco necessita ser estudado de forma minuciosa para vislumbrarmos se a efetividade do 

Direito Penal aumenta na exata proporção em que as garantias diminuem. 

 O Direito Penal mínimo garantista e toda a sua gama de proteção,4 desdobramento 

positivo de todo um processo histórico, onde os inimigos da dignidade humana no campo 

repressivo eram identificados como os detentores do poder político e econômico, 

apresenta-se, hoje em dia, fragilizado pela ausência de resultados em tentativas sucessivas 

de proteção a bens jurídicos difusos. 

 Na realidade brasileira, a produção legislativa penal e as metas de política criminal 

mostram-se, em tese, vinculadas aos princípios existentes na Constituição Federal, bem 

como nas Recomendações Internacionais advindas dos Tratados e outros documentos 

ratificados pelo Brasil, limitando, desse modo, o campo de atuação do legislador que não 

                                                 
3 A relativização das garantias individuais tende a ampliar o grau de subjetividade das decisões judiciais e, 
com isso, a susceptibilidade das mesmas à interferências ideológicas e sociais. 
4 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoria del garantismo penal , passim. 
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está livre para ampliar os limites dos castigos penais e ampliar a rol de condutas 

criminalmente tuteladas como se estivesse exercendo o poder constituinte originário. 

Enrique Bacigalupo, ao concluir esse raciocínio de forma sintética, mas não menos 

completa, afirma que não é o Estado quem outorga os direitos fundamentais, mas sim 

aquele que deve criar as condições para a sua realização.5 

 Busca-se, através desta pesquisa, viabilizar e localizar um campo de intersecção 

entre o garantismo e a flexibilização de garantias, pois nenhuma garantia jurídico-

valorativa mostra-se como absoluta. 

 Neste enfoque, traçaremos um paralelo entre as duas vertentes do Direito Penal – 

Direito Penal máximo e Direito Penal mínimo – e demonstraremos a necessidade do 

desenvolvimento harmônico das normas penais, observando-se, no momento da produção 

legislativa criminal, tanto o aspecto repressivo quanto o aspecto garantista da lei, no intuito 

de tornar visível e delimitado seu objeto, reduzindo a possibilidade de desequilíbrio e 

irrazoabilidade em seus diplomas legais. 

  O ponto central desta crítica tem como alvo demonstrar que a redução da 

criminalidade não se encontra na opção por uma política criminal autoritária e 

legislativamente inflacionária, e sim em uma política social isonômica acompanhada de 

leis penais garantistas preocupadas com os limites constitucionais no momento de sua 

produção e aplicação, sem descuidar da tutela das novas condutas lesivas a bens jurídicos 

supra-individuais. 

 A grande indagação do momento reside, exatamente, na dúvida se a eficácia dos 

métodos de segurança pública deve, necessariamente, implicar a redução ou a eliminação 

de direitos fundamentais.  

 Ronald Dworkin demonstra o equívoco do liberalismo quando pressupõe que as 

opiniões que as pessoas têm sobre o tipo de vida que querem viver são automáticas, 

quando, na verdade, são produto direito do meio econômico e social onde vivem. 6 Levando 

em consideração essa assertiva e tendo em mente o lado nocivo da globalização, 

principalmente a massificação da informação e o desvirtuamento de valores, a relativização 

dos direitos e garantias fundamentais daquele que se encontrará no pólo passivo de uma 

ação penal parece iminente. 

 Além disso, devemos ter em mente a validade da relativização de algumas garantias 

fundamentais quando ficam face a face com outras garantias que possuem o mesmo grau 

                                                 
5 ENRIQUE BACIGALUPO. Principios constitucionales de Derecho Penal, p. 13. 
6 DWORKIN, Ronald. Liberalismo, Constituición y democracia , p. 40. 
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de relevância para a sociedade, sejam elas individuais ou supra-individuais, e a 

preocupação com a necessidade, eficácia e utilidade do ordenamento jurídico-penal, 

sempre respeitando o principal fundamento de nosso Estado constitucional e democrático 

de Direito: a dignidade da pessoa humana. 

 O trabalho inicia-se com o estudo dos princípios constitucionais penais que dão 

suporte ao sistema garantista do Direito Penal. O conceito e os desdobramentos 

dogmáticos da sociedade pós- industrial, resultado latente do fenômeno globalização, 

surgem como decorrência lógica para posterior confronto de idéias. 

 Tendo a sociedade pós- industrial em foco, urge estudar a sua interferência na 

neocriminalização e no aumento repressivo das normas penais. 

 Ressalta-se a relevância do estudo dos bens essenciais para a existência humana 

que, quando selecionados pelo legislador – utilizando as diretrizes constitucionais –, 

tornam-se bens jurídicos. Importante o estudo de sua subdivisão em bens jurídicos 

individuais e supra individuais. Esses receberam mais cuidados da lei após a percepção da 

magnitude de destruição e do seu desamparo legal.  

 A não obtenção de resultados rápidos e de efetividade em sua tutela, utilizando as 

normas penais do sistema garantista, vem resultando na alteração, inclusão – e 

incorporação em nosso ordenamento jurídico-penal – de instrumentos de política criminal 

adotados em outros países.  

 Dentre essas alterações podemos destacar: a) a antecipação exacerbada da tutela 

penal, em especial com a multiplicação dos crimes de perigo abstrato; b) a preocupação 

com a forma objetiva de imputação; e c) com a responsabilidade criminal das pessoas 

jurídicas.  

 A demonstração da utilização ampliativa desses instrumentos de política criminal 

vem corroborar a preocupação demonstrada por Silva Sánchez, quando do estudo do 

Direito Penal de duas, ou até três velocidades.7 

 A possibilidade de harmonização da vertente repressiva e da garantista, a 

titularidade do Direito Penal enquanto garantia fundamental e as formas de efetivação 

dessa garantia encerram o desenvolvimento lógico da pesquisa. 

                                                 
7 O autor espanhol descreve três velocidades para o Direito Penal. Uma primeira velocidade, representada 
pelo Direito Penal da prisão, com a manutenção integral dos princípios do Direito Penal clássico e regras de 
imputação; uma segunda velocidade com flexibilização principiológica e de regras de imputação unicamente 
para casos em que a sanção não é a privativa de liberdade; e a terceira velocidade, onde há a flexibilização 
dos princípios e garantias inclusive para as condutas punidas com sanções privativas de liberdade. A 
expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 148. 
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 A globalização é uma realidade, assim como a sua interferência no Direito Penal. A 

realidade dos bens jurídicos supra individuais já se incorporou em nosso sistema e a 

imprescindibilidade de sua tutela impede e esvazia qualquer tentativa de rejeição 

ideológica e mesmo principiológica do tema. A preocupação não pode mais ficar situada 

no plano do ‘não pode ser aceito”, mas deve migrar para ponto futuro: “como isso deve ser 

aceito”. 

 A preocupação com a manutenção garantista vem à tona, justamente, para filtrar e 

minimizar os impactos causados pela globalização e sua direta interferência nos ditames de 

política criminal. Esse impacto político-dogmático é o alvo desse trabalho; é a contribuição 

que pretendemos dar. 
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1 

 

OS PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

 

 

SUMÁRIO: 1. A Ciência do Direito Penal: 1.1 Conceito; 1.2 Objetivos; 1.3 
Ciência jurídico-penal realista – 2. Os Princípios norteadores da dogmática 
penal: 2.1 Dignidade humana; 2.2 Legalidade; 2.3 Presunção de inocência; 
2.4 Culpabilidade; 2.5 Intervenção mínima e Fragmentariedade; 2.6 
Proporcionalidade; 2.7 Ofensividade: adequação social e insignificância; 2.8 
Humanização da pena – 3. O Direito Penal na Constituição Federal. 

  

 

1. A Ciência do Direito Penal 

1.1 Conceito 

 A Ciência do Direito Penal é a atividade dirigida ao conhecimento das normas 

penais; tem por escopo elaborar e desenvolver um sistema, visando interpretar e aplicar o 

Direito Penal, de modo lógico (formal e material) e racional. Zaffaroni conceitua o Direito 

Penal como um conjunto de preceitos normativos e a ciência do Direito Penal como o 

sistema de compreensão desses preceitos.8 É o estudo ordenado e sistemático das normas 

jurídicas atinentes ao delito, à pena e às medidas de segurança.9  

 Compreende-se que exista, entre as disciplinas jurídicas, uma que estude 

precisamente as regras penais, procurando interpretá- las, filiá- las aos princípios 

informativos, realizar a construção dos vários institutos jurídico-penais, para, afinal, chegar 

à fase de sua definitiva sistematização. É a atividade que tem como objeto o conhecimento 

das normas jurídico-penais.10 

 Recebe também a denominação de dogmática penal, visto que parte de dogmas 

encrustados no texto da Constituição, segue para os diplomas legais e chega de forma 

impositiva na resolução das situações fáticas posicionadas sob o manto de aplicação do 

ordenamento jurídico.  

                                                 
8 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Se designa, por un lado, a un conjunto de preceptos normativos y, por otro, 
al sistema de compreensión de estos preceptos.” Tratado de Derecho Penal , p. 23. No mesmo sentido, 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro  – Parte geral, p. 57. 
9 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, t. I, p. 25. 
10 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Conceito e método da ciência do Direito Penal , p. 13. 
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 Nessa linha de pensamento, ao lado do Direito Penal norma, direito positivo, 

representado pela legislação vigente, existe o Direito Penal ciência, que tem por fim a 

elaboração sistemática dos princípios que governam as normas penais.11 

 Esses princípios devem ser destacados das normas pela prática da exegese. 

Somente a interpretação minuciosa dos elementos e conceitos que integram as leis penais 

vigentes pode trazer elucidação suficiente para possibilitar uma estruturação sistemática 

responsável pela otimização funcional do direito. O descobrimento de falhas responsáveis 

pelo mau funcionamento da estrutura sistematizada das normas penais deve ser colocado 

em prática no campo de elaboração e aplicação da novatio legis, acarretando propostas de 

reformulação legislativa12 associadas aos objetivos a serem alcançados pelos vetores da 

política criminal. 

 Nesse sentido podemos ressaltar a importância da exegese da norma penal, que tem 

o condão de identificar conceitos legais e, com isso, mapear as normas penais de forma 

sistematizada no intento de sua perfeita e harmônica aplicabilidade.  

 No campo dogmático, vislumbramos a presença e importância da interpretação, da 

sistematização dos conceitos derivados da exegese e, em função do dinamismo das 

relações sociais e sua repercussão diuturna no ordenamento jurídico, da figura da crítica.  

 A crítica é o combustível que move a máquina da ciência. A sua estagnação 

significaria sua inoperância, pois não estaria apta a desenvolver-se paralelamente às 

mudanças derivadas do contexto fático-social. Não foi outra a conclusão de Aníbal Bruno 

ao afirmar que a crítica impede o isolamento do Direito como coisa definitivamente 

concluída e o restaura na continuidade da evolução, de que o direito vigente é apenas um 

momento transitório.13 

 Podemos destacar os três vetores da dogmática penal: a exegese, a dogmática 

propriamente dita e a crítica; ou seja, a interpretação, a sistematização e a crítica intra-

sistemática. 

 O seu método é o mesmo de todas as outras ciências jurídicas, qual seja, a 

progressiva sistematização das normas de direito positivo, com a sua interpretação e com a 

construção dos diversos institutos jurídicos.14 

                                                 
11 BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte geral, t. I, p. 40. 
12 Essa reformulação pode ser entendida tanto no aspecto do controle de constitucionalidade quanto nas 
propostas de lege ferenda, alterando sua redação ou revogando-as. 
13 Idem, p. 41. 
14 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, t. I, p. 9. 
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 Magalhães Noronha descreve o Direito Penal como ciência jurídica ao afirmar que 

o direito criminal tem caráter dogmático, não se compadecendo com tendências causais-

explicativas. É uma ciência normativa, cujo objeto é não o ser, mas o dever ser, o que vale 

dizer, as ordenações e preceitos, ou antes, as normas legais, sem preocupações 

experimentais acerca do fenômeno do crime. Seu método é o técnico-jurídico, cujos meios 

nos levam ao conhecimento preciso e exato da norma. O professor continua e conclui 

ensinando que o Direito Penal como ciência nos orienta no estudo das relações jurídicas, 

na elaboração dos institutos e formulação do sistema. Tal método é de natureza lógico-

abstrata, o que bem se compreende, já que, se a norma jurídica tem por conteúdo deveres, 

para conhecê-los bastam sua consideração e estudo, nada havendo para observar ou 

experimentar.15 

 Gimbernat Ordeig apresenta como principais critérios utilizados pelo jurista para 

conhecer o direito: as formas clássicas de interpretação; o valor da idéia de Justiça para 

determinar o conteúdo das normas; a importância da formação do conceito; a formação do 

sistema; e a natureza das coisas no processo cognoscitivo da ordem jurídico-penal. 16 

  

1.2 Objetivos 

 O objetivo primordial da ciência do Direito Penal é a busca pela sistematização das 

normas penais. Sistematização esta conquistada através da incessante interpretação e 

crítica do ordenamento jurídico-penal e que estaria diretamente vinculada à perfeição de 

sua aplicabilidade e conseqüente harmonia social. 17 

 Tem como objetivo de fundo o respeito máximo aos valores morais, políticos e 

jurídicos que gravitam em torno de cada particular individualidade humana.18 

 Tendo em vista que a ciência do Direito Penal é constituída pelo conjunto de 

conhecimentos (normas e princípios) ordenados, levando em consideração a superioridade 

hierárquica das normas constitucionais sobre as normas de natureza infraconstitucional19 e 

                                                 
15 NORONHA, Magalhães. Direito penal, v. 1, p. 8. 
16 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Conceito e método da ciência do Direito Penal , p. 41. 
17 WELZEL assim se manifesta sobre a Ciência Penal: “Misión de la ciencia penal es desarrollar y explicar el 
contenido de estas reglas jurídicas en su conexión interna, es decir, ‘sistematicamente’. Como ciencia 
sistemática establece la base para una administración de justicia igualitaria y justa, ya que sólo la 
comprensión de las conexiones internas del Derecho liberan a su aplicación del acaso y la arbitrariedad. Pero 
la ciencia penal es una ciencia ‘práctica’ no sólo porque ella sirve a la administración de justicia, sino 
también, en un sentido más profundo, en cuanto es una teoría del actuar humano justo e injusto, de modo que 
sus últimas raíces tocan los conceptos fundamentales de la filosofía práctica.” Derecho Penal alemán, p. 11. 
18 BETTIOL, Giuseppe. Direito penal, p. IX. 
19 Sobre o escalonamento hierárquico entre as normas constitucionais e a legislação que dela deriva formal e 
materialmente; Hans Kelsen, Teoria pura do Direito, p. 103. 
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a influência obrigatória exercida pelos princípios sobre todo o ordenamento jurídico, surge 

a necessidade de iniciarmos nossa pesquisa no campo principiológico presente na 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. 

 A lição de Francisco de Assis Toledo demonstra de forma inequívoca a presença 

dos princípios no contexto da ciência do Direito Penal. Para o autor, a ciência do Direito 

Penal é um conjunto de conhecimentos e princípios, ordenados metodicamente, de modo a 

tornar possível a elucidação do conteúdo das normas penais e dos institutos em que elas se 

agrupam, com vistas à sua aplicação aos casos ocorrentes, segundo critérios rigorosos de 

justiça.20 

 Esses objetivos corroboram a necessidade do estudo sistemático das normas penais, 

incluindo-se entre elas os princípios. Mais que necessário, torna-se indispensável para 

embasar a pesquisa sobre o Direito Penal como garantia fundamental do indivíduo e da 

sociedade e os posteriores reflexos da globalização em sua função garantista. 

 

1.3 Ciência jurídico-penal realista 

 A Ciência do Direito Penal tem por objeto material um determinado setor da 

realidade, formado por uma série de fatos ou acontecimentos a que denominamos delitos, 

penas, estados de periculosidade, medidas de segurança etc.21 

 O progresso científico-filosófico conduz a ciência do Direito Penal à realidade. Três 

correntes atuais buscam a introdução de considerações realistas no interior da dogmática penal: 

a concepção da ciência jurídica como ciência social; a contemplação realista do processo 

de aplicação da lei; e a união da política criminal à dogmática. Mir Puig entende que todas 

têm sua parcela de razão e devem ser observadas simultaneamente. Isso porque a ciência 

do Direito irá socorrer-se da ciência social para decidir sobre a natureza dos conceitos 

dogmáticos em nível teórico-construtivo e as modernas observações da hermenêutica no 

momento de aplicação da lei na prática, enquanto a união da dogmática com a política 

criminal dar-se-ia em ambos os níveis mencionados.22 

 Entretanto, em relação à política criminal, Mir Puig entende que “para que los 

princípios axiológicos y las necesidades prácticas tengan específico sentido político-

criminal, es preciso algo más: que tanto la valoración, como la consideración de la 

realidad, se apoyen en bases científico-empíricas. Esto es, que los postulados valorativos 

                                                 
20 Princípios básicos de Direito Penal, p. 2. 
21 COBO DEL ROSAL, M.; VIVES ANTÓN, T. S. Derecho Penal: parte general, p. 103. 
22 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del Derecho Penal, p. 299-300. 
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que inspiran el derecho positivo y la dogmática, y las necesidades del caso, tiendan a 

escapar de un origen puramente intuitivo y a buscar apoyo en la investigación del delito 

como fenómeno empírico, individual y social”.23 

 Nesse sentido, Claus Roxin afirma que a questão sobre qual a qualidade que deve 

ter um comportamento para que seja objeto da punição estatal será sempre um problema 

central, não somente para o legislador, mas também para a Ciência do Direito Penal. 

Assim, constata-se que a penalização de um comportamento necessita de uma legitimação 

diferente da simples discricionariedade do legislador.24 

 Muñoz Conde afirma que o pensamento sistemático tem que estar orientado pelo 

sistema se se quiser encontrar a solução justa para o caso concreto. E realça a importância 

do trabalho de Roxin que busca a vinculação jurídica e a finalidade político-criminal 

reduzidas a uma unidade no sistema do Direito Penal.25 

 Independentemente da teoria escolhida, o lastro legitimador do Direito Penal 

enquanto sistema pode ser resumido em duas categorias: os princípios constitucionais do 

Direito Penal e os bens jurídico-penais individuais e supra-individuais.26 

  

2. Os princípios norteadores da dogmática penal 

 As sociedades regem-se por um conjunto de normas de conduta. Existem as normas 

religiosas, as normas de moral e as normas jurídicas, com suas respectivas sanções: o 

pecado, o remorso, a reprovação social e a sanção. Aquele que age de modo contrário à 

norma jurídica e produz um dano ou uma probabilidade de dano a um bem jurídico-penal 

incorre em sanção pecuniária, restritiva de direitos ou privativa de liberdade, sendo, 

portanto, limitadores de direitos ou garantias individuais. 

 Essa necessidade social de utilização do Direito Penal como instrumento 

flexibilizador dos direitos constitucionais das pessoas, mesmo que justificada pela 

necessidade de controle social de condutas, não pode ser feita de forma aleatória e 

descontrolada. 

 O Direito Penal moderno se assenta em determinados princípios fundamentais, 

próprios do Estado democrático e social de Direito, que lhe dá base para legimitar sua 

intervenção na esfera de liberdade dos cidadãos. 

                                                 
23 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del Derecho Penal, p. 320. 
24 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal, p. 11. 
25 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción. In: ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del Derecho 
Penal, p. 19. 
26 Cuidaremos dos princípios nesse Capítulo e dos bens jurídico-penais no Capítulo 3 dessa dissertação. 
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 Além da função legitimadora, o Direito Penal, assim como toda e qualquer norma 

jurídica, tem, como pilastra de sustentação, princípios fundamentais que funcionam, 

também, como verdadeiros vetores necessários à escolha de qual direção a construção das 

normas penais deve tomar e como limites objetivos à neocriminalização e à 

neopenalização. 

 Celso Antônio Bandeira de Mello define o princípio como mandamento nuclear de 

um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas compondo- lhes o espírito e servindo de crédito para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido.27 

 Enrique Bacigalupo, ao tratar da Constituição Espanhola de 1978, aponta a 

vinculação necessária entre as leis ordinárias e as normas constitucionais como o maior 

acontecimento jurídico do último quarto de século; e reconhce a repercussão deste sistema 

jurídico no âmbito do Direito Penal, que, em regra, afeta com suas disposições normativas 

direitos fundamentais.28 

 O resultado da atividade legislativa criminal, para ser formal e materialmente 

constitucional, deve necessariamente estar vinculado ao conteúdo presente no maior 

diploma normativo do Estado. José Afonso da Silva afirma que a Constituição tem como 

principal característica, a supremacia. É a lei fundamental e suprema do Estado e somente 

nela se encontram fundamentos de autoridade e somente dela podem ser extraídas as 

normas, limitadas desde o seu nascedouro pelos limites objetivos constitucionais.29  

 Os ideais responsáveis pela elaboração de textos normativos que buscam dar 

segurança jurídica e social à toda e qualquer sociedade recebem o nome de princípios. 

Esses ideais, também chamados por Pontes de Miranda de conquistas da civilização,30 são 

fundamentais para a preservação da ordem e, conseqüentemente, para a própria 

manutenção do estado politicamente organizado. 

                                                 
27 O administrativista conclui sua definição afirmando que “é o conhecimento dos princípios que preside a 
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo”. 
Curso de Direito Administrativo, p. 545-546. 
28 O autor apresenta a evolução deste acontecimento jurídico nos seguintes termos: “El mayor acontecimiento 
jurídico ocurrido em el último cuarto de siglo em Espana há sido la sanción de la Constituición de 1978. La 
introducción de uma norma fundamental de aplicación directa por los tribunales implicó uma transformación 
sustancial del sistema del orden jurídico: de um sistema jurídico em el cual las leyes ordinarias eran 
consideradas como normas últimas se pasó a um sistema em el cual las normas legales ordinarias deben 
reconocer sus límites frente a las constitucionales.” Principios constitucionales de derecho penal, p. 43. 
29 Curso de Direito Constitucional positivo , p. 48. 
30 Democracia, liberdade e igualdade, p. 123. 
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 Assim, O Direito Penal, como ordenamento desenvolvido e como garantia, tem 

como sustentação os princípios clássicos derivados do Iluminismo.31 

 Com isso, destaca-se a função de segurança individual e coletiva presente nos 

princípios norteadores da elaboração legislativa e da aplicação da lei. A preocupação 

humana com a constante aplicação e observação desses dogmas fez com que surgisse a 

necessidade de gravar em palavras o que antes estava apenas no campo consuetudinário. 

 A norma escrita, tanto no âmbito constitucional quanto nos campos legislativos 

inferiores, ganhou força e segurança e, com a publicidade, passou a ser dotada da 

observação obrigatória erga omnes e potencial efetividade, características necessárias para 

a real aplicabilidade das normas impositivas. 

 Deslocando esse raciocínio para o âmbito do Direito Penal, essa segurança mostra-

se mais relevante. A conseqüência mais freqüente da inobservância do conteúdo 

substancial da norma é a restrição do direito de liberdade do indivíduo. Somente a ampla 

publicidade e a anterioridade da norma escrita garantem a inaplicabilidade dos castigos por 

motivos injustificados e a excepcionalidade dos tribunais. Essa segurança jurídica criada 

pela norma escrita pode ser vislumbrada no aspecto formal do princípio da reserva legal. 32 

 Cezar Roberto Bitencourt mostra que a onipotência jurídico-penal do Estado deve 

contar, necessariamente, com freios ou limites que resguardem os invioláveis direitos 

fundamentais do cidadão. O manto principiológico seria o sinal que caracterizaria o Direito 

Penal de um Estado pluralista e democrático. O desrespeito a esses limites – princípios 

constitucionais – demonstra de forma concreta a negação de um Estado de Direito social e 

democrático.33  

 Dessas normas penais prévias e escritas que formam o ordenamento jurídico penal, 

podemos e devemos ext rair observações lógico-sistemáticas com o intuito de impulsionar o 

desenvolvimento das normas jurídicas individualmente, em primeiro lugar, 

sistematicamente em segundo plano, para chegarmos à integralidade do ordenamento 

jurídico vigente, ou, nas palavras de Miguel Reale “o ordenamento jurídico é o sistema de 

normas jurídicas in acto, compreendendo as fontes do direito e todos os seus conteúdos e 

                                                 
31 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão, p. 37. 
32 Cf. HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal, p. 339. Hassemer afirma que “los principios 
del Derecho Penal material se pueden entender como garantías de vinculación del juez a la ley y al derecho”. 
33 Por opção de política criminal, o autor denomina os princípios de limitadores do poder repressivo estatal. 
Tratado de Direito Penal  – Parte geral, vol. 1, p. 12. 



21  

projeções” e “deve ser considerada definitivamente superada a antiga doutrina que reduzia 

o Direito ao ‘sistema das leis’.”34 

 O resultado desta derivação intelectual é a constatação, em primeiro lugar, da 

relevância das normas compatíveis com a Constituição para a manutenção da ordem estatal 

e, conseqüentemente, da importância da positivação constitucional para atribuir segurança 

à sociedade tanto no momento de construção das normas penais – que deverão observar os 

limites objetivos presentes na Constituição – quanto no momento de aplicação das normas 

penais, que deverão ser submetidas a controle de compatibilidade com os princípios e 

normas garantistas presentes, expressa ou implicitamente, na Constituição Federal. 

 Cezar Roberto Bitencourt reafirma que os princípios derivados do Iluminismo 

como a igualdade, a liberdade receberam assento constitucional e estão hoje insertos, 

explícita ou implicitamente, no texto da Constituição, e têm a função de orientar o 

legislador ordinário para a adoção de um sistema penal voltado para os direitos humanos, 

embasado em um Direito Penal da culpabilidade, um Direito Penal mínimo e garantista.35 

 Cernicchiaro encerra a demonstração da indissociabilidade entre as normas penais 

de natureza constitucional e de natureza infraconstitucional ao afirmar que a Constiuição 

reúne princípios que vinculam a pena no Direito brasileiro. Erige direitos aos delinqüentes 

e limita a atuação do legislador. Ao lado do princípio da reserva legal, do princípio da 

irretroatividade da lei penal e do princípio da responsabilidade penal, outros existem, 

diretamente relacionados com a substância e a finalidade da pena. Os princípios indicam as 

diretrizes a que estão vinculadas as sanções penais.36 

 Tendo em vista a indiscutível relevância dos princípios para a construção, aplicação 

e, principalmente, interpretação sistemática do Direito Penal, urge seja feita análise 

individualizada de cada um dos princípios limitadores da atuação repressiva estatal para, 

posteriormente, analisá- los sob um enfoque geral em relação ao impacto gerado pelo 

fenômeno da globalização. 

 Importante ressaltar que o estudo dos princípios será feito de forma sintética, 

apresentado apenas seu conceito e os enfoques que serão utilizados em pontos futuros 

deste trabalho para justificações e limitações do caráter instrumental do Direito Penal 

decorrente de seu novo enfoque. 

  

                                                 
34 Lições preliminares de direito, p. 192. 
35 Tratado de Direito Penal – Parte geral, vol. 1, p. 14. 
36 CERNICCHIARO, Luiz Vicente e COSTA JR., Paulo José da. Direito Penal na Constituição, p. 121. 
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2.1 Dignidade humana 

 A preocupação humanística, surgida inicialmente no campo filosófico, é a origem 

da tutela constitucional atual da dignidade do ser humano. 

 Nas palavras de Luiz Luisi, liberado o homem da sua condição de sujeito passivo, 

inicia-se um longo mas irreversíve l processo que viria fazer do homem o construtor de sua 

história. Este processo adquire consistência a partir do século XVII, por obra de filósofos 

como Thomas Hobbes, John Locke, Samuel Puffendorf, Charles Secondat de 

Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, dentre outros. Na concepção desses pensadores, o 

homem deixa de ser súdito, e passa a ser cidadão. É agente ativo na modelagem de seu 

espaço social e político.37 

 Em 1764, após um ano de estudos críticos sobre a legislação penal da época, Cesare 

Bonesana pub lica a obra prima Dei delitti e delle pene, verdadeiro protesto escrito contra a 

arbitrariedade e a violência amparadas pela lei. Seus estudos rapidamente recebem 

traduções para outros idiomas.38 

 No final do século XVIII, a dignidade do ser humano, até ent ão de cunho 

eminentemente filosófico, passa, a partir do movimento revolucionário francês de 1789, a 

incorporar um texto positivado. “Nascem, portanto, nesta quadra da história o que hoje 

chamamos direitos humanos. Mas somente nos últimos decênios do século XVIII é que 

esses direitos, até então só pensados, passam a positivar-se juridicamente em diversos 

documentos legislativos. E dentre estes, o mais importante pela sua abrangência universal, 

e sua precisão técnica, é a imperecível ‘Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão’, 

promulgada pela Assembléia Nacional da França em 26 de agosto de 1789”. 39 

 Repetido pela ONU, o princípio da dignidade humana passou a integrar a maioria 

dos ordenamentos jurídicos mundiais, inclusive o brasileiro. A Constituição Federal de 

1988 atribuiu- lhe tamanha relevância que o posicionou, de forma sistemática, entre os 

fundamentos de nosso Estado democrático de Direito.40 

 Seguindo a orientação mundial de prevalência da dignidade humana, o Brasil 

ratificou o Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, que promulga a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporando, de forma 

                                                 
37 LUISI, Luiz. Direito humanos – repercussões penais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 21, p. 
75. 
38 Em 1766, dois anos depois da publicação italiana, a França recebe sua tradução, feita por André Morellet. 
BONESANA. Dos delitos e das penas, p. 28. 
39 LUISI, Luiz. Direito humanos – repercussões penais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 21, p. 
76. 
40 Constituição Federal de 1988, art. 1.º, III.  



23  

dúplice, a preocupação humanística deste princípio em nosso ordenamento jurídico 

constitucional. 

 Reza o art. 11 do Pacto mencionado: “Toda pessoa tem direito ao respeito de sua 

honra e ao reconhecimento de sua dignidade”. 

 A presença expressa em diplomas tão relevantes permite alegar que se o Direito não 

for vislumbrado como instrumento de proteção do ser humano e de busca da paz social, ao 

menos, não poderá ser instrumentalizado ignorando este princípio basilar de nosso 

ordenamento jurídico. 

 O valor dignidade da pessoa humana somente é alcançado mediante o suprimento 

das necessidades elementares contextualizadas em determinada sociedade. O valor em tela 

pressupõe e compreende o respeito à pessoa e às suas características individuais, 

conferindo tratamento isonômico substancial aos indivíduos. Excelente exemplo da 

inobservância do princípio da dignidade humana pode ser observado na superpopulação 

carcerária, amontoada em celas sem as mínimas condições de higiene e de vida. Exemplo 

esse facilmente detectado na realidade social brasileira.41 

 A dignidade da pessoa humana não representa meio nem instrumento para atingir 

finalidades primeiras da Constituição, mas o objetivo primeiro da sociedade. 

 Para a plena observância desse princípio, o Estado de Direito democrático e social 

deve consagrar e garantir os direitos fundamentais, propiciando condições para que sejam 

respeitados e remover obstáculos à sua realização. 

 

2.2 Legalidade 

 A concentração do poder para solucionar os conflitos sociais nas mãos do Estado 

atribui ao ente estatal um incomensurável leque de possibilidades de intervenção na esfera 

de liberdade dos cidadãos. Nessa ótica, o Direito Penal mostra-se como o ramo do Direito 

Público mais poderoso de que se pode valer o Estado para privar os indivíduos de sua 

liberdade. 

 Tendo em vista esse monopólio punitivo, mostram-se necessárias, para a segurança 

social e para evitar o totalitarismo e o abuso no exercício do poder, regras bem delimitadas 

e previamente determinadas. 
                                                 
41 René Ariel Dotti aponta como principais problemas do sistema carcerário a ausência de uma política 
criminal bem definida, a inflação legislativa criminal, a falência das estruturas de apoio, o drama dos 
servidores públicos, a carência dos estabelecimentos penais; e reclama mudanças do sistema para que a 
dignidade humana no cárcere deixe de ser utopia e passe a ser factível. (A crise do sistema penitenciário. 
Anais do Congresso Nacional de Execução Penal – 3 a 5 de setembro 2003 , p. 236 a 247). 
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 Francesco Carrara afirma que o direito é a liberdade. A ciência penal é o código 

supremo da liberdade, que tem por escopo subtrair o homem à tirania dos demais, e ajudá-

lo a subtrair-se à sua própria, bem como à de suas paixões.42 

 Origina-se no ideário do Iluminismo, em especial na obra Dei delitti e delle pene 

(1764), de Cesare Bonesana. A partir da Revolução Francesa, o princípio da legalidade 

converte-se em exigência de segurança jurídica e de garantia individual. 

 Com base no postulado latino nullum crimen nulla poena sine lege, apresentado por 

Anselm von Feuerbach, 43 no início do século XIX, surge no ordenamento jurídico-

constitucional, em especial no rol de direitos e garantias fundamentais, verdadeira 

limitação ao ius puniendi estatal. Este princípio está expresso na atual Constituição Federal 

brasileira44 e no Código Penal,45 realçando a necessidade de sua vinculação e observação 

em matéria criminal.46 

 O princípio da legalidade constitui real limitação ao poder estatal de interferir na 

esfera das liberdades individuais, tendo em vista que nenhum fato pode ser considerado 

crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que antes desse mesmo fato tenham 

sido instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva. 

 Enrique Bacigalupo realça essa importância ao afirmar que o Direito Penal está 

constituído pelos princípios de hierarquia constitucional, que são o conjunto de princípios 

que no curso histórico do direito repressivo foram convertendo-se nos critérios de 

legitimação da coerção penal. São limites à coerção penal estatal impostos pela proteção da 

liberdade. Entre estes princípios destaca como o de maior tradição, justamente, o princípio 

da legalidade.47 

 Rogério Greco sintetiza o princípio ao afirmar que este proíbe que a lei sirva de 

instrumento para abusos, procurando afastar possíveis redações imprecisas que trariam à 

população o sentimento de completa insegurança, vez que jamais teria a certeza de que 

                                                 
42 CARRARA, Francesco. Programa do curso de Direito Criminal, p. 11. 
43 Apud TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal, p. 21. 
44 “Art. 5.º (...) XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
45 “Art. 1.º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” 
46 Para Luigi Ferrajoli, o princípio da legalidade estrita exige duas condições: o caráter formal ou legal do 
critério de definição do desvio e o caráter empírico ou fático das hipóteses de desvio legalmente definidas. O 
desvio punível, segundo a primeira condição, não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é 
reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa 
semelhante. É aquele formalmente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma 
pena, segundo a clássica fórmula nulla poena et nullum crimen sine lege. Por outra parte, conforme a 
segunda condição, a definição legal do desvio deve ser produzida não com referência a figuras subjetivas de 
status ou de autor, mas somente a figuras empíricas e objetivas de comportamento, segundo a outra máxima 
clássica: nulla poena sine crimine et sine culpa. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 38. 
47 ENRIQUE BACIGALUPO. Principios constitucionales de derecho penal, p. 75. 
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suas ações estariam ou não abrangidas por determinado tipo penal.48 Essa certeza foi 

denominada por Ferrajoli como esfera intangível de liberdade.49 

 Enrique Bacigalupo, ao afirmar que este princípio é básico de um Estado de direito 

democrático, apresenta quatro proibições50 derivadas do princípio da reserva legal: a) de 

aplicação retroativa da lei (lex praevia); b) de aplicação de outro direito que não seja o 

escrito (lex scrita); c) de extensão do direito escrito a situações análogas (lex stricta); e d) 

de cláusulas legais indeterminadas (lex certa). 

 No mesmo sentido, Sérgio Salomão Shecaira afirma que o princípio da legalidade é 

a regra essencial, substancial de todo o ordenamento penal. É uma proposição constitutiva 

de ponto de partida de um sistema. No plano penal, o corolário do Estado Democrático de 

Direito é exatamente o princípio da legalidade, como uma das garantias e direitos 

individuais (art. 5.º XXXIX), ou um valor do Direito Penal Constitucional. O princípio da 

legalidade se desdobra em quatro decorrências lógicas: não se admite a edição de leis 

retroativas; proíbe-se o agravamento da punibilidade ou a simples punição pelo direito 

consuetudinário; descarta-se a idéia de analogia in malam partem; afasta-se a 

admissibilidade de leis indeterminadas.51 

 Nessa mesma linha, Cezar Roberto Bitencourt é enfático ao defender a 

inadmissibilidade de expressões vagas, equívocas ou ambíguas em termos de sanções 

criminais, ressalvando a importância da estrita legalidade em matéria criminal.52 

 Importante ressaltar que a segurança advinda da criação do princípio da legalidade 

era exclusivamente formal. Não havia a preocupação com o conceito material de crime, ou 

seja, a substância do fato que ofende bem juridicamente relevante.53 

 Em que pesem os efeitos limitados de sua origem, o princípio da legalidade, 

associado aos demais princípios norteadores da dogmática penal, mostra-se de 

incomparável importância para o funcionamento de qualquer Estado de Direito. 

 Dotado de valor imprescindível para o funcionamento do Estado democrático de 

Direito, o princípio da reserva legal apresenta alguns problemas de ordem intrínseca que 

precisam ser analisados sob o prisma garantista. 

                                                 
48 GRECO, Rogério. Direito Penal do equilíbrio , p. 156. 
49 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 40. 
50 Rogério Greco chama estas mesmas proibições de vertentes preconizadas pelo princípio nullum crimen 
nulla poena sine lege. 
51 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Circunstâncias do crime, p. 67. 
52 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, v. 1, p. 15. 
53 Nesse sentido, CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito Penal na 
Constituição , p. 15. 



26  

 Mesmo levando em consideração os aspectos materiais e a compatibilidade 

constitucional no momento da elaboração legislativa, o legislador, em face das limitações 

naturais da técnica legislativa e da multiplicidade de situações que podem ocorrer na 

prática, não tem o poder de prever todas as situações capazes de atingir determinado bem 

jurídico. Em alguns casos, o que é penalmente relevante in abstrato, pode não assumir, in 

concreto, suficiente dignidade e significação jurídico-penal. 

 Essas limitações naturais da técnica legislativa mostram-se como as responsáveis 

pela fragilização de uma das garantia s derivadas do princípio da legalidade: a taxatividade. 

Ao menos, no Brasil, quando há inobservância das garantias da anterioridade e da reserva 

de lei, o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado atento para eventuais correções de leis 

mal elaboradas. 

 Em relação à taxatividade, deve ser uma garantia imposta tanto ao legislador quanto 

ao aplicador da lei penal no momento de sua hermenêutica.54 

 A hermenêutica necessária para suplantar a lacuna prática do princípio da reserva 

legal não pode ultrapassar os limites legislativos da norma sob pena de supressão de Poder, 

e terá que estar atenta para o restante do manto principiológico constitucional, que 

continuamos a apresentar. 

  

2.3 Presunção de inocência 

 O Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, que promulgou a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro 

de 1969, garantiu a todos os indivíduos, indistintamente, o direito a ser presumido inocente 

enquanto não for provada legalmente sua culpa.55 

 Apesar de integrar nosso sistema jurídico com força constitucional (CF art. 5.º § 

2.º), o constituinte de 1988 também demonstrou essa preocupação e incluiu no rol dos 

direitos e garantias individuais a mesma máxima: “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5.º, LVII). Dessa disposição 

constitucional, Cernicchiaro conclui que o réu tem o direito público subjetivo de não ser 

submetido ao estado de condenado. Continua seu raciocínio através da seguinte premissa 

lógica: Se o status de condenado começasse antes do término do processo, o contraditório 
                                                 
54 Winfried Hassemer assim se pronuncia sobre as atividades legislativas e judiciárias relacionadas à 
compreensão dos textos legais: “Mientras la fase de producción exige del penalista comprensión escénica, la 
decisión del caso depende de la comprensión de textos. Estos textos son las normas del Derecho Penal 
material. La vinculación del juez a estas normas ordena y asegura la decisión del caso.” Fundamentos del 
Derecho Penal, p. 339. 
55 Decreto 678/1992, art. 8, n. 2. 
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e a defesa plena seriam postergados, cedendo espaços a presunções que não encontram 

guarida na Constituição.56 

 Enrique Bacigalupo faz importante consideração quando aponta o princípio da 

presunção de inocência como pilar de manutenção e afirmação da existência do Direito 

Penal, ao afirmar que o ordenamento jurídico-penal existe para proteger o cidadão, que 

deve ser considerado inocente até o trânsito da sentença condenatória. Na ausência deste 

princípio, atribuiria ao Direito Penal a missão de proteção do delinqüente, e não do 

cidadão, o que poderia gerar desconfiança e desprestígio por parte da sociedade.57 

 Esse princípio vem sofrendo inúmeras tentativas de relativização em nome de um 

utilitarismo do Direito Penal pós-moderno,58 que será estudado posteriormente. 

 

2.4 Culpabilidade 

 Trata-se de postulado basilar de que não há pena sem culpabilidade (nulla poena 

sine culpa) e de que a pena não pode ultrapassar a medida da culpabilidade.59 

 Mostra-se como uma conquista da humanidade e demonstra a maturidade evolutiva 

da responsabilização penal do ser humano por parte do Estado. Este princípio reza que não 

há pena sem culpabilidade e, quando há a pena, ela não pode ir além da exata medida da 

culpabilidade de cada um dos responsáveis pela prática do delito, como expresso nos arts. 

29 e 59 do Código Penal, autênticos representantes da culpabilidade proporcional. 

 A culpabilidade deve ser entendida como fundamento e limite de toda pena. Esse 

princípio diz respeito ao caráter inviolável do respeito à dignidade do ser humano. 

 Jakobs, mesmo tendo como plano de fundo a instrumentalização sistêmica do 

Direito Penal, traz à tona o entendimento do Tribunal Constitucional Federal alemão que 

deriva o princípio de culpabilidade não somente dos princípios gerais do Estado de direito 

material, mas também, especificamente, da obrigação de respeitar a dignidade humana. E 

conclui que a proibição de vulnerar essa dignidade deve limitar a otimização da utilidade 

da pena.60 

                                                 
56 CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito Penal na Constituição, p. 105 e 
p. 111. 
57 ENRIQUE BACIGALUPO. Principios constitucionales de Derecho Penal, p. 47. 
58 Podemos exemplificar com a possibilidade de submeter o preso provisório ao Regime Disciplinar 
Diferenciado – RDD. Reza o art. 52, § 2.º da Lei de Execução Penal: “Estará igualmente sujeito ao regime 
disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de 
envolvimento ou participação, a qualquer título , em organizações criminosas, quadrilha ou bando.” (grifos 
nossos). 
59 CEREZO MIR, José. Temas fundamentales del Derecho Penal , p. 19. 
60 JAKOBS, Günther. Fundamentos do Direito Penal , p. 12. 
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 Analisado como “juízo de censura”, necessita-se estudá- lo sob dois enfoques: o 

interno e o externo. O enfoque interno está relacionado com a capacidade de discernimento 

do agente no momento da prática da conduta delituosa, ou seja, se o agente teria ou não o 

sentimento de reprovabilidade de sua conduta. Tendo em vista a impossibilidade de 

sustentar as regras do Direito Penal com base exclusiva na opinião valorativa do agente 

sobre seus atos, requer-se também, análise externa diferenciada. 

 O enfoque externo da culpabilidade reside na necessidade de um segundo 

observador avaliar se a conduta típica e ilícita praticada também carrega um juízo de 

desaprovação. Essa análise, no Estado de Direito será feita, necessariamente, por membro 

integrante do Poder Judiciário, além das análises iniciais feitas pela autoridade policial no 

momento do indiciamento e pelo representante do Ministério Público no momento do 

oferecimento da denúncia.  

 Esclarecida a noção de juízo de censura, resta analisar o princípio da culpabilidade 

e seus desdobramentos, além de sua relevância para o modelo garantista. 

 A máxima latina nullum crimen, nulla poena sine culpa, de presença indispensável 

no Direito Penal mínimo, mostra-se em perfeita harmonia com a concepção minimalista, 

no sentido de que somente os fatos censuráveis e carregados de alta reprovabilidade é que 

deverão merecer atenção do Direito Penal. 61 

 O princípio da culpabilidade stricto sensu deve ser estudado sob três diferentes 

prismas: como parte integrante do conceito analítico de crime; como medida da pena a ser 

aplicada; e como filtro da responsabilização penal objetiva. 

 Como elemento integrante do conceito analítico de crime, a culpabilidade deve ser 

aferida, em primeiro plano, sobre sua presença na conduta delituosa. A presença da 

tipicidade e da antijuridicidade não são suficientes para configurar, de forma plena, o 

delito. Para os adeptos da teoria tripartida do delito, a tipicidade e a ilicitude são capazes, 

apenas, de demonstrar uma conduta injustificada e contrária ao direito, ficando a questão 

da responsabilização penal deslocada para a terceira etapa de verificação do delito, ou seja, 

a análise da culpabilidade. 

 Como fundamento da pena, deixamos o plano abstrato do conceito analítico de 

crime e ingressamos no plano concreto, do momento da aplicação da sanção penal. Nesse 

momento, o juízo de culpabilidade será utilizado como medidor da aplicação da pena. 

                                                 
61 Ferrajoli representa o princípio da culpabilidade no sexto dos seus dez axiomas: nulla actio sine culpa . O 
autor italiano afirma que o princípio da culpabilidade ou responsabilidade pessoal deve ser interpretado 
sistematicamente com os demais princípios presentes hoje nos ordenamentos desenvolvidos. FERRAJOLI, 
Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal , p. 91-92. 
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Dentro de um mesmo fato típico, antijurídico e culpável, a análise da culpabilidade ainda 

permite diferentes gradações valorativas em relação ao quantum da pena a ser aplicada. As 

condutas mais reprováveis receberão pena maior. 

 Como um conceito contrário à responsabilidade objetiva, pode-se afirmar que em 

uma sociedade democrática só há lugar para um Direito Penal da culpa. Veda-se, dessa 

forma, a responsabilidade pelo simples resultado. Não há delito ou pena sem dolo ou culpa. 

 Especificamente no caso da responsabilidade objetiva, Ferrajoli vislumbra quatro 

fundamentos externos do princípio de culpabilidade: a) a reprovação da ação: condição 

necessária para justificar sua proibição e, em conseqüência, sua punição; b) a função 

utilitarista de prevenção geral própria do Direito Penal: apenas as condutas culpáveis 

podem ser objeto de prevenção por meio da pena, já que só em relação a elas a cominação 

penal encontra-se apta para desenvolver uma função intimidatória; c) a possibilidade de 

prever as conseqüências de nossas condutas; e d) as ações culpáveis são as únicas que 

podem ser não somente objeto de reprovação, de previsão e de prevenção; são, também, as 

únicas que podem ser lógica e sensatamente proibidas. As proibições penais são normas 

regulativas, no sentido de que necessariamente pressupõem a possibilidade de serem 

observadas ou violadas por parte de seus destinatários, a cujo conhecimento e vontade se 

dirigem, com a função pragmática de orientá- los e condicioná- los; e seriam insensatas, 

além de inúteis, se tal possibilidade não existisse.62 

 Qualquer desses três prismas têm como escopo garantir que um indivíduo que não 

podia agir de modo diverso, conforme o Direito, não comete fato típico; tem sua 

responsabilização na exata medida da parcela de culpa que carrega e que a pena que 

receberá também será proporcionalmente graduada conforme os exatos termos de sua 

culpabilidade. 

 Afinal, nenhum fato ou comportamento humano é valorado como ação se não é 

fruto de uma decisão; conseqüentemente, não pode ser castigado, nem sequer proibido, se 

não é intencional, isto é, realizado com consciência e vontade por uma pessoa capaz de 

compreender e de querer.63  

 

2.5 Intervenção mínima e Fragmentariedade 

                                                 
62 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 451. 
63 Nesse sentido, cf. lição de Welzel, ao afirmar que o juízo de desvalor da culpabilidade vai mais além, e 
lança sobre o autor a reprovabilidade pessoal por não haver atuado corretamente apesar de ter podido obrar 
conforme a norma. WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal , p. 87. 
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 O princípio da intervenção mínima estabelece que o Direito Penal só pode atuar na 

defesa dos bens jurídicos indispensáveis à manutenção da paz social e, se puderem ser 

tutelados de forma menos gravosa – fora do âmbito criminal – não devem ser penalmente 

protegidos.64 

 O ordenamento jurídico-penal só poderá intervir nas hipóteses de absoluta 

necessidade e com o intuito de manter a estrutura social intacta e harmônica. Por esta razão 

de ordem conceitual, é também conhecido no meio acadêmico como ultima ratio. 

 Luiz Regis Prado acrescenta ao princípio da intervenção mínima um aspecto 

funcional, no sentido de que a lei penal só deve ser criada se tiver condições de se mostrar 

eficaz para não contaminar o restante do ordenamento jurídico com o vírus do 

simbolismo65 e da inoperância. Assim afirma o jurista: “E, de preferência, só deverá fazê-

lo na medida em que for capaz de ter eficácia. Aparece ele como uma orientação político-

criminal restritiva do jus puniendi e deriva da própria natureza do Direito Penal e da 

concepção material de Estado de Direito democrático. O uso excessivo da sanção criminal 

(inflação penal) não garante uma maior proteção de bens; ao contrário, condena o sistema 

penal a uma função meramente simbólica e negativa”. 66 

 O princípio da intervenção mínima deve ser analisado e utilizado em dois 

momentos distintos:67 no momento da construção ou revogação das normas penais; e no 

momento da aplicação das normas penais ao caso concreto. 

 No âmbito legislativo, o legislador deve observar o princípio da intervenção 

mínima no momento de inovar o ordenamento penal incriminando novas condutas. A 

revogação de condutas criminosas que não estão sendo verificadas na prática – seja pela 

não ofensa a bens jurídicos relevantes, seja pelo fonômeno da adequação social – deve ser 

uma preocupação constante do legislador quando tratar da matéria criminal. 

 Essa redução do ordenamento jurídico-penal através do mecanismo da revogação 

normativa mostra-se muito importante para adaptar o Direito Penal à nova realidade social 

e para fazê- lo cumprir sua real função: regular somente as relações sociais que 

                                                 
64 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição , p. 68. 
65 Não se deve confundir, mesmo que ambas as formas sejam utilizadas por parcela significativa da doutrina 
como sinônimos, a função simbólica do Direito Penal – que pode ser positiva – e a função promocional do 
Direito Penal – de cunho eminentemente político e incapaz de intentar um suposto desenvolvimento dos 
aspectos sociais. Quanto à função promocional do Direito Penal, cf. PASCHOAL, Janaina Conceição. 
Constituição, criminalização e Direito Penal mínimo , p. 123. Sobre a nuance garantista da função simbólica 
do Direito Penal, cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 309. 
66 Curso de Direito Penal brasileiro , p. 141. 
67 Sobre a bifurcação do princípio da intervenção mínima, GRECO, Rogério. Direito Penal do equilíbrio, p. 
71. 
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efetivamente podem atingir bens jurídicos significativos, com a mínima intervenção na 

esfera de liberdades dos cidadãos. 

 Já no âmbito jurisdicional, o princípio da intervenção mínima deve ser observado 

no momento do exercício hermenêutico feito pelo magistrado. É ele quem deve verificar, 

no caso concreto colocado sob sua responsabilidade, se aquela conduta penalmente 

tipificada, antijurídica e culpável ofende o bem jurídico com a gravidade necessária para 

justificar uma intervenção do Direito Penal na esfera de liberdade daquele cidadão. 

 Da associação entre o princípio da intervenção mínima e a proteção dos bens 

jurídico-penais, surge um desdobramento principiológico mais específico: o princípio da 

fragmentariedade. O juiz deve analisar no caso concreto os limites de proteção a 

determinado bem jurídico que não é tutelado de forma absoluta, dependendo de análise 

concreta e do grau de lesão ou efetiva ameaça de lesão a determinado bem. 

 Pelo postulado da fragmentariedade, a função maior de proteção de bens jurídicos 

atribuída à lei penal não é absoluta. Eles só devem ser defendidos penalmente ante certas 

formas de agressão, consideradas socialmente intoleráveis. Isso quer dizer que apenas as 

ações ou omissões mais graves endereçadas contra bens valiosos podem ser objeto de 

criminalização.  

 Justiça se faça ao citar Heleno Cláudio Fragoso que, em 1961, já demonstrava que 

“o Direito Penal é indubitavelmente fragmentário pois não realiza uma tutela genérica de 

determinados interesses jurídicos, tendo em vista que a ilicitude penal só pode existir se 

corresponder a determinada figura de delito, que esgota e limita, nos extremos da definição 

legal, a conduta punível”.68 

 O aspecto garantista presente nesses princípios reside no fato do Direito Penal não 

estar livre para ser expandido sem medida e de forma aleatória, tipificando-se novas 

condutas e tutelando-se penalmente novos bens jurídicos. Os limites objetivos existem, têm 

força normativa e hierarquia constitucional. 

 

2.6 Proporcionalidade 

 O Direito Penal, no campo da reprovabilidade, além de fragmentário como visto 

acima, deve preocupar-se com a proporcionalidade ao exercer sua função social de 

prevenção e, principalmente, de repressão. 

                                                 
68 Conduta punível - Dissertação para Livre Docência da Cadeira de Direito Penal na Faculdade Nacional 
de Direito, p. 203. 
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 O princípio da proporcionalidade tem seu principal campo de atuação no âmbito 

dos direitos fundamentais, enquanto critério valorativo constitucional determinante das 

máximas restrições que podem ser impostas na esfera individual dos cidadãos pelo Estado, 

e para a consecução de seus fins.69 

 Esse princípio, em sentido estrito, exige um liame axiológico, graduável, entre o 

fato praticado e a cominação legal, ficando evidente a proibição de qualquer excesso. Os 

excessos no momento da punição, a desproporcionalidade entre a conduta delitiva e seu 

castigo, originam situações arbitrárias e desequilibradas. 

 A busca pela retribuição proporcional ao mal causado, surgiu com a lei de talião. A 

retribuição do mal nos exatos termos do mal causado trouxe à tona a sensação e a 

compatibilidade entre proporcionalidade e justiça. Essse modelo legislativo arcaico 

apresenta-se na história do Direito Penal proporcional como marco importante, levando-se 

em consideração a idéia de quantificação e limitação do poder de punir. 

 Contundente representação exemplificativa da lei de talião encontra-se nos §§ 229 e 

230 do Código de Hammurabi. Essas disposições trazem caso práticos e soluções 

aparentemente justas e proporcionais. Inicialmente, o § 229 afirma que se a casa 

construída por um pedreiro ruir e matar o dono, o pedreiro será morto. O § 230 reza que se 

esta mesma casa, ao ruir, matar o filho do dono, matar-se-á o filho do pedreiro.70 

 O desenvolvimento das sociedades no decorrer da história, principalmente com o 

monopólio do poder nas mãos dos déspotas, relegou a preocupação com os direitos 

humanos fundamentais a segundo plano. A monarquia absolutista egoística e poderosa, 

tomava suas decisões em benefício próprio de forma ilimitada. 

 Essa percepção de uma “justiça injusta” causada pelo excesso, foi um dos objetos 

de ataque de Cesare Bonesana já em 1764, e encontra-se presente na conclusão de sua mais 

relevante contribuição científica. Afirmou o Marquês de Beccaria: “para que cada pena não 

seja uma violência de um ou de muitos contra um cidadão privado, deve ser 

essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, 

proporcional aos delitos e ditada por leis” (grifo nosso).71 

 Tendo como vetor os ensinamentos do ilustre autor, surge um movimento 

ideológico que levou alguns governantes a reformar a legislação de seus países, como as 

Instruções de Catarina II, da Rússia; a abolição da tortura por Frederico o Grande da 

                                                 
69 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal , p. 35. 
70 O Código de Hammurabi, p. 94. 
71 BONESANA, Cesare. Dos delitos e das penas, p.139. 
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Prússia; a abolição da pena de morte por José II, da Áustria e a Lei de Pedro Leopoldo, da 

Toscana, que estabeleceu a igualdade de todos perante a lei penal, a proporcionalidade 

entre a gravidade da conduta e a amplitude da reprimenda e a conseqüente abolição da 

pena de morte e da tortura como método de investigação. Todo esse contexto histórico 

serviu de base para a percepção da possibilidade de mudança e de motivos pelos quais 

valia a pena lutar. Estudos e revolta, aliados à Revolução Francesa, deram origem à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789, em França. 

Coube, por fim, à esta Revolução dar o passo decisivo para a instauração de uma nova 

ordem jurídico-penal.72 

 Este documento histórico, que se inicou com a queda da Bastilha em 14 de julho do 

mesmo ano, trouxe contribuições que significaram verdadeira ruptura no modelo estatal 

monárquico da época, elevando os direitos e garantias fundamentais – denominados 

sagrados e inalienáveis no documento – ao patamar hierárquico mais elevado da nova 

Constituição francesa. 

 Demonstrando a preocupação embrionária com a subsidiariedade e a 

proporcionalidade das penas criminais, reza o artigo XV da Declaração: “A lei não deve 

discernir senão penas estritamente e evidentemente necessárias – As penas devem ser 

proporcionais ao delito e úteis à sociedade” (grifo nosso). 

 Assim se manifestou Carrara ao ensinar que o Direito Penal atinge o direito dos 

culpados, mas não o faz de forma tirância ou prepotente quando a sua resposta não se 

mostra excessiva, fora dos limites da necessidade da tutela.73 

 Posteriormente podemos citar Bettiol que, em análise minuciosa da Escola 

Clássica, afirma que a pena é a retribuição pelo mal realizado e está diretamente 

proporcionada ao crime.74 

 Quando utilizamos a palavra Estado, estamos nos referindo tanto a 

proporcionalidade abstrata – que deve ser observada no momento de criação legislativa da 

norma –, quanto à proporcionalidade concreta – princípio a ser observado e utilizado pelo 

magistrado no momento de quantificar a reprimenda e aplicá- la ao caso concreto. 

 Pelo princípio da proporcionalidade concluímos que a pena deve ser proporcional 

ao mal produzido. O Estado não pode dar uma resposta desproporcional à conduta 

                                                 
72 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte geral, t. I, p. 141. 
73 CARRARA, Francesco. Programa do curso de Direito Criminal, v. 1, p. 13. 
74 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal, v. 1, p. 24. 
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considerada lesiva ao bem jurídico protegido, sob pena de ferir garantias individuais 

constitucionalmente previstas.75 

 

2.7 Ofensividade: adequação social e insignificância 

 O princípio da ofensividade – ou lesividade76 – reza que o tipo penal só existe para 

a defesa de um interesse, para a defesa de um valor.77 Na medida em que, no plano 

concreto não ocorre efetiva lesão daquele interesse, tentativa de lesão ou exposição do 

interesse a um perigo real, concreto, comprovado, não haverá fato típico. A lei não pode 

considerar criminosa uma conduta se não houver necessidade desta incriminação para 

proteção da sociedade. Se o tipo não proteger o bem jurídico, a tipificação dessa conduta é 

inconstitucional. 

 A idéia da ofensividade da conduta a bem jurídico, como pressuposto político da 

intervenção penal é inerente à noção de crime. E a pena, como resposta a uma ação que 

não afeta o direito de ninguém, é uma aberração absoluta e não deve ser admitida.78 

 O princípio da ofensividade constitui um instrumento exegético ou hermenêutico 

que permite não só dotar o ilícito penal de um sentido material garantista, senão também 

de eliminar do âmbito do punível condutas que só formalmente são típicas, porém sem a 

conseqüente ofensa ao bem jurídico tutelado.79 

 Entretanto, mesmo que exista, em análise formal e preliminar, ofensa a bem 

jurídico penalmente tutelado, nem sempre haverá a responsabilização penal do agente. 

 Em algumas situações, a ofensa ao bem jurídico não decorre de um fato 

materialmente típico, pois é aceito socialmente ou a lesão a este bem jurídico beira a 

insignificância: trata-se da teoria da adequação social e do princípio da insignificância. 

                                                 
75 Interessante observação feita por Cerezo Mir deve ser apresentada, para demonstrar o inverso: o aumento 
das garantias do indivíduo submetido a medidas de segurança levando-se em consideração o princípio da 
proporcionalidade, mas de forma equivocada, pois nos casos de medida de segurança, a pena deve ser 
proporcional não ao mal causado, e sim à periculosidade do agente. Assim se manifesta o autor ao apresentar 
essa alteração no Código Penal Espanhol de 1995, influenciado pela ciência do Direito Penal alemão: “Con 
esta regulación se trata de extender las garantías del Estado de Derecho existentes en la aplicación de las 
penas a las medidas de seguridad. El fin es laudable, pero no los medios elegidos para ello. Las medidas de 
seguridad, a diferencia de las penas, no tienen que ser proporcionales a la gravedad del delito cometido, en la 
formulación usual del principio de proporcionalidad, sólo puede tener el sentido de que se trata de un 
síntoma, entre otros, a tener en cuenta en el enjuiciamiento de la peligrosidad del delincuente”. CEREZO 
MIR, José. Temas fundamentales de Derecho Penal, p. 74. 
76 Para alguns autores, existe diferença entre a lesividade e a ofensividade. A primeira versaria unicamente 
quanto ao fato de como deve ser entendida a proteção ofertada e a segunda seria a de uma exclusiva proteção 
a bens jurídicos, mostrando-se informador do conteúdo material do tipo. GOMES, Luiz Flávio. Princípio da 
ofensividade no Direito Penal , p. 11. 
77 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal, p. 83. 
78 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas, p. 196. 
79 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal, p. 70. 
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 A teoria da adequação social, formulada por Welzel, significa que, apesar de uma 

conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente 

adequada, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente 

condicionada.80 

 Para Welzel, a adequação social está, desde o início, excluída do tipo, porque se 

realiza dentro do âmbito de normalidade social. A ação é socialmente adequada quando se 

conforma completamente à ordem social, histórica, normal da vida, de modo que não será 

uma ação típica de lesão, ainda que produza a lesão a um bem jurídico.81 

 A exclusão do resultado típico nessas hipóteses fundamenta-se em uma 

interpretação teleológico-restritiva dos tipos penais, na qual desempenham importante 

papel as concepções ético-sociais, jurídicas e políticas dominantes, dado que influem 

decisivamente na tutela dos bens jurídicos.82 

 Rogério Greco aponta uma das principais conseqüências da inobservância do 

princípio da adequação social pelo legislador: estaria compelindo a população a cometer 

crimes, uma vez que, estando a sociedade acostumada a praticar determinados 

comportamentos, não mudaria a sua normal maneira de ser pelo simples fato do 

surgimento de uma lei penal que não teve a sensibilidade suficiente para discernir condutas 

inadequadas socialmente daquelas outras que não são toleradas pela sociedade.83 

 Além da adequação social, devemos destacar outro critério limitador de tipicidade 

relacionado com o princípio da ofensividade: o princípio da insignificância. 

 Após a análise dos princípios da adequação social e da intervenção mínima, o 

legislador criminal passa a ter ciência dos seus exatos limites de atuação repressiva, no 

momento de tipificação in abstrato de condutas lesivas a bens jurídicos. 

 Além das limitações constitucionais, principiológicas e materiais, ainda restam 

como obstáculos a correta identificação dos bens jurídicos a serem penalmente tutelados, 

inteligência para acompanhar o desenvolvimento e as orientações de política criminal, 

além da perfeição redacional como obediência à taxatividade que se espera de um diploma 

penal.84 

 Mesmo que todos esses tópicos sejam estritamente observados pelo Poder 

Legislativo, a disparidade que existe entre qualquer tipificação abstrata e a multiplicidade 

                                                 
80 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal, p. 33. 
81 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal , p. 58. 
82 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, p. 33. 
83 GRECO, Rogério. Direito Penal do equilíbrio , p. 94. 
84 Idem, p. 97. 
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fática dos casos concretos, impede que todas as nuances sejam previamente identificadas 

pelo legislador, lacuna que, por sua vez, deve ser eliminada ou diminuída pelo hermeneuta. 

 É justamente neste ponto que reside o princípio da insignificância. Sua adoção 

mostra-se inafastável na qualidade de princípio que traduz o raciocínio minimalista, 

equilibrado, visando interpretar corretamente os textos legais. A preocupação com as 

infrações bagatelares existe desde a década de 70 do século XX. 85 

 É sabido que o Direito Penal não outorga proteção absoluta aos bens jurídicos; que 

não constitui um sistema exaustivo de ilicitudes, ou seja, não protege todos os bens 

jurídicos, e sim os mais fundamentais, e somente frente a ataques realmente intoleráveis.86 

 Desse raciocínio extrai-se o caráter fragmentário do Direito Penal. Nenhum bem 

jurídico tem proteção absoluta, nem mesmo a vida.87 Da mesma forma, a proteção só se 

dará na seara penal quando não for possível a tutela dos bens jurídicos por outros ramos do 

direito. A fragmentariedade e a subsidiariedade são princípios demonstrativos da 

relatividade da proteção penal. 

 Apesar da limitação resultante dos princípios da legalidade, da ofensividade, da 

fragmentariedade e da subsidiareidade, ainda podem surgir, no plano concreto das ações 

humanas, situações que mereceriam ficar fora do âmbito de proteção da norma tendo em 

vista a intensidade da lesão produzida ao bem jurídico tutelado em matéria criminal.88

 Não há como o legislador prever o grau de intensidade que mereça ser penalmente 

reprovado no momento de aplicação da reprimenda, ficando essa análise postergada para a 

exegese do Judiciário.  

 Para sanar essa lacuna, cabe ao aplicador da lei penal averiguar o grau de 

intensidade da conduta típica e lesiva e, após análise da potencialidade ofensiva que 

atingiu o bem jurídico protegido pela norma, decidir se aquele fato in concreto merece 

punição. 

 Nesse sentido, o princípio da insignificância apresenta um campo de garantia onde 

se situam todos aqueles atos que não afetam significativamente o bem jurídico. 

 

2.8 Humanização da pena 

 Esse princípio traz à lume a obrigação de que as penas só podem ser aplicadas se 

tem como finalidade última, além da punição do responsável pela ofensa a um bem 

                                                 
85 HIRSCH, Hans Joachim. Derecho penal, t. II, p. 245. 
86 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal, p. 95. 
87 V. art. 128, II, do CP, que trata da eliminação da vida do feto quando a gravidez é resultante de estupro. 
88 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal, p. 97. 
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jurídico penalmente tutelado, a ressocialização e reintegração deste indivíduo na sociedade 

após o cumprimento de sua reprimenda criminal. 

 A pena que é aplicada desrespeitando o condenado ao tratá- lo de forma desumana 

fere a Constituição e as conquistas de toda a humanidade contra os arbítrios de poder. 

 Tratar um indivíduo sem humanidade – por mais desumano que possa ele parecer – 

significa deslegitimar a pena aplicada e um abuso na utilização do poder sancionador por 

parte do Estado. 

 Para Bettiol tal princípio constitui corolário da superior exigência de que toda 

norma constitucional deve respeitar a natureza racional da pessoa humana. A Constituição 

é feita para a salvaguarda da dignidade e dos direitos de liberdade do cidadão. Uma pena 

que, na enunciação conceitual ou na sua execução, fosse capaz de desrespeitar a dignidade 

física ou moral do condenado, não seria constitucional. Assim, por exemplo, a fustigação, 

a mutilação, a castração, o pelourinho, os tratamentos carcerários cruéis, a segregação 

celular contínua.89 

 Em relação à segregação celular contínua, que não deixa de ser uma modalidade de 

tratamento carcerário cruel, surgiu no Brasil, no ano de 2003, o Regime Disciplinar 

Diferenciado90 – RDD – que permite o isolamento celular, inclusive de presos provisórios 

no caso de quadrilha. Esse método de encarceramento do indivíduo, utilizado no atual 

sistema carcerário brasileiro, desrespeita não apenas o princípio da humanização da pena,91 

mas, além disso, ignora o princípio da presunção de inocência e, em verdadeira 

antecipação dos efeitos da punibilidade estatal, impõe o status poena ao acusado antes 

mesmo da averiguação das matérias de fato e de direito e da aferição de sua autoria e 

culpabilidade. Levando em consideração o descaso do Poder Executivo com a situação 

física92 e disciplinar93 dos locais de cumprimento das penas privativas de liberdade no 

Brasil, podemos afirmar que este princípio está longe de ser cumprido, ou nem mesmo é 

observado. 

 

3. O Direito Penal na Constituição Federal 

                                                 
89 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal, t. I, p. 60. 
90 Lei 10.792, de 1.º de dezembro de 2003. 
91 “Trata-se de uma determinação desumana e degradante, cruel, o que faz ofender a dignidade humana” 
(TJSP – 1.ª Câmara Criminal – HC 978.305.3/0 –  rel. Borges Pereira – j. 15.08.2006). 
92 Superlotação e ausência de condições mínimas de higiene, inclusive na alimentação. 
93 Ampliação dos castigos, inclusive com colocação de presos em solitárias por 360 dias, como determina o 
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), trazido ao ordenamento jurídico penal pela Lei Federal 
10.792/2003, inclusive, v.g., para presos provisórios com suspeita de participação no delito de quadrilha. 
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 A Constituição Federal expressa as diretrizes de nosso Estado Democrático e Social 

de Direito. Estado de Direito, onde a lei, em sentido material, rege a nação com vistas à 

realização dos valores estampados na Lei Maior. Estado Democrático, onde todo poder 

emana do povo, que o exerce de maneira: direta ou indireta; participativa no processo 

decisório e nos atos de governo; com pleno direito ao exercício da livre expressão de 

opiniões e pensamentos divergentes; e Estado Social, destinado à realização do bem-estar 

geral dos cidadãos, desiderato alcançado por meio de políticas públicas de promoção da 

liberdade, da igualdade e do desenvolvimento da pessoa humana.94 

 Deve ficar claro que o Direito Penal do Estado democrático de Direito ou Direito 

Penal de Direitos Humanos (“Direito Penal liberal” em sentido técnico), tem entre suas 

principais características o respeito à autonomia ética, a delimitação bastante precisa do 

poder público, a seleção racional dos bens jurídicos penalmente tuteláveis, a 

previsibilidade das soluções, a racionalidade, humanidade e legalidade das penas.95 

 O Direito Penal, reverberando os valores declinados na Carta, deverá submeter seu 

conteúdo à vontade desta. Os princípios do Direito Penal, o processo de criação das leis 

penais, e o conteúdo das normas criminais deverão estar em absoluta sintonia com os 

valores da ordem constitucional, respeitando-os e zelando pela sua aplicação e vigência. 

 Após exame dos princípios que regem todo o ordenamento jurídico-penal, podemos 

conceituar o Direito Penal como sendo o acervo de normas de natureza constitucional e 

infra-constitucional que, ao definirem condutas e estipularem sanções, tutelam os bens 

jurídicos de forma racional e limitam a necessária atuação punitiva estatal. 

 Não se trata de definição recente, moderna. Já em 1881, o Professor Joaquim 

Augusto de Camargo, em livro publicado pela Typographia da Gazeta do Povo, já definia 

o Direito Criminal como a coleção de princípios e regras que presidem os crimes, 

estabelecendo o modo pelo qual eles têm vida e fixando as penas com as circunstâncias 

que as elevam ou diminuem.96 

                                                 
94 SILVA, Marcelo Rodrigues da. Fundamentos constitucionais da exclusão da tipicidade penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais n. 45, p. 159-185. 
95 ZAFFARONI, Eugenio R.; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro: Parte 
geral – Volume 1 , p. 286. 
96 CAMARGO, Joaquim Augusto de. Direito Penal brasileiro , p. 22. 
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 A relação entre o Direito Penal e a Constituição fica cristalina após o estudo dos 

princípios norteadores do ordenamento jurídico-penal, tanto no momento de sua 

elaboração, quanto no momento de sua aplicação.97 

 Jimenez de Asúa nos lembra que as Constituições só passaram a conter dispositivos 

penais a partir da Magna Carta inglesa de 1215, do Bill of Rights de 1689 e da Declaração 

francesa dos direitos dos homens de 1789.98 

 Cerezo Mir afirma que o Direito Penal sempre será instrumento de proteção do 

sistema político dominante e os princípios fundamentais do Direito Penal de um Estado 

Social e Democrático de Direito tem sido proclamados expressamente ou estão explícitos 

na Constituição.99 

 René Dotti também trabalha nesse sentido ao afirmar que o regime jurídico de 

proteção dos direitos humanos vertidos para o campo do Direito Penal deve assentar-se em 

bases materialmente capazes de proporcionar limites suficientes de sustentação e que, fora 

de tal hipótese, as formulações jurídicas perdem substância e se transformam em meras 

proclamações otimistas divorciadas da realidade.100 

 Os exemplos dogmáticos acima explicitados de incompatibilidade material de leis 

penais com seus princípios limitadores presentes na Constituição Federal demonstram a 

alarmante situação em que se encontra a produção legislativa criminal em nosso País. Essa 

deformidade estrutural das normas criminais infraconstitucionais decorre de opção de 

política criminal, voltada para a construção de um Direito Penal máximo. 

 A falta de efetividade das atuais normas penais para reduzir os índices de violência 

constatados pela estística criminal, cria na sociedade a sensação de impunidade e, aliada à 

massificação de informações e fatos criminais nos veículos de comunicação, impulsiona a 

opinião popular no sentido da hipertrofia criminal que, por via reflexa, atinge também o 

Congresso Nacional. 

 Rogério Greco entende que a mídia foi a grande propagadora e divulgadora do 

movimento de Lei e Ordem. Profissionais não habilitados, ao criticarem as leis penais, 

                                                 
97 Enrique Bacigalupo manifesta-se nesse sentido ao afirmar que “el legislador ordinario tiene libertad para 
decidir si un determinado comportamiento es o no delito (...) conseqüentemente, los principios del derecho 
penal que constituyen una concreción de la idea del Estado de derecho son aquellos que se refierem 
basicamente a la possibilidad de la acción represiva por el ciudadano y a los límites de esta acción, dicho más 
precisamente: el principio de legalidad, el de culpabilidad, el de proporcionalidad y la prohibición de bis in 
idem. (...) En la actualidad no cabe discusión alguna respecto de la vinculación de la ley penal con estos 
principios superiores.” Principios constitucionales de Derecho Penal , p. 231. 
98 JIMENEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal, p. 195. 
99 CEREZO MIR, José. Los fines de la pena en la Constituición y en el Código Penal Español, después de 
las reformas del año 2003, p. 179. 
100 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas, p. 102. 
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levaram a sociedade a acreditar que seu recrudescimento seria a solução para todos os 

males da violência.101 

 Todas essas situações acima apresentadas criam para o legislador a necessidade de 

adpatação das leis penais. Vislumbrando o Direito Penal como o único instrumento de 

controle social dotado de coercibilidade, ele opta pela neocriminalização e pelo aumento 

dos limites máximos das sanções privativas de liberdade, buscando uma maior efetividade 

na tutela dos bens jurídicos. 

 A imprescindibilidade de observância dos princípios constitucionais acima 

demonstrados mostra-se, para o Poder Legislativo, com força impeditiva e como limites 

objetivos que não podem ser ignorados. Esse cabo de guerra entre a maximalização e a 

minimalização do Direito Penal ainda persiste, graças à presença do manto principiológico 

atuando de forma efetiva, tanto no momento da criação das normas, quanto na análise a 

posteriori feita pela Judiciário no controle de constitucionalidade dessas mesmas leis. 

 Quanto à observância dos princípios garantistas pelo Judiciário, corre-se o risco de 

ver, pelo juiz exclusivamente legalista, a aceitação sem restrições do perigo abstrato no 

Direito Penal, em evidente desrespeito ao princípio da ofensividade e, v.g., a condenação 

por furto de um shampoo, inclusive com a manutenção de custódia da acusada por anos, 

em evidente desrespeito ao princípio da insignificância.102  

 As críticas apresentadas não indicam um total afastamento das novas idéias do 

Direito Penal, incorporadas, principalmente, pela alteração dos vetores de política criminal 

que buscou adaptar a legislação penal nacional à nova realidade dos riscos sociais difusos. 

O exercício crítico serve de alerta para demonstrar que princípios constitucionais, que 

estão acima da lei – tanto formal quanto substancialmente –, sofrem restrições via leis 

ordinárias emergenciais, desacompanhadas do necessário e célere controle de 

constitucionalidade. 

 

 

                                                 
101 GRECO, Rogério. Direito Penal do equilíbrio , p. 16. 
102 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. O Direito Penal na era da globalização , p. 71. 
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2 

A GLOBALIZAÇÃO 

 

SUMÁRIO: 1. O fenômeno da Globalização: 1.1. Interferência da Economia no 
Direito Penal; 1.2 Interferência da globalização na sociedade; 1.3 Interferência da 
globalização no Direito Penal – 2. Sociedade pós-industrial ou sociedade de risco – 
3. O Direito Penal do Inimigo. 

 

  

1. O fenômeno da globalização 

 O ser humano sempre percebeu a utilidade da vida em grupo para seu benefício 

próprio, que nada mais é do que a ampliação dos laços familiares. Não nos parece possível 

o ser humano desenvolver-se em sua plenitude optando por isolar-se do restante das 

pessoas.  

 Alberto Silva Franco vai além e destaca que o ser humano totalmente isolado é uma 

figura de ficção. Realça a relevância da comunicação entre os indivíduos como forma de 

complementariedade e auto-afirmação. Vê a comunicação com o outro como um dado 

básico, como sendo o único canal que permite ao indivíduo satisfazer suas necessidades, 

atingir seus fins e, portanto, desenvolver plenamente sua personalidade e suas 

potencialidades.103 

 Mesmo sem levar em consideração a racionalidade de um pensamento lógico e 

concatenado, a verdade é que a própria natureza individual104 do ser humano fez a escolha 

pelo interrelacionamento. Fez essa opção e, de forma consuetudinária, construiu situações 

limite de comportamento para os integrantes do grupo visando preservar seus direitos e 

manter a própria reunião de indivíduos que tinham entre si os mesmos interesses coletivos.  

 Essa força natural, também denominada de impulso de associação,105 formou os 

grupos sociais e, de seu relacionamento cotidiano, surgiram – como não poderia deixar de 

ser – conflitos de interesses que, até então, não dispunham de regras positivadas para 

solucioná- los. 

                                                 
103 Crimes hediondos, p. 51. 
104 Da lógica natural podemos extrair a conclusão que o isolamento dos indivíduos eliminaria a espécie 
humana em curto prazo por falta de descendentes. 
105 Aníbal Bruno assim se manifesta nesse sentido: “Por força do impulso de associação, que marca de 
maneira tão profunda o destino dos homens, o que encontramos na história e na pré-história da humanidade 
são grupos humanos, e não indivíduos isolados e, dentro desses grupos, desde logo, normas de 
comportamento social.” Direito Penal: Parte geral, t. I, p. 67. 
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 Hassemer afirma que a violência é um componente da nossa experiência cotidiana. 

Quem vive com outros, experimenta violência e nunca estará seguro frente a ela.106 

 A pena surge como uma necessidade. Primeiro para satisfazer a ira das entidades 

sobrenaturais e para devolver a paz e segurança perturbadas pela ofensa.  

 Com o desenvolvimento social, ou seja, a evolução e centralização do poder, o 

encargo de manter a paz passou ao Estado que incumbiu-se de substituir a vingança divina 

e privada pela pena institucionalizada, apesar de, nos primórdios, ser arbitrária, 

desmensurada e desumana.107 

 O positivismo surge para limitar o abuso do poder e trazer segurança às relações 

sociais. Este é o quadro histórico-dogmático por onde se desenvolveu o sistema jurídico 

até o presente. 

 Esse Direito de cunho liberal, construído em base garantista, vem sofrendo 

constantes tentativas de flexibilização em suas regras, por múltlipas razões.108 A mais 

relevante delas é o fenômeno da globalização e sua interferência no conteúdo da política 

criminal. 

 Entende-se a globalização como um processo uniforme no qual os Estados-nação, 

culturas nacionais e, conseqüentemente, o Direito são transformados pela integração 

econômica.109 

 Pode-se entender a globalização como um processo de ligação sistemática entre 

certos fatos condicionantes e suas conseqüências sociais. Independentemente da discussão 

sobre seu significado semântico,110 a globalização influencia o sistema penal garantista. 

 Trata-se de um processo que interfere no cotidiano das pessoas, em todos os 

campos da vida social, tais como no trabalho, na cultura e mesmo nas relações 

interpessoais. O choque entre culturas, no caso entre a sociedade industrial e a sociedade 

de risco, pode ser vislumbrada como uma modalidade de aculturação, fenômeno que 

pressupõe a existência de dois módulos culturais em situação de intercâmbio. A 

globalização, por atender os anseios da política econômica, foi aceita de forma rápida e 

integrada aos diplomas nacionais, combinado desenvolvimento econômico com segurança 

                                                 
106 HASSEMER, Winfried. Crítica al Derecho Penal de hoy, p. 49. 
107 FERREIRA, Ivette Senise. Direito Penal primitivo. Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 27, p. 495. 
108 Podem ser apresentadas como algumas causas da expansão do Direito Penal o aparecimento de novos 
riscos, institucionalização da insegurança, sociedade de sujeitos passivos, identificação da maio ria com a 
vítima, descrédito das instâncias de proteção, entre outros. SILVA SÁNCHEZ, Jesus Maria. A expansão do 
Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 27-74. 
109 SILVA, Tadeu A. Dix. Globalização e Direito Penal brasileiro: acomodação ou indiferença? Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, p. 81-96. 
110 Sobre a semântica de algumas palavras, principalmente as jurídicas, cf. ROSS, Alf. Tû-Tû, p. 30-54. 
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jurídica. A busca pelo lucro rápido foi determinante para o incremento dos riscos sociais e 

pelo incremento da legislação penal que continua a correr atrás de um prejuízo que não 

causou. 111 

 O fenômeno multidimensional conhecido por globalização afeta e tem capacidade 

potencial para afetar ainda mais as bases do sistema penal dos Estados cujas tradições 

encontram-se firmemente ancoradas nos princípios do Direito Penal liberal fundado no 

respeito aos direitos humanos, bem como compatível com a vigência do Estado 

democrático e social de Direito. 

 Apesar das dificuldades presentes no debate sobre a globalização,112 mostra-se 

necessário identificá- la, conceituá- la e estudar suas causas e as conseqüências responsáveis 

pela transformação do Direito Penal clássico, desde o surgimento de novos bens a serem 

tutelados até a flexibilização das garantias fundamentais dos indivíduos. 

 Os desafios impostos pela globalização não são fáceis de serem enfrentados, como 

se pode deduzir a partir do exame de sua natureza e dos efeitos que produz. Contudo, para 

lidar com eles adequadamente, deve-se, primeiramente, admitir a sua existência real, ou 

seja, que existem poderosas determinações a traduzir uma nova configuração do 

capitalismo mundial e, ainda, que o Estado nacional é uma vítima dessa ordem das 

coisas.113 

 O direito positivo vem sofrendo as conseqüências das novas formas de organização 

econômica capitalista, da transnacionalização dos mercados, da mobilidade quase ilimitada 

alcançada pela circulação dos capitais e da compressão do tempo e do espaço, graças ao 

avanço da informática, das telecomunicações e dos transportes, que influenciam em sua 

estrutura. Faria destaca duas delas que estão afetando significativamente o universo do 

direito positivo: o aumento na velocidade do processo de diferenciação sócio-

econômica114 e a fragmentação da produção.115 Por influência dessas conseqüências, o 

                                                 
111 Sobre aculturação, cf. ALMEIDA FILHO, Agassiz. Sociedade e cultura em evolução, p. 138-139. 
112 Ulrich Beck elenca essas dificuldades no seguinte rol: multiplicidade, os diversos significados, as 
dimensões. O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização, p. 9. 
113 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 43, p. 165-186. 
114 Sobre o aumento da velocidade do processo de diferenciação sócio-econômica, Faria assim se manifesta: 
“Cada vez mais os sistemas técnico-científicos, produtivos, financeiros e comerciais se especializam e se 
subdividem continuamente com base em novas especializações. E, ao atuar em áreas crescentemente 
específicas, eles tendem a produzir suas próprias regras, seus próprios procedimentos, suas próprias 
racionalidades e suas próprias concepções de justiça. Essa tendência dos diferentes sistemas à autonomia, por 
sua vez, amplia extraordinariamente a complexidade do sistema jurídico. Dificulta o trabalho de produção 
normativa por parte do legislador. E ainda leva o direito por ele editado a ter sua efetividade condicionada à 
aceitação de suas prescrições justamente pelos distintos sistemas que deveria disciplinar, enquadrar, regular e 
controlar, pondo assim em xeque a centralidade dos poderes públicos. Posta a questão de outro modo, se a 
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direito positivo vem perdendo, gradativamente, a capacidade de ordenar, moldar e 

conformar a sociedade. E seus mecanismos processuais também já não conseguem exercer 

de maneira eficaz seu papel de absorver tensões, dirimir conflitos, administrar disputas e 

neutralizar a violência.116 

 Isso porque tal violência, apesar de sempre ter estado onipresente, alterou sua forma 

e a densidade de suas atividades. O que hoje se modifica de forma célere e evidente é a 

forma e o modo pelo qual percebemos a violência e a atitude que está sendo tomada contra 

ela.117 

 O impacto provocado pelo processo de globalização nas estruturas nacionais afeta 

diretamente o desempenho dos Estados tanto no plano interno quanto no internacional, 

apontando na direção de importantes transformações na configuração e funcionamento dos 

sistemas penais. Basicamente, o Direito Penal modificado pela globalização é 

eminentemente prático, de modo a responder às exigências dos sistemas penais impotentes 

na luta contra a criminalidade globalizada. No âmbito internacional, a globalização 

acarreta o incremento de determinadas atividades criminosas, tais como tráfico de drogas, 

tráfico de armas e material estratégico (explosivos, urânio), tráfico de automóveis e cartões 

de crédito furtados, escravidão de crianças, adolescentes e mulheres para fins de 

exploração sexual e pornografia e tráfico de imigrantes clandestinos. Saliente-se que todas 

estas atividades ilícitas estão muitas vezes interligadas por redes de organizações 

criminosas, o que torna o seu enfrentamento bem mais difícil.118 

                                                                                                                                                    
autonomia é, por definição, auto-regulação, como é possível a efetividade do direito positivo, enquanto 
regulação externa dos sistemas?” FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, p. 231-240. 
115 Faria afirma que “a fragmentação da produção é particularmente importante porque, no âmbito da nova 
divisão internacional do trabalho, o acirramento da competição levou empresas e conglomerados a extrair 
todas as vantagens possíveis da localização. Graças à substituição das enormes e rígidas plantas industriais de 
caráter fordista-taylorista por plantas mais leves, enxutas, flexíveis e multifuncionais, eles podem distribuir 
entre distintas cidades, regiões, nações e continentes as diferentes fases de fabricação de seus bens. Essa 
facilidade de transferir suas plantas industriais lhes dá um extraordinário poder para barganhar o lugar de sua 
instalação com as diferentes instâncias dos poderes públicos de qualquer Estado, em troca de incentivos, 
isenções, emp réstimos com juros subsidiados, infraestrutura a custo zero e adaptação das legislações 
tributária, trabalhista, previdenciária, ambiental e urbanística às suas necessidades e interesses. Com isso, as 
disputas para atrair investimentos diretos muitas vezes acabam ganhando contornos selvagens e predatórios, 
em termos de renúncia, pelos poderes públicos, de parte de sua autonomia decisória e de sua soberania 
fiscal.” FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 
231-240. 
116 FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 231-
240. 
117 HASSEMER, Winfried. Crítica al Derecho Penal de hoy, p. 49. 
118 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 43, p. 165-186. 
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 O desafio representado pela criminalidade econômica organizada transnacional 

realça a debilidade do Estado nacional, incapacitado para enfrentar isoladamente essas 

atividades. Assim, revela-se correto que a investigação e persecução das atividades 

criminosas globalizadas devam buscar eficácia num plano que ultrapasse as fronteiras 

nacionais, pela utilização otimizada de todos os instrumentos disponíveis no quadro da 

cooperação jurídica internacional.  

 Não obstante essa necessidade, inúmeras são as dificuldades dessa espécie de 

jurisdição sem fronteiras, com uma política global unificada para o enfrentamento do 

problema. Por ora, as especificidades das legislações nacionais sobre um mesmo assunto e, 

principalmente, a disparidade evolutiva de sua dogmática e os problemas regionais de cada 

nação, mostram-se como barreiras ao necessário desenvolvimento do trabalho conjunto dos 

países no combate ao crime globalizado. Ao contrário dos processos democráticos e dos 

necessários estudos dogmáticos feitos pela Ciência do Direito Penal, a criminalidade 

organizada supranacional é ágil, não se preocupa com o formalismo e trabalha unicamente 

com resultados. 

 Outro fator que precisa ser levado em consideração é a redução da amplitude 

jurisdicional dos Estados nacionais em nome da cessão de parcela de sua competência para 

o processo e julgamento de crimes que ultrapassem suas fronteiras.119 A globalização tem 

como uma de suas conseqüências a modificação dos ordenamentos jurídicos internos por 

assinatura de Tratados e Convenções que podem vir a suprimir garantias individuais já 

conquistadas pelo Direito Penal garantista em nome de uma eventual uniformização na 

tutela de determinados bens considerados indispensáveis pela comunidade internacional. 

 Por outro lado, pode-se tentar viabilizar a proteção dos direitos civis através de 

diplomas legais que sejam fruto da cooperação internacional e pretendam limitar a 

violência punitiva dos Estados cooperados. O país signatário tem como compromisso com 

seu povo a não assinatura de documentos internacionais que sejam contrários às máximas 

                                                 
119 Em sentido diverso, pela existência de duas ordens jurídico-penais, Luiz Luisi assim se posiciona: “Tem-
se entendido existentes duas nuanças na dimensão transnacional do Direito Penal. Uma partindo dos direitos 
penais nacionais, prevendo normas em seu ordenamento destinadas a disciplinar fatos ocorridos além de suas 
fronteiras, bem como viabilizando a aplicação de disposições penais de outros ordenamentos em seu 
território. Outra, originária de iniciativas envolvendo diversos países, e objetivadas em convenções e tratados 
multilaterais, mas cuja efetiva vigência e eficácia depende da ratificação pelos estados firmatários. Esta 
dualidade tem dado margem a um Direito Penal internacional e um Direito internacional Penal.” Prólogo. 
Princípios de cooperação judicial penal internacional no protocolo do Mercosul. In: RAÚL CERVINI; 
TAVARES, Juarez, p. 7-8. 
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previstas na Constituição de seus países. É a utilização de sua soberania como garantia 

fundamental dos cidadãos. 

 No plano político interno, a globalização torna necessário o exercício de um 

controle social extremamente rigoroso e repressivo através do sistema penal. O efeito 

produzido pela globalização sobre o mercado de trabalho, afetando o emprego e as 

condições sociais de vida do trabalhador, possui uma significativa capacidade de 

potencializar os processos de criminalização. Não se trata de sustentar, ingenuamente, que 

a pobreza provoca um crescimento da delinqüência tradicional, mas sim que a exclusão 

social favorece a aceleração do divórcio social entre os excluídos – as grandes vítimas do 

processo de globalização – e os meios anunciados como socialmente legítimos para se 

alcançarem as utilidades minimamente necessárias a uma existência digna. As massas 

excluídas tornam-se, então, sob a égide da globalização, ainda mais vulneráveis aos 

processos oficiais de definição (opção legal pelos bens/interesses valiosos aos setores 

hegemônicos da sociedade) e seleção (atribuição do status de criminoso) levados a efeito 

pelas agências estatais integrantes do sistema penal. 120 

 Este quadro desfavorece visivelmente a adoção de políticas criminais tendentes a 

minimizar a intervenção punitiva por parte do Estado, posição adotada com veemência 

pelos setores mais progressistas no campo das ciências criminais, ao mesmo tempo em que 

estimula o crescimento da demanda voltada para a exacerbação da violência penal.   

 Evidentemente tais providências legislativas nenhum efeito real benéfico acarretam, 

muito menos em termos de garantir a segurança da população, e a classe política sabe 

disso. Ocorre que, como não podem transformar a realidade, por não terem poder para 

tanto, optam pelo engodo, pelo espetáculo autopromocional. Iludem as massas produzindo 

e exibindo leis penais mais repressivas e exigem rigor por parte do Poder Judiciário.  

 Em conclusão, temos que o aumento da repressão interna em relação à 

criminalidade tradicional por parte do sistema penal, gera um efeito precisamente oposto 

ao que dele a sociedade espera, ou seja, provoca ainda mais insegurança, afeta os direitos 

civis e desestabiliza o Estado democrático de Direito. Porém, cumpre efetivamente o papel 

dela esperado pelo capital financeiro internacional, qual seja, promove a divisão da 

sociedade civil, opondo supostos interesses conflitantes da classe média e das camadas 

mais baixas da população (“incluídos” e “excluídos”), estes últimos considerados como 

                                                 
120 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 43, p. 165-186. 
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“classe perigosa” pelos primeiros, ou seja, como “inimigos” a serem combatidos a todo 

custo. A cisão social daí resultante debilita o próprio Estado incapacitando-o a se opor 

eficazmente aos efe itos sociais nocivos da globalização.121 

 A globalização é um processo real e não apenas uma ideologia, não obstante a 

apropriação ideológica do termo. Porém, independentemente de seu caráter, ou seja, quer 

se trate ou não de um fenômeno realmente existente, o simples fato da economia se 

encontrar atualmente num elevado estágio de internacionalização, produz uma série de 

efeitos socialmente nocivos, dentre os quais, a exclusão social decorrente da redução da 

capacidade de intervenção do Estado no plano econômico e na implementação de políticas 

sociais.  

 Enquanto processo, a globalização é irreversível no sentido de que não se pode 

negá- la nem desconhecer os seus efeitos, fechando os olhos para o fato de que ela provoca 

transformações importantes no Estado nacional e na sociedade.  

 Quando observamos os efeitos da globalização nos sistemas penais podemos 

concluir, em primeiro lugar, que existe um movimento na direção de uma 

internacionalização da repressão penal. A globalização, ao mesmo tempo em que incentiva 

a impunidade dos poderosos, na medida em que lhes fornece os instrumentos tecnológicos 

de que necessitam para movimentar o produto de suas atividades criminosas, contribui para 

a descriminalização de condutas tradicionalmente consideradas como delituosas.  

 Além disso, não parece nenhum absurdo admitir que as restrições às liberdades 

clássicas pelo Direito Penal globalizado possam levar, devido ao atual estágio das relações 

internacionais, a um incremento da atividade punitiva do Estado no âmbito interno, 

atingindo com isso não apenas o crime organizado, mas a criminalidade tradicional 

atribuída às massas excluídas. 

 Antes de analisar como está sendo configurado o Direito Penal unificado pela 

globalização, vamos analisar a porta de entrada no fenômeno da globalização no Direito 

Penal – a política econômica – para posterior estudo de seus reflexos na sociedade, que 

passa a ser denominada de risco e, enfim, seus reflexos no sistema criminal. 

 

1.1 Interferência da Economia no Direito Penal 

 Impossível entender as razões dessa alteração da política criminal frente ao 

                                                 
121 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 43, p. 165-186. 
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fenômeno da globalização sem iniciarmos o estudo pela Economia. A vinculação entre a 

ordem econômica e o Direito Penal é realidade que não pode ser ignorada. 

 A modernidade trazida pela Revolução Industrial sofreu significativas alterações 

por força do desenvolvimento tecnológico122 e para atender necessidades econômicas. 

 Caracterizou essa pós-modernidade econômica da seguinte forma: a) aumento do 

volume de recursos em circulação; b) aumento da velocidade e intensidade das relações 

econômicas, tornando-as mais dinâmicas e diminuindo os espaços físicos; c) redução do 

tempo para a prática das relações econômicas; d) aumento da competitividade.123 

 Do aumento do volume dos recursos chegamos à idéia de Poder. A centralização e 

concentração de poder, frente à limitação de recursos existentes, resulta na necessária 

inclusão de uns e exclusão de outros. Esse binômio inclusão versus exclusão pode ser 

claramente observado quando levamos essa realidade econômica para o Direito Penal 

econômico. Os crimes dessa natureza possuem, em regra, agentes ativos bem 

caracterizados, normalmente com grande capacidade aquisitiva e real opção pelo não 

cometimento dos ilícitos. Também são chamados de crimes of the powerfull. 

 Quanto ao aumento da velocidade e intensidade das relações econômicas, com a 

conseqüente redução dos espaços físicos, perde-se as referências. Perde-se, inclusive, a 

exata noção de tempo. 

 Trata-se da ampliação da incompatibilidade entre o tempo da legislação penal e o 

tempo do processo decisório no âmbito dos mercados transnacionalizados. Eduardo Faria 

afirma que “com o desenvolvimento da informática, a revolução da micro-eletrônica e o 

avanço das telecomunicações, esse processo decisório é cada vez mais instantâneo. Ou 

seja, o tempo prevalecente na economia globalizada não respeita fusos horários. É o tempo 

real, o tempo da simultaneidade. A legislação processual civil ou penal, no entanto, 

continua sendo basicamente regida pelo tempo diferido, isto é, por etapas que se articulam 

                                                 
122 “No século XX, a partir do segundo pós-guerra, se vem presenciando uma explosão de progresso, 
marcado por avanços fantásticos e trepidantes no campo da tecnologia. Avanços que se de um lado 
trouxeram incontestáveis benefícios, de outro lado, estão a criar situações ameaçadoras da própria 
sobrevivência da espécie humana. Ao partir o átomo, desvendando segredos íntimos do microcosmos, criou-
se um pavoroso instrumento mortífero, que já arrasou cidades e matou, de uma só vez, milhares de seres 
humanos. A indisciplinada exploração das riquezas naturais vem devastando o meio ambiente, poluindo os 
mares e os ares e destruindo tecidos vitais do nosso planeta como a camada de ozônio. As descobertas e 
experiência no campo da genética, se criaram instrumentos de melhoria da saúde, abriram a alarmante 
perspectiva de criação dos humanóides.” (LUISI, Luiz. Direitos humanos – Repercussões penais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, p. 75). 
123 Silva Sánchez entende, inclusive, que os avanços tecnológicos – como a comunicação – e a integração 
supranacional foram desenvolvidos por razões exclusivamente econômicas. A expansão do Direito Penal: 
aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 79. 
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de maneira sucessiva, por fases que se sucedem cronologicamente. Daí a propensão dos 

agentes econômicos – conglomerados, bancos, seguradoras etc. – a evitar os tribunais na 

resolução dos conflitos, optando por mecanismos mais ágeis e dinâmicos, como a 

arbitragem”. 124 

 O passar do quantum temporal é ignorado e não tem o mesmo significado que antes 

possuía. Esse reflexo na seara penal mostra-se perigoso quando associado ao tema da 

duração das penas privativas de liberdade. Toda pena aplicada, por mais longa que seja, 

não tem a capacidade de externar sua real quantificação temporal. Essa flexibilização da 

idéia de tempo apresenta-se como fator facilitador da ampliação das penas, uma das 

características do Direito Penal da sociedade de risco. 

 Outro problema relacionado ao tempo diz respeito à velocidade do surgimento de 

novas condutas penalmente tipificadas, tendo em vista a dinamicidade e criatividade 

presente nas relações econômicas. Essa explosão legislativa célere é responsável pela falta 

de tempo tanto para elaborar as leis quanto para sua sistematização doutrinária. A carência 

de sistematização influencia diretamente o funcionamento do sistema que, fragilizado 

também pelo simbolismo negativo (outra decorrência da assistematicidade) e pela falta de 

uniformidade semântica, perde eficácia que, por sua vez, tenta ser compensada com novas 

leis. 

 A soma do dinamismo acelerado das relações econômicas e da perda da referência 

temporal cria uma redução do tempo para a prática das relações sociais. Temos a 

volatividade da idéia de mercado e de capital. 

 Essa insegurança e descartabilidade associadas à idéia de poder, ampliam a 

competitividade, que faz sobrepor a estética sobre a ética. 

 Essa conjuntura econômica da chamada sociedade pós- industrial é campo fértil 

para a prática de abusos e uso imoderado da força em busca da sobrevivência e destaque 

social, sinônimos de aumento de capital e de lucro. 

 Surgiu, então, a necessidade de um instrumento com alto poder de coerção para 

inibir a prática de relações econômicas abusivas.125 Imediatamente, pensou-se no Direito.  

 A segurança jurídica e seu poder de intimidação apresentam-se como a 

instrumentalização da segurança do lucro. Não se pode pensar que o escopo tenha sido o 

                                                 
124 FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 231-
240. 
125 Sobre a utilização do Direito como fator de segurança da política econômica dos Estados, vide 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo, p. 29. 
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resgate da ética, ou a busca da aplicação do princípio da isonomia social. Vem o Direito 

Econômico para regular essas relações e ordenar a economia dos países. 

 O Estado dirige a ordem econômica para assegurar os objetivos e direitos 

fundamentais dos indivíduos. Trata-se do capitalismo social, que utiliza a harmonia 

econômica para preservar e proteger, v.g., o meio ambiente, os hipossuficientes etc. 

 Entretanto, a multiplicidade de condutas e a interrelação entre os vários mercados 

do globo, fez surgir condutas com grande poder de prejudicialidade econômica. Nem 

mesmo a ordem econômica, prevista na maior parte das Constituições, conseguiu 

reorganizar o bem jurídico ordem econômica de forma satisfatória. 

 Nesse momento, a política econômica vislumbrou a necessidade de socorrer-se da 

política criminal. Ao invés de valorizar a educação, a saúde, o meio ambiente, priorizou-se 

a repressão, por ser um instrumento mais forte e mais ágil. A economia, conhecendo o 

Direito Penal como instrumento de controle social, elaborou o rol das condutas que 

atingiam o bem jurídico ordem econômica, criminalizando-as. 

 Percebe-se, com isso, a interferência da política econômica na política criminal. 

Essa forte influência da economia no Direito Penal justifica a crise do sistema criminal. O 

dinamismo das relações econômicas mostra-se incompatível com a acomodação da 

hermenêutica judicial na seara penal. É ela que supre as fragilidades da redação das leis e 

realça a intervenção mínima. 

 A partir do momento em que a política criminal, influenciada pela política 

econômica, busca efetividade dissociada da melhor dogmática, ignorando a ciência 

produzida pelos acadêmicos e o conteúdo das regras presentes na Constituição, a 

hipercriminaliação restou inevitável. 126 

 O sistema penal vagou entre o Iluminismo,127 o Liberalismo e a defesa social. 128 

 Hoje temos uma dicotomia entre a dignidade humana e a justiça social que 

informam o Direito Penal garantista e, de outo lado, um sentimento de insegurança social, 

que aparentemente justificaria o sistema repressivo. 

 Utiliza-se como argumentos que sustentam um Estado mais repressivo: 

 a) Um Direito Penal máximo, de prima ratio, para um controle estatal excessivo. É 

                                                 
126 GOMES, Luiz Flávio; JORGE YACOBUCCI, Guillermo. As grandes transformações do Direito Penal 
tradicional , p. 8. 
127 Teve seu mais importante nome com Cesare Bonesana, que influenciou e positivou indiretamente a 
redução dos excessos punitivos e o fim da tortura como instrumento válido de obtenção da confissão. 
128 Tem em seus mais fortes grupos de pressão o movimento da “Lei e ordem”, que abusa do excesso de 
repressão penal em busca do controle social.  
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a cutura do controle (medo social, terrorismo). Prega-se, inclusive, o fim da intimidade em 

nome da segurança;129 

 b) Flexibilização do princípio da legalidade para a sociedade pós-industrial; 

 c) Neutralização do custo benefício: neutralização com carcerização.130 

 A opção de política criminal pelo sistema repressivo, desprezando a busca pela 

justiça social traz sérias conseqüências para o meio social. Em regra, os condenados são as 

mesmas pessoas que são cotidianamente excluídas da sociedade e vivem fora do sistema 

econômico.  

 Essa exclusão social gerada pela opção legislativa do sistema repressivo e desprezo 

por informar o sistema penal com a busca pela justiça social atinge conseqüências 

alarmantes. Para exemplificar, basta direcionar essa política criminal repressiva para o 

sistema carcerário e teremos a criação do Primeiro Comando da Capital.  

 Percebe-se, nitidamente, que a busca pela segurança nas relações econômicas já 

mencionada e a opção pelo recrudescimento para ampliar essa segurança, migrou para o 

sistema penal. Em busca de segurança social, repreende-se mais. Essa repressão gera mais 

violência e marginalização que, por sua vez gera mais violência, que tem como resposta 

maior recrudescimento do sistema penal. Trata-se de um círculo vicioso que aumenta a 

violência, a insegurança131 e, com base nesse ponto, faz expandir o Direito Penal. 

 Com esse sistema penal irracional, ampliam-se as condutas penalmente tipificadas. 

Elas abrangem praticamente todas as atividades sociais com leis esparsas contendo 

disposições criminais. O legislador desconstitui o Direito Penal sistemático. Ele vê o 

Direito Penal como instrumento utilitário da lei, e não percebe que, com isso, torna o 

Direito Penal inútil para o fim que se destina. Ignora os princípios da fragmentariedade e 

da intervenção mínima. As leis criminais, nesse quadro, são equivocadas porque buscam 

dar efetividade para uma política criminal equivocada. 

 O Direito Penal funciona como ultima ratio intra legis. Se a norma legal não for 

cumprida, sobra a tipificação criminal como forma de prevenção geral negativa. Esse 

mecanismo legislativo, aliado às características da economia pós- industrial, faz surgir a 

necessidade de normas penais abertas.  
                                                 
129 Cf. o USA Patriot Act, Title II – Enhanced Surveillance Procedures: Sec. 201-225. Disponível em 
<<http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.pdf>> Acesso em 10 de novembro de 2006. 
130 Nesse sentido, o funcionalismo radical sistêmico defendido por Günther Jakobs. Derecho penal del 
enemigo, p. 20-21.  
131 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 30-32. Vide também MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho 
Penal, p. 59. 
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 A economia é mutável. Sofre alterações constantes. A única forma de valer-se de 

um direito que tem entre suas premissas a rigidez da reserva legal, é utilizando disposições 

genéricas ou, em busca de uma maior efetividade, antecipar o momento de criminalização 

para antes do dano. A técnica de regras com conceitos abertos do direito econômico é 

levada para o Direito Penal econômico e este é o segundo momento132 do desvirtuamento 

do Direito Penal. 

 Rompe-se a legalidade material, a ofensividade, a subsidiariedade, quando a opção 

pela proteção de um bem jurídico muito amplo desconsidera a teoria constitucional do bem 

jurídico, além de sua subdivisão entre bem jurídico imediato e mediato. 

 O bem jurídico mediato sempre é a ordem econômica, mas em algumas condutas, 

não há bem juridico imediato. Portanto, para solucionar esse impasse, tutelou-se o bem 

jurídico em momento anterior ao dano, tutelou-se o perigo. 

 Dessa forma, dispensa-se a prova do dano e o trabalho de persecução penal fica 

facilitado. A presunção do resultado jurídico lesivo é absoluta. O sistema penal deve sim 

chegar antes do crime, mas não para ampliar o foco repressivo, e sim para desmontar os 

fatores criminológicos. 

 A interferência demonstrada da política econômica na política criminal tem força 

para desestabilizar todo o sistema penal garantista, principalmente se abandonarmos o 

finalismo, com suas concepções ontológicas e desembocarmos em um funcionalismo 

construído unicamente sobre essa maléfica política criminal ou em algo mais radical, como 

o funcionalismo sistêmico de Jakobs, onde nem mesmo a dignidade humana de todos os 

indivíduos de uma mesma sociedade deve ser observada para aqueles que insistem em 

desprestigiar a vigência das normas criminais. 

 

1.2 Interferência da globalização na sociedade 

 O Direito Penal, como controle social formal, num Estado democrático e social de 

Direito, não pode ser arbitrário e ilimitado. É evidente que esse controle deve estar 

submetido, no plano formal, ao princ ípio da legalidade, isto é, à subordinação a leis gerais 

e abstratas que disciplinem as formas de seu exercício e, deve servir, no plano material, à 

garantia dos direitos fundamentais do cidadão.133 

                                                 
132 O primeiro momento já foi apresentado e diz respeito à interferência da política econômica na política 
criminal. 
133 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 54-55. 
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 A questão central é: como deve esse Estado se comportar frente às causas de 

expansão do Direito Penal, aceleradas pela globalização? 

 Inicialmente, urge seja feita uma análise pormenorizada de cada uma dessas causas 

para depois verificar seu impacto nas estruturas do Estado democrático e social de Direito 

e, conseqüentemente, no sistema criminal. 

  

 1.2.1 Surgimento ou aumento dos bens a serem penalmente tutelados 

 Como avanço tecnológico e seus desdobramentos na área da industrialização e da 

comunicação, constatou-se nova realidade social. Através de uma análise contextual de 

nossa realidade, verifica-se o surgimento de novos bens jurídicos e seu deslocamento para 

o Direito Penal, em busca de sua tutela aparentemente mais forte. 

 Observa-se que a ampliação da capacidade de produção/dia no âmbito industrial e o 

conseqüente aumento da necessidade de matéria prima realçou uma preocupação antes 

relegada a segundo plano: a finitude dos recursos naturais, indispensáveis para a 

sobrevivência das espécies. 

 O aumento do volume de transferências de recursos econômicos e sua 

internacionalização fez surgir a necessidade de sua proteção contra fraudes e desvios. 

 A preocupação com a impossibilidade de renovação do patrimônio histórico, 

paisagístico e cultural fez surgir a necessidade de sua tutela. 

 A imprescindibilidade do sigilo nas operações financeiras e comerciais virtuais, 

algo até então inimaginável, também elevou sua tutela à categoria de bem jurídico-penal. 

 Esses e outros bens indispensáveis ao regular desenvolvimento social,134 antes 

tutelados apenas no âmbito civil ou administrativo, ou nem mesmo imaginados pelo 

legislador, ganharam importância em seus conceitos e, por força de um raciocínio 

paralelista,135 passaram a necessitar da tutela penal. 

 Essa conformação de novas realidades antes inexistentes ou despercebidas foi 

responsável por levar esses bens jurídicos para o âmbito do Direito Penal. Renato de Mello 

Jorge Silveira afirma que ao lado dos bens jurídicos de cunho clássico, formatam-se, no 

                                                 
134 No 11.º Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do delito e justiça penal, um dos parágrafos 
destaca quais são os delitos transnacionais que merecem maior preocupação da ONU: “Gravemente 
preocupados por la expansión y las dimensiones de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el 
tráfico de drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico 
ilícito de armas y el terrorismo, y cualesquiera vinculaciones existentes entre ellos, así como por la creciente 
complejidad y diversificación de las actividades de los grupos delictivos organizados”. 
135 Chamamos de raciocínio paralelista o exercício político que se faz entre a relevância do bem a ser tutelado 
e o poder de coerção exercido, ao menos em tese, pelo Direito Penal. 
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momento de criação das sociedades de risco pós- industriais, novos bens juríd icos, supra-

individuais.136 

 Esse novo quadro de bens jurídico-penais denominados de meta- individuais, 

difusos, coletivos, supra- individuais, trouxe algumas preocupações para os cientistas do 

Direito Penal, em especial no tocante à sua conformação com os princípios constitucionais 

ligados à área criminal. 137  

 Estaria essa expansão do Direito Penal respeitando os princípios da ofensividade e 

da intervenção mínima? Inicialmente, temerário seria deixar fora do âmbito de proteção do 

Direito Penal, v.g. o meio ambiente. Impossibilitada a idéia do abolicionismo penal para 

esse novos bens jurídicos, deve-se buscar sua tutela no âmbito penal respeitando os 

princípios responsáveis por sua legitimidade. 

 Essa afirmação aparentemente contraditória é explicada se buscarmos a solução do 

problema no próprio conceito dos princípios. Não há desrespeito aos princípios da 

ofensividade e da intervenção mínima ao se tutelar, v.g. o meio ambiente, pois ao Direito 

Penal compete tutelar ofensas realmente graves a bens jurídicos realmente importantes. E 

não é o caso das relações de consumo, as transações comerciais internacionais, o tráfico 

internacional de entorpecentes, o meio ambiente etc.? 

 Concluindo, os fatores que deram causa à expansão do Direito Penal relacionados 

ao surgimento de novos bens jurídicos não podem ser vistos como maléficos ou anti-

garantistas, desde que filtrados pelo conceito substancial dos princípios básicos do Direito 

Penal clássico. 

  

 1.2.2 Institucionalização da insegurança 

 A sociedade pós- industrial moldada pelo fenômeno da globalização é uma 

sociedade insegura. A probabilidade de danos futuros ocasionados por fatores como a 

comercialização de produtos,138 os meios técnicos empregados139 e a utilização de algumas 

                                                 
136 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual - interesses difusos, p. 57. 
137 Os bens jurídicos supra-individuais e seu impacto do Direito Penal como garantia fundamental serão 
estudados no item 3 do Capítulo 4 dessa pesquisa. 
138 Como a venda de alimentos transgênicos e de animais clonados para abastecimento, sem a ciência exata 
de sua real interferência no organismo humano a longo prazo. A China parece ser a precursora nessa pesquisa 
e afirma já ter o material genético para dar início à clonagem de porcos e frangos que terão tamanho superior 
à da raça convencional (<<http://www.folha.uol.com.br>> Acesso em 28.08.2006 – 10h23). 
139 Como a fissão e a fusão nuclear. Em recente notícia, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, 
confirmou a produção de água pesada para a refrigeração dos reatores de fissão nuclear 
(<<http://www.folha.uol.com.br>> Acesso em 26.08.2006 – 9h15). 
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substâncias,140 e o desconhecimento de seu real poder nocivo, que só é constatato após a 

sua utilização pelo ser humano, introduzem importante fator de incerteza social. 

 Frente à impossibilidade de neutralizar a totalidade dos riscos – até porque não se 

sabe nem mesmo como, quando e em que quantidade irão surgir – optou-se por critérios de 

distribuição efetiva dos mesmos. Assim, o problema ganha outra variável, não estando 

apenas nas situações que geram novos riscos, mas também presentes na sua forma de 

distribuição.141 

 Essa nova lesividade imprevisível, muitas vezes, por força do dano produzido e 

suas especificidades, gera incertezas no binômio causa/efeito e acabam por determinar 

como insatisfatórios os delitos de resultado. Assim, justifica-se o implemento de um 

número cada vez maior de delitos de perigo, em sua maioria, abstratos, deslocando-se o 

momento de incidência da tutela penal para um momento anterior à da produção do 

resultado. Os desdobramentos das certas condutas lesivas atingem um grande número de 

vítimas, o que levou o legislador a utilizar cada vez mais os delitos comissivos por 

omissão, descrevendo deveres de agir e sua responsabilização em caso de omissão.142 

 Somado à essa institucionalização da insegurança, não se pode afirmar com 

absoluta certeza se decorrente dela ou se possui as mesmas causas, temos a sensação social 

de insegurança. Diferente do lado objetivo da sociedade de risco, a insegurança social é 

popularmente conhecida como a sociedade do medo. 

 O excesso de informações descartáveis e pouco confiáveis faz com que os assuntos 

sejam analisados apenas superficialmente pela maioria e logo ignorados diante de novas 

notícias a cada segundo. É o fenômeno da aceleração das informações. Isso se deu por 

força da comunicação em tempo real oferecida pela Internet. Essa aceleração não decorre 

apenas dos veículos de comunicação. Ela também é derivada dos anseios do mercado 

econômico, que tem suas relações cada vez mais complexas e dinâmicas, interferindo na 

preparação dos profissionais que buscam ingressar no mercado de trabalho. Em uma 

sociedade onde tudo é igualmente verdadeiro, então acaba prevalecendo a força, impondo-

                                                 
140 Preocupação constante, em especial, no ramo farmacêutico, onde, com o desenvolvimento das pesquisas, 
descobre-se que um medicamento que vinha sendo utilizado possui efeitos colaterais nocivos para o homem e 
são retirados de circulação. Como a recém descoberta de que o uso de antiinflamatório aumenta riscos 
cardíacos em 40%: “Um levantamento de dezenas de estudos demonstrou que o diclofenaco --princípio ativo 
dos tradicionais remédios Voltaren e Cataflan-- pode aumentar em 40% os riscos de ataque cardíaco e morte 
súbita. O diclofenaco também é vendido como genérico no Brasil” (<<http://www.folha.uol.com.br>> 
Acesso em 12.09.2006 – 20h26). 
141 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 30. 
142 Idem, p. 31. 
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se como argumento os mais poderosos e diante de tal constatação fica difícil não sentir 

insegurança.143 

 Outro fator responsável pelo aumento da insegurança subjetiva é a utilização dos 

meios de comunicação para divulgação de delitos praticados. A constante publicidade de 

condutas delitivas, em especial na televisão e na Internet, associados à perda de referência 

espacial das situações,144 amplia em demasia o medo das pessoas. Entretanto, os meios de 

comunicação, em sua grande maioria, não criam as notícias e os crimes.145 Eles apenas 

potencializam um medo já existente difundindo constantemente e, em alguns casos, 

unicamente, crimes e contravenções. 

 A sociedade do risco configura-se, cada vez mais, como uma sociedade de sujeitos 

passivos. Pensionistas, desempregados, destinatários de serviços públicos de saúde e 

educação etc. formam esse grande conjunto de classes passivas. A concentração de 

riquezas está cada vez mais acentuada e a redução da pobreza passa a depender 

exclusivamente da subvenção estatal. Mesmo quem não se encontra nas situações acima 

definidas, não sabe como agir contra alguns ataques que sofre, como por exemplo, as 

agressões ao meio ambiente. 

 Inverteu-se a idéia de ampliação das hipóteses de risco permitido, responsáveis pelo 

célere desenvolvimento da sociedade industrial para a tentativa de redução desses mesmos 

riscos na sociedade pós- industrial. Os riscos clássicos da sociedade industrial, como a 

impossibilidade de atingir a perfeição na elaboração de produtos e no oferecimento de 

serviços, transformaram-se e agravaram-se com o surgimento dos novos riscos difusos e 

indeterminados.146 

 Silva Sánchez faz interessante observação quando apresenta a transformação do 

que antes era caso fortuito, mero azar em injustos penais. Isso acontece em uma sociedade 

                                                 
143 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 35. 
144 Sobre a perda da referência espacial, Silva Sánchez afirma que os meios de comunicação ostentam 
posição privilegiada no seio da sociedade da informação e, no seio do mundo como aldeia global, transmitem 
uma imagem da realidade na qual o que está distante e o que está próximo têm uma presença quase idêntica 
na forma como o receptor recebe a mensagem, e isso pode dar lugar a percepções inexatas. A expansão do 
Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 38. 
145 Como exemplo de crimes criados pelos meios de comunicação, podemos citar uma entrevista com falsos 
integrantes do Primeiro Comando da Capital – PCC, ameaçando a vida de autoridades e pessoas públicas. Os 
responsáveis sofreram sanções da Justiça, como o impedimento liminar da exibição do programa. Sobre o 
assunto, cf. os comentários de Luiz Flávio Gomes para a Revista Consultor Jurídico, de 30.09.2003. 
<<http://conjur.estadao.com.br/static/text/3098,1>> Acesso em 13.09.2006 – 10h38. 
146 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 44. 
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em que a maior parte dos perigos já não pode ser concebida sem a interferência humana, 

seja ativa seja omissiva.147 

 Essa expansão das condutas tipificadas pelo Direito Penal amplia a incidência da 

justiça criminal e converte violência em delinqüência obrigatória. Associe-se essa 

ampliação do rol dos injustos à divulgação constante dos meios de comunicação e teremos, 

inegavelmente, a identificação da maioria dos indivíduos com as vítimas apresentadas. 

Ignorando qualquer possibilidade de culpa exclusiva da vítima, valioso estudo de caráter 

criminológico,148 o Direito Penal vai se expandindo apenas por critérios políticos, 

influenciados pela política econômica, que por sua vez é moldada pela globalização. 

 

 1.2.3 Descrédito nas demais instâncias de proteção 

 O surgimento de novos riscos e o sentimento de insegurança poderiam, em tese, ser 

solucionados com a tutela jurídica fora do Direito Penal. Mas não são as únicas causas de 

expansão do sistema criminal. O principal fator de inchaço do conjunto de normas 

jurídico-penais é justamente o descrédito nas demais instâncias de proteção. 

 Entretanto, as opções fora do Direito Penal ou são inexistentes, ou parecem ser 

insuficientes, ou se acham desprestigiadas. Estamos nos referindo à Ética social, ao Direito 

Civil e ao Direito Administrativo. O fato de uma conduta ser eticamente reprovável não 

impede que seja cometida rotineiramente, pois as preocupações com as aparências perante 

a sociedade perderam importância na sociedade de risco, verdadeira massa coletiva, mas 

individualizada e egoística, despreocupada com os demais membros de seu grupo e 

exclusivamente preocupada com seu bem estar. 

 Quanto ao Direito Civil, parece-nos que nem todo dano causado aos novos bens 

jurídicos são passíveis de ressarcimento. Nessa ótica, podemos exemplificar com um 

espécime da fauna ameaçado de extinção. Que dinheiro será suficiente para fazer ressurgir 

uma espécie extinta? Nenhum, pela absoluta impossibilidade do objeto a ser buscado. 

Nesses termos, o Direito Civil não se mostra apto à tutela dos novos interesses da 

sociedade de risco porque chega depois. Trabalha exclusivamente com a idéia de 

ressarcimento, e não com a prevenção.149 

                                                 
147 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 45. 
148 Sobre o tema, cf. estudo completo de Alessandra Orcesi Pedro Greco. A autocolocação da vítima em 
risco. São Paulo: RT, 2004. 
149 Vladimir e Gilberto Passos de Freitas assim se posicionam quanto à necessidade da tutela penal do meio 
ambiente: “A luta na defesa do meio ambiente tem encontrado no Direito Penal um de seus mais 
significativos instrumentos. Muitas são as hipóteses em que as sanções administrativas ou civis não se 



58  

 Em relação ao Direito Administrativo, o descrédito origina-se, principalmente, por 

força da corrupção e da burocracia. A dinamicidade das relações econômicas e suas 

conseqüências concretas não são compatíveis com os procedimentos administrativos 

burocráticos e, quando consegue-se instaurar uma averiguação, os resultados preventivos 

(poder de polícia) e punitivos (sanções pecuniárias) ficam aquém das necessidade da tutela 

específica.150 

 Esse caráter subsidiário do Direito Penal deveria ser visto sobre outra ótica. Dessa 

forma, estar-se-ia, por força do descrédito em outras formas de tutela jurídica, valendo-se 

do Direito Penal como regra, e não como exceção, em desrespeito ao princípio da 

fragmentariedade.151 A visão do Direito Penal como único instrumento eficaz de pedagogia 

político-social, como mecanismo de socialização supõe uma expansão ad absurdum da 

outrora ultima ratio.  

 A subsidiariedade do Direito Penal decorre, primeiro, da unidade lógica do direito; 

segundo, de imposição político-criminal, pois, sendo o Direito Penal a mais energética 

manifestação da ordem jurídica estabelecida, segue-se que a sua intervenção somente deve 

ter lugar nas hipóteses de singular afronta a bens jurídicos fundamentais e para cuja 

repressão não bastem as sanções do ordenamento jurídico principal, demandando um plus 

de gravidade proporcional à gravidade da lesão e à significação social dos danos causados, 

o que se concretiza pela intervenção subsidiária do direito criminal.152 

 

 1.2.4 Os gestores atípicos da moral 

 Os sujeitos pertencentes ao nível menos favorecido da sociedade passam a ter 

noção de que são titulares reais de bens jurídicos individuais e difusos. Assim, começam a 

ver a si mesmos mais como vítimas potenciais do que como autores potenciais. Com isso, 

passam a ser responsáveis por uma demanda de ma ior proteção, em especial, na área 

penal.153 

 Silva Sánchez afirma que se os tais gestores vinham sendo determinados 

estamentos conservadores, hoje adquirem tanta ou mais relevância em tal papel as 

                                                                                                                                                    
mostram suficientes para a repressão das agressões contra o meio ambiente. O estigma de um processo penal 
gera efeitos que as demais formas de repressão não alcançam.” Crimes contra a natureza: de acordo com a 
Lei 9.605/1998, p. 31. 
150 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 62. 
151 Sobre o princípio da fragmentariedade, vide item 2.5 do Capítulo 1 dessa dissertação. 
152 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal, p. 57-58. 
153 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 62. 
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associações ecológicas, feministas, de consumidores, de vizinhos, pacifistas, 

antidiscriminatórias ou, em geral, as organizações não-governamentais (ONG) que 

protestam contra a violação dos direitos humanos pelo mundo. O problema não reside no 

fato de pessoas se unirem para reivindicarem direitos que lhe são constitucionalmente 

inerentes, e sim no fato de que boa parte dessas demandas atendidas se mostram 

inadequadas, vulneradoras de princípios gerais do Direito Penal ou contraproducentes.154 

 Renato de Mello Jorge Silveira afirma que um Direito Penal divorciado de um 

lastro dogmático e político criminal, com tendências unicamente simpáticas à preferências 

de gestores atípicos da moral ou populistas, perde seu norte e sua legitimidade, gerando, 

unicamente, insegurança.155 

 Díez Ripollés traz interessante estudo sobre os gestores atípicos da moral, 

denominando-os de grupos de pressão especializados de interesses ideológicos. O autor 

afirma que esses grupos de pressão (feministas, ecologistas, de consumidores, pacifistas 

etc.) apropriam-se do problema até então radicado na opinião pública e, por 

transparecerem conhecimento específico sobre o assunto, status legitimador, estão em 

condições de realizar importantes manipulações dos fatos a analisar e/ou das propostas a 

formular, que podem condicionar de forma notável os ulteriores acontecimentos 

legislativos.156 

 Ainda que esses grupos tenham como objetivo solucionar problemas sociais, e 

efetivamente façam estudos e pesquisas sobre os assuntos que afligem seu grupo, sua 

contribuição para um ordenamento jurídico-penal sistematizado nem mesmo chega a 

existir.  

 Com maior gravidade podem ser vistos os grupos de pressão da mídia. Eles se 

antecipam e substituem a intervenção dos grupos de pressão stricto sensu. A opinião 

pública, fruto de uma tarefa especializada, e que é realizada pelos grupos de pressão, 

demanda algum tempo. Hodiernamente, com a celeridade e descartabilidade das 

informações trazidas pela globalização, não há tempo hábil para embasar e construir uma 

opinião sólida e inofensiva juridico-penalmente falando.  

                                                 
154 A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 63-64. 
155 Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo, p. 183. 
156 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. A racionalidade das leis penais, p. 32-36. 



60  

 São essas informações superficiais, que recebem a qualificação de boas, que irão 

dar sustentabilidade aos grupos de pressão ideológicos, responsáveis, muitas vezes, por 

inovações e alterações legislativas.157 

 Essa pressão dos gestores atípicos da moral, auxiliados pelos grupos de pressão da 

mídia, são responsáveis por considerável parcela da expansão do Direito Penal da 

sociedade de risco, muitas vezes com leis que desrespeitam os direitos e garantias 

individuais. 

   

1.3 Interferência da globalização no Direito Penal 

 Com a análise feita das causas de expansão do Direito Penal geradas pelo fenômeno 

da globalização e sua interferência nas relações econômico-sociais, necessita-se, então, 

estudar as conseqüências da expansão do Direito Penal sob o ponto de vista dogmático.158 

Denominarems esse Direito Penal deformado – comparado com o Direito Penal do sistema 

garantista – de Direito Penal da era da globalização. 

  

 1.3.1 Hipertrofia da legislação penal 

 A primeira grande conseqüência que se pode notar, levando em consideração todas 

as causas já apresentadas de expansão do Direito Penal, é o aumento de leis penais e de 

figuras tipificadas. São tantas as condutas criminalizadas que dificilmente sobra alguma 

atípica. Tutela-se criminalmente desde a interrupção da gravidez até o vilipêndio ao 

cadáver ou suas cinzas.159 

 Além do excessivo número de condutas presentes no acervo do Direito Penal 

clássico, com o surgimento dos novos bens jurídico-penais, novas condutas estão sendo 

tipificadas em leis esparsas, na ânsia de abarcar todo e qualquer comportamento que venha, 

até mesmo, a colocar em perigo – crime sem dano – aquilo que se busca tutelar. 

 A ampliação do rol, quase sempre por pressão dos gestores atípicos da moral, 

pressão difundida pelos meios de comunicação e, portanto, aceitos pelo Legislativo, 

acarretam na elaboração constante de leis penais assistemáticas. Assim o são, pois não se 

preocupam, no momento da elaboração, com a compatibilidade dessa eventual norma com 
                                                 
157 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. A racionalidade das leis penais, p. 37. 
158 Martínez-Buján Perez defende a influência da globalização no Direito Penal passando, inicialmente, pela 
economia: “En el seno de las sociedades postindustriales hace tiempo que se viene hablando del fenómeno de 
la globalización. Aunque inicialmente este fenómeno nos remite al ámbito de la economia,  lo cierto es que 
posee una indudable proyección en el ámbito del Derecho y, en particular, en la esfera del Derecho Penal.” 
MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. (Prólogo) Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la 
globalización, p. 9. 
159 Arts. 124 a 127 e 212 do Código Penal, respectivamente. 
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o atual sistema penal garantista: não vislumbram, nem mesmo na Comissão de 

Constituição e Justiça (que para isso existe), se há compatibilidade entre a nova lei penal e 

a Constituição; se há compatibilidade com a dogmática penal existente; se a forma como 

foi redigida respeita a taxatividade; se já existem outras leis tutelando o mesmo bem 

jurídico; etc. São tantos os cuidados deixados de lado que o diploma legal sai publicado 

com festas e anúncios, e é enterrado posteriormente ou pela declaração de 

inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, ou pela absoluta falta do uso decorrente da 

parcela negativa de seu simbolismo. 

 

 1.3.2 Instrumentalização do Direito Penal 

 Como mencionado no item anterior, duas são as formas de instrumentalização do 

Direito Penal para atender os anseios de sua expansão: a instrumentalização midiática e a 

instrumentalização política. 

 Teoricamente, o Direito Penal existe para harmonizar as relações sociais de forma 

preventiva e, quando não for suficiente, repressiva, com sua coerção materialmente 

penal.160 Agindo somente na incapacidade das demais instâncias de proteção e unicamente 

para preservar bens jurídicos de cunho constitucional, o sistema criminal vem sendo 

construído para que as leis penais possam preservar a convivência social. 

 Na prática, o Direito Penal é utilizado, em muitas ocasiões, como instrumento de 

manutenção de privilégios e vantagens de poucos, em detrimento do restante da 

coletividade. Esse desrespeito à garantia fundamental do princípio da igualdade 

substancial161 em nome de interesses individuais vem sendo utilizado durante o processo 

de hipertrofia legislativa anteriormente apresentada. O método utilizado tem sido 

criminalizar o perigo, presumindo-o, independentemente de qualquer ofensa ou ameaça de 

ofensa ao bem jurídico tutelado. Notamos a presença dessa modalidade de tipificação, v.g. 

nas relações de consumo, nos delitos de trânsito e, principalmente, nos crimes contra a 

ordem econômica.162 

                                                 
160 ZAFFARONI, Eugenio R.; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal bra sileiro: Parte 
geral – Volume 1 , p. 635. 
161 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 423. 
162 O art. 1.º da Lei 8.176/91 reza: “Constitui crime contra a ordem econômica: I – adquirir, distribuir e 
revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e 
demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei; II –  
usar gás liqüefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, 
ou para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Pena: detenção de um a 
cinco anos.” O simples fato de adquirir combustível líquido em desacordo com qualquer especificidade legal, 
independentemente de gerar perigo concreto para o bem jurídico que se pretende tutelar, faz com a conduta 
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 1.3.3 Simbolismo 

 Entre os autores que melhor trabalham com a idéia do simbolismo do Direito Penal 

encontra-se, inegavelmente, José Luís Díez Ripollés. O autor descreve com precisão os 

efeitos simbólicos que o legislador aspira ao criminalizar condutas e sancionar leis penais. 

Entre eles encontram-se a propagação da identificação do legislador com determinadas 

preocupações dos cidadãos; a demonstração de celeridade nas respostas legislativas aos 

anseios dos gestores atípicos da moral; a demonstração de força pelo poder público; o 

apaziguamento momentâneo de situações inquietantes e alarmantes; a necessidade de 

demonstrar para a sociedade de sujeitos passivos que o paternalismo penal está presente; a 

demonstração da vigência da ética social.163 

 A face simbólica negativa das leis penais resulta em sua inaplicabilidade, ou pior, 

na sua aplicação em detrimento de todas as garantias fundamentais que devem estar 

presentes em todo o sistema penal, inclusive e principalmente nas novas leis, simbólicas ou 

não. 

 

 1.3.4 Flexibilização das garantias 

 O Direito Penal liberal, como apresentado até agora, vem sofrendo inúmeras 

alterações dogmáticas em sua estrutura. Desestabiliza-se o sistema criminal pela hipertrofia 

de leis penais, pela utilização instrumental do Direito Penal para obtenção ou manutenção 

de interesses econômicos ou políticos em detrimento dos interesses sociais e o simbolismo 

vem sendo dolosamente utilizado, como pode ser visto em recentes condutas tipificadas. 

 Entretanto, em relação ao objeto desse trabalho – o Direito Penal como garantia 

fundamental tanto do acusado como da sociedade –, a mais grave das conseqüências desse 

Direito Penal da era da globalização é, sem dúvida, a flexibilização de garantias 

individuais em nome de uma maior efetividade das leis penais. 

 A incorporação da política criminal na dogmática, pregada por Roxin, está sendo 

utilizada de forma equivocada. O autor alemão afirma que a proteção dos bens jurídicos 

não só governa a tarefa político-criminal do Direito Penal, mas também a sistemática da 

teoria do injusto.164 Ignorando os limites objetivos da política criminal para sua utilização 

interna no Direito Penal, o Direito Penal da era da globalização é constantemente 

                                                                                                                                                    
seja típica, em presunção absoluta feita de forma prévia pelo Legislador, sujeitando o agente ativo, 
inexistindo excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade, à pena de detenção que pode chegar a 5 anos.  
163 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luís. Exigencias sociales y política criminal. Claves de razón práctica , p. 50. 
164 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal, p. 61. 
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bombardeado por interferências econômicas, com reflexos seqüenciais na criminalidade 

clássica, reduzindo e flexibilizando as garantias individuais165 para obter maior efetividade 

com a instrumentalização do Direito Penal da sociedade pós- industrial. 

 Podemos reunir a flexibilização das garantias em dois grupos: funcionalização do 

Direito Penal e desformalização do Direito Penal. 

 A funcionalização do Direito Penal consiste em reduzir as garantias ou mesmo 

eliminá- las, com a concomitante aplicação de penas privativas de liberdade.166 Trata-se do 

Direito Penal de terceira velocidade, prevista por Silva Sánchez167 e teorizada por Günther 

Jakobs ao tratar do Direito Penal do inimigo.168 

 Quanto à desformalização do Direito Penal,169 impusionada pelas causas de 

expansão já estudadas, e acobertada pela legitimação popular, resta evidenciado o 

desrespeito aos princípios garantista do sistema criminal. 

 O excesso de formalismo do Direito Penal clássico reduz, por óbvio, a efetividade 

do resultado penal esperado. Entretanto, não nos parece correto eliminá- lo ou ignorá- lo 

como forma de acelerar o momento de responsabilização penal e saciar os anseios da 

sociedade por vingança. A globalização como fenômeno em plena expansão que tende a 

mudar a feição de diversos segmentos sociais e científicos, impõe uma seríssima carga: a 

necessidade de aprimoramento da eficácia penal.170 

 A despreocupação com os aspectos formais do sistema criminal garantista faz 

surgir normas indeterminadas, utilização de conceitos vagos, opção por cláusulas gerais e 

deslocamento da subjetividade do legislador para a subjetividade do juiz no momento de 

aplicação da lei penal ao delimitar o injusto e a pena. 

 Jorge Yacobucci entende que o regresso ao Direito Penal clássico é impossível 

diante das inovações na ordem política, social, econômica e jurídica; entretanto, deverão 

respeitar-se no moderno Direito Penal alguns elementos fundamentais do Iluminismo, não 

sendo correto o total abandono que hoje se pode constatar.171 

                                                 
165 Apenas para exemp lificar, a criação de tipos de perigo abstrato, em maciça antecipação da tutela penal; o 
simbolismo das leis penais e sua falta de efetividade; a carência de lastro constitucional dos diplomas legais 
etc. 
166 A funcionalização será melhor estudada quando falarmos do Direito Penal do inimigo (item 3 desse 
Capítulo) e do Direito Penal de três velocidades (item 1 do Capítulo 5). 
167 A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 148. 
168 Derecho Penal del enemigo, passim; e Fundamentos do Direito Penal, p. 143. 
169 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. O Direito Penal na era da globalização , p. 142. 
170 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual: interesses difusos, p. 214. 
171 JORGE YACOBUCCI, Guillermo. As grandes transformações do Direito Penal tradicional, p. 141. 
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 O resultado dessa despreocupação legislativa com as garantias formais da lei penal 

é o uso excessivo da antecipação da tutela penal e o desrespeito aos princípios da 

taxatividade, da legalidade estrita e da ofensividade. 

 Se a globalização e seus reflexos no Direito Penal são inevitáveis, e se existe uma 

necessidade de maior efetividade das leis penais para a pacificação social e para 

acompanhar de forma cognitiva o dinamismo da política econômica, parece-nos que o mais 

acertado seria valer-se do Direito Pena l de duas velocidades (nos moldes apresentados por 

Silva Sánchez),172 ou de um Direito sancionador (nos exatos moldes apresentados por Luiz 

Flávio Gomes),173 ou de um Direito de Intervenção (Winfried Hassemer),174 onde a 

flexibilização das garantias não tem como conseqüência a restrição da liberdade individual. 

 

2. Sociedade pós-industrial ou sociedade de risco 

 No século XX, a partir do segundo pós-guerra, se vem presenciando uma explosão 

de progresso, marcado por avanços fantásticos no campo da tecnologia. Avanços que, se 

de um lado trouxeram incontestáveis benefícios, de outro estão a criar situações 

ameaçadoras à própria sobrevivência da espécie humana. Ao partir o átomo, desvendando 

segredos íntimos do microcosmo, criou-se um pavoroso instrumento mortífero, que já 

arrasou cidades e matou, de uma só vez, milhares de seres humanos. A indisciplinada 

exploração das riquezas naturais vem devastando o meio ambiente, poluindo os mares e os 

ares e destruindo tecidos vitais do nosso planeta como a camada de ozônio. Das 

descobertas e experiências no campo da genética, criaram-se instrumentos de melhoria da 

saúde, abriram a “alarmante perspectiva de criação dos humanóides”. 175 

 Ao lado dessa intensa expansão técnico-econômica, não conseguiu-se eliminar a 

criação de riscos. Pelo contrário. Essa pós-modernidade pode ser definida como o estágio 

                                                 
172 A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 144-147. 
173 O Direito Penal na era da globalização, p. 131. 
174 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, p. 41. A favor do Direito de Intervenção proposto por Hassemer, v. SILVEIRA, Renato de Mello 
Jorge. Direito penal supra-individual , p. 214. Contrário, entendendo que deslocar a solução da tutela de bens 
jurídicos importantes para fora do Direito Penal seria equivocado, vide CABETTE, Eduardo Luiz Santos. 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 131. 
175 LUISI, Luiz. Direitos humanos – Repercussões penais, p. 75. No mesmo sentido: “A sociedade presencia 
um processo acelerado de transformações, que provocou a criação de um novo paradigma social, com 
acentuada capacidade de expansão e tensão político-social. Em resposta, surgiram e desenvolveram-se, 
igualmente, neste novo tipo societário, novas formas de criminalidade e novas feições de hostilização e de 
infração das normas de convivência e de harmonia social.” SANTANA, Selma Pereira de. A reparação como 
sanção autônoma e o Direito Penal secundário. Direito penal secundário: estudos sobre crimes econômicos, 
ambientais, informáticos e outras questões, p. 469. 
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em que as formas contínuas de progresso técnico-econômico podem se transformar em 

autodestruição, em que um tipo de modernização destrói outro e o modifica.176 

 Esse risco gera a insegurança social já apresentada e, aliada à sociedade de sujeitos 

passivos, à influência da opinião popular inflamada pelos meios de comunicação e sua 

repercussão no Legislativo e à utilização do paternalista Direito Penal como intrumento de 

efetividade, uma sociedade de risco com um Direito Penal pós-moderno. 

 Com efeito, no interior dos Estados nacionais tem sido constatado pelos estudiosos 

do problema criminal um progressivo “endurecimento” na forma de atuar dos sistemas 

penais. Os efeitos extremamente violentos da globalização sobre as massas trabalhadoras, 

compostas por assalariados empobrecidos e por excluídos do mercado de trabalho, tornam 

mais agudo, inegavelmente, o panorama criminal nas sociedades dependentes.  

 A sensação de insegurança, descontada a sua  dimensão real é ampliada graças à 

ação dos meios de comunicação e dos políticos, atores carentes de poder para transformar 

o quadro social de forma significativa, mas aptos a influenciar a configuração do sistema 

penal e seu modo de funcionamento na direção do antigarantismo. Tal postura implica num 

acentuado nível de repressão dos excluídos e na cisão política entre estes e as camadas 

médias, favorecendo mais uma vez os interesses do capital financeiro, necessitado do 

imobilismo político nas sociedades periféricas, mesmo ao preço do enfraquecimento do 

Estado democrático de Direito e da negação não apenas dos direitos civis, mas também dos 

direitos políticos e sócio-econômicos. Assim, providências legislativas no campo do 

Direito Penal e processual penal revelam-se medidas adotadas não no interesse da 

sociedade, até porque são incapazes de garantir a segurança pessoal de seus integrantes, 

mas sim em benefício da globalização, com tudo o que ela representa.177 

 Beck traz o significado de risco afirmando que: “o passado perdeu seu poder de 

determinação sobre o presente. Entra em seu lugar o futuro – ou seja, algo que não existe, 

algo fictício e construído – como a causa da vida e da ação no presente. Quando falamos 

de riscos, discutimos algo que não ocorre mas que pode surgir se não for imediatamente 

alterada a direção do barco”. 178 Dessa forma, como não aceitar a antecipação da tutela 

penal? Como não vislumbrar uma face positiva na função preventiva, mesmo que 

simbólica, do Direito Penal? 

                                                 
176 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e Direito Penal, p. 30. 
177 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 43, p. 165-186. 
178 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização , p. 178. 
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 Portanto, os riscos da atual sociedade justificam a flexibilização do princípio da 

ofensividade na seara penal em nome da própria sobrevivência da espécie que, ausente, 

esvaziado estará a razão de ser do Direito Penal, do Direito em si e da própria tutela das 

relações humanas. 

 

3. O Direito Penal do Inimigo 

 Os penalistas liberais da primeira metade do século XIX trataram de construir um 

Direito Penal da conduta. Estabelecida a burguesia no poder na segunda metade do século 

retrasado, iniciou-se uma verdadeira tarefa de destruição do Direito Penal liberal, que 

alcançou sua máxima expressão autoritária com o nazismo e seu Direito Penal do autor. 

 Os perigos criados pela concentração do poder legislativo e executivo nas mãos de 

líderes autoritários não podem ser esquecidos. Essa combinação explosiva decorrente de 

uma arbitrariedade justificada pelo positivismo deve permenecer como fato histórico de 

conseqüências lamentáveis. 

 Chaves Camargo afirma que Jakobs segue uma linha bastante diferenciada do 

finalismo ao não admitir como fundamentos metodológicos de seu sistema a dogmática 

ontologista. Entende que os conceitos jurídico-penais têm de ajustar-se à função social do 

Direito Penal, e, dessa forma, devem ser renormativizados.179 

 Nesse processo de renormativização, Jakobs, para atingir o que entende por função 

social do Direito Penal, separa os indivíduos de uma determinada sociedade em cidadãos e 

inimigos. Os cidadãos seriam as pessoas que entendem seus deveres para com a 

manutenção do pacto social e, conseqüentemente, com a vigência do ordenamento jurídico 

que rege e tutela suas vidas; os inimigos seriam indivíduos que, valendo-se de sua plena 

liberdade de escolha, reiteradamente ofendem as regras sociais jurídico-penais atingindo 

sua vigência. 

 O autor vê importância somente nas necessidades sistêmicas dirigidas para a função 

prevenção- integração, onde a violação de uma norma é disfuncional ao sistema, não 

porque cause dano a um bem jurídico, mas porque contradiz o modelo de orientação da 

norma. 

 Em Prólogo datado de 2005, Jakobs afirma que vem sofrendo inúmeros ataques 

doutrinários à sua tese do Direito Penal do Inimigo, classificando-a como dogmática 

                                                 
179 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal brasileiro , p. 38-39. 
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inconseqüente capaz de reproduzir um regime fascista.180 

 Mas, no que consiste esse novo sistema jurídico-penal, capaz de gerar repercussões 

de tamanha indignação entre os autores do Direito Penal, Direito Processual Penal e 

Criminologia? 

 Eric Lotke sintetiza bem o perigo da coisificação do ser humano: este é o sentido da 

desumanização. É negar a uma pessoa sua dignidade simplesmente transformando-a em 

não-humana.181 

 Entretanto, a subtração do status de ser humano foi defendida de forma mais 

abstrata que concreta, segundo as conclusões de Jakobs, por Jean-Jacques Rousseau em 

seu Do Contrato Social. Rousseau, ao tratar da pena capital, afirma que o inimigo que opta 

pelo descumprimento do pacto social, atinge as bases do Estado quando se torna rebelde e 

traidor da pátria, deixa de ser integrante da sociedade.182 

 O Direito Penal do inimigo de Jakobs apresenta-se como uma reação à opção do 

indivíduo pela habitualidade criminosa e pela ruptura do contrato social com o atingimento 

da vigência da norma. 

 Surgem, de forma natural, algumas indagações que precisam ser respondidas: e se a 

insistência do indivíduo materializa-se na prática de condutas em que não há a previsão de 

penas privativas de liberdade? Essa idéia de inimigo vale para qualquer crime previsto em 

qualquer lei penal especial?  

 Jakobs inicia sua explanação com duas observações preliminares: primeiro 

afirmando que o Direito Penal do cidadão e o Direito Penal do inimigo são dois pólos 

opostos de um mesmo contexto jurídico-penal. Entende perfeitamente possível a 

sobreposição dessas duas tendências, uma a tratar o agente ativo de um delito como pessoa 

e outro conjunto de regras a tratá-lo como fonte de perigo ou como meio para intimidar 

outros indivíduos. O autor, preocupado com uma possível interpretação sistemática ou 

analógica no momento da aplicação do Direito Penal do inimigo para os cidadãos, defende 

sua separação total inclusive na apresentação externa, demonstrando a necessidade de 

todos os sistemas penais em ter em seu conteúdo bases garantistas, mesmo que, nesse caso, 

seja apenas uma parcela de garantismo em meio à barbárie de prevalência da vigência de 

                                                 
180 JAKOBS, Günther. Derecho Penal del enemigo , p. 7. 
181 LOTKE, Eric. A dignidade humana e o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos da América, p. 49. 
182 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social(Livro II, Capítulo V), p. 46. 



68  

qualquer norma legislativa sem vinculação ontológica e desrespeito absoluto à dignidade 

humana daqueles que denomina inimigos.183 

 Em segundo lugar, realça que a expressão “direito do inimigo” nem sempre será 

pejorativa. Ele é a demonstração de uma pacificação insuficiente.184 

 Zaffaroni critica essa nova face da política criminal e sua interferência direta no 

Direito Penal e afirma que o sistema prisional e o poder punitivo são os responsáveis pelo 

surgimento dos inimigos que depois pretende eliminar, ou seja, a dogmática classista e 

racista cria um sistema onde a meta é a ampliação da prisionização e, posteriormente, 

aponta como inimigos do Estado os indivíduos que foram enjaulados e tiveram suas 

garantias fundamentais desrespeitadas pelo próprio sistema. E conclui que na medida em 

que o século XXI siga aprofundando a tendência autoritária e manipuladora das sociedades 

incapazes de encontrar soluções para seus conflitos, o Direito Penal continuará sendo um 

discurso legitimador da prática burocrática e equivocada, sob o ponto de vista jurídico, 

porque manipulará qualquer idéia de Direito Penal do autor para fabricar uma 

culpabilidade que prescinda da pessoa.185 

 Munõz Conde também traz contribuições levantando dúvidas sobre a teoria do 

Direito Penal do inimigo, com as quais concordamos, ao perguntar: quem define o inimigo 

e como lhe define? Que tipos de sujeitos autores de delitos se inclui no grupo dos cidadãos 

ou no dos inimigos? Esse direito é compatível com o Estado de Direito e com o 

reconhecimento a todos os direitos humanos fundamentais? É compatível com o princípio 

de que todos somos iguais perante a lei? 186 

 A situação do Estado apontando para determinadas pessoas, com base não em fatos, 

mas em condições pessoais, e responsabilizando-as de forma brutal e antigarantística, sem 

que a pessoa tenha direito a defesa pelo simples fato da autoridade entender que aquele 

indivíduo é um inimigo do Estado de Direito mostra-se, no mínimo, temerária. 

 Infelizmente, como será demonstrado quando falarmos do terrorismo,187 o Direito 

Penal do inimigo já foi positivado e está vigente. Ele vem sendo codificado pelos Estados 

Unidos em resposta aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Desde aquele dia, 

                                                 
183 Fundamentos do Direito Penal, p. 143. 
184 JAKOBS, Günther. Derecho Penal del enemigo , p. 19-20. 
185 ZAFFARONI, Eugenio Raul. La culpabilidad en el siglo XXI. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 28, p. 56-71. 
186 MUÑOZ CONDE, Francisco. As reformas da parte especial do Direito Penal espanhol em 2003: da 
‘tolerância zero’ ao ‘Direito Penal do inimigo’. Ciência Penais, vol. 4, p. 76. 
187 Item 1.1 do Capítulo 4, desse trabalho. 
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já tivemos duas guerras externas, prisões e execuções sumárias contra um inimigo sem 

rosto. 

 A resposta à barbárie com mais barbárie só pode ser vista como duas situações: a 

aplicação da pena de talião, o que demonstraria um regresso de milhares de anos; ou a 

declaração de guerra, onde nem mesmo a vida é respeitada como valor absoluto, nem 

mesmo pelo Brasil.188 

 Bettiol, na década de setenta do século XX afirmou que a retribuição resguarda a 

figura moral do homem, porque parte do pressuposto de que o homem é um valor, um ser 

que não pode de modo algum ser degradado a um plano naturalístico para ser considerado 

como simples meio para alcançar um fim qualquer.189 

 Em suma, um conjunto de regras em total desrespeito aos princípios constitucionais 

para combater inimigos, não pode ser chamado de Direito Penal, e, o rótulo de inimigo 

para alguns criminosos e para outros não – estabelecido por pessoas e critérios até então 

desconhecidos –, apresenta-se como o retorno ao Direito Penal do autor, típico da Escola 

de Kiel. Em ambas as situações, não há amparo científico e muito menos legitimidade. 

                                                 
188 CF/88, art. 5.º, XLVII – não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 
art. 84, XIX. 
189 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal, t. III, p. 102-103. 



70  

3 

OS BENS JURÍDICOS INDIVIDUAIS  

E SUPRA-INDIVIDUAIS 

 

SUMÁRIO: 1. As Declarações de Direitos – 2. Relação direta entre os bens 
jurídicos tutelados e os fundamentos do Estado democrático e constitucional de 
Direito – 3. Os bens jurídico-penais – 4. Ampliação da tutela penal para bens 
jurídicos difusos: 4.1 Necessidade de proteção versus racionalização – 5. 
Manutenção do conceito de bem jurídico. 

 

 

1. As Declarações de Direitos 

 “Direitos fundamentais do homem” é o conjunto que, em nossa atual Constituição 

Federal, abrange os direitos individuais, políticos e sociais. Derivam das chamadas 

Declarações de Direitos, cuja evolução ajuda a compreender o atual conteúdo do nosso 

direito positivo sobre os direitos do homem. 190 

 Nem sempre esses direitos fundamentais estiveram no cerne da preocupação 

jurídica. A sua conquista, em especial na seara criminal, remonta a tempos mais remotos. 

 José Afonso da Silva aponta que o rol de direitos fundamentais não é taxativo e 

nem o será, tendo em vista a conquista ou reconquista de direitos primitivos perdidos com 

a divisão do grupo social entre proprietários e não proprietários.191 

 Conforme a sociedade ia avançando, surgiram instrumentos isolados, mas 

importantes, que funcionaram como embriões para a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. 

 Podemos destacar o veto do tribuno da plebe,192 a Lei Valério Publícola,193 o 

Interdicto de Homine Libero Exhibendo.194 Em perído mais recente, já na Idade Média, 

cabe ressaltar as leis fundamentais do Reino e a fase do Humanismo. 

 Em seguida, temos os pactos e as cartas de franquias, que atribuíam direitos aos 

grupos estamentais. O mais famoso desses documentos é a Magna Carta, elaborada na 

                                                 
190 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo , p. 154. Aníbal Bruno defende a 
vinculação dos fatos históricos socialmente relevantes com os objetos dignos de proteção penal. Direito 
Penal: parte geral, p. 15. 
191 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo , p. 153. 
192 Contra ações injustas dos patrícios em Roma.  
193 Que proibia penas corporais contra cidadãos em certas situações. 
194 Proteção jurídica da liberdade em Roma, foi o antecessor do habeas corpus. 
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Inglaterra em 1215.195 Além dela, merecem destaque a Petition of Rights (1628),196 o 

Habeas Corpus Amendment Act (1679)197 e o Bill of Rights (1688).198 

 As primeiras declarações de direitos fundamentais, no sentido moderno, foram: A 

Declaração de Virgínia (1776) e a Declaração Norte Americana de Direitos (1787). 

 Nosso Código é fruto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual 

tem suas origens na Revolução Francesa, do pensamento filosófico-humanista dos 

iluministas e racionalistas europeus que traduziram em regras o resultado da luta social 

laboral e burguesa contra o feudalismo e o absolutismo. Desse processo social destacaram-

se os bens a serem protegidos e, dentre eles, os direitos fundamentais. 

 Ainda devemos destacar a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado, aprovada em janeiro de 1918 pelo Terceiro Congresso Panrusso dos Sovietes. 

Declaração fundada nas teses socialistas de Marx, Engels e Lênin e conseqüente da 

Revolução Soviética de 1917 buscou uma nova forma de liberar o homem de qualquer 

forma de opressão, inclusive ao regime liberal burguês, que continuava permitindo a 

acumulação da riqueza nas mãos de poucos e o empobrecimento constante da maioria.199 

 Após as mazelas da escravidão, o primitivismo da Escola de Kiel e as duas grandes 

guerras mundiais, em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas 

proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seus 30 artigos, foram 

estabelecidos direitos civis e políticos da pessoa humana, com reflexo sobre as sociedades 

nacionais das partes signatárias. 

 A Declaração afirma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

garante a todos eles os mesmos direitos sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opinião política ou de outra natureza, nascimento ou qualquer outra condição. Isso 

comprova a importância da Declaração Universal que apresentou ao mundo os vetores e 

objetivos a serem conquistados, pacificamente, por todos os povos.200 

                                                 
195 A Magna Carta foi elaborada como um documento de segurança para os homens livres, que na época 
estavam identificados como a minoria reinante. 
196 A Petition of Rights era um documento onde o Parlamento pedia ao Monarca que respeitasse os direitos 
previstos na Magna Carta. O pedido foi aceito – “Soi droit fait comme est desiré”. Assim, assegurou-se a 
liberdade, a propriedade, a inocência, a manutenção na Inglaterra e sua posição social, até que fosse provado 
o contrário em julgamento legal de seus pares, embasado em praevia lege. 
197 Esse instrumento retirou boa parcela de poder das mãos dos déspotas, que ficaram impedidos de utilizar 
prisões arbitrárias como fator coercitivo para obtenção de favores. 
198 Responsável pelo surgimento da monarquia constitucional na Inglaterra, o Bill of Rights foi o resultado 
jurídico de uma Revolução, que depôs o Rei Jaime II. 
199 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo , p. 164-165. 
200 Nesse sentido, destaca-se a assertiva preambular de que devem ser adotadas medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, para assegurar seu reconhecimento universal e sua efetiva observância. 
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2. Relação direta entre os bens jurídicos tutelados e os fundamentos do Estado 

democrático e constitucional de Direito 

 O Estado de Direito nos dias atuais deixou de ser formal, neutro e e individualista 

para tornar-se Estado de Direito material, adotando legalidade democrática e buscando a 

justiça material. Nessa ótica, o fator social mostra-se adequado e proporciona elementos 

que garantem a defesa da liberdade e da dignidade humana. 

 O legislador está limitado pela Constituição no momento de criação do ilícito penal. 

O exercício da política-criminal portanto, tem suas arestas de criatividade limitada pelas 

regras formal e materialmente constitucionais.201 

 A relação do Direito Penal com a Constituição e seus fundamentos se verifica 

quando se depreende que a essência do delito se alicerça em uma infração ao direito, e o 

conceito do que é direito tem de ser deduzido do que se encontra concentrado como tal, 

como idéia de justiça, expresso no ordenamento constitucional. 

 A doutrina moderna tem entendido, como função primordial do Direito Penal, a 

proteção dos denominados bens jurídicos. A proteção exclusiva dos bens jurídicos deve ser 

vista como garantia, impedindo a interferência do poder autoritário do aplicador da lei 

sobre condutas que, mesmo juridicamente relevantes, não ofendem esses bens jurídicos. 

 As teorias constitucionalistas do Direito Penal procuram formular critérios capazes 

de se impor de modo necessário ao legislador ordinário, limitando-o no momento de criar o 

ilícito penal. Dessa forma, entendemos que a Constituição Federal brasileira deve ser 

analisada como um limite positivo do Direito Penal, que deve ficar restrito à proteção de 

direitos fundamentais.202 

 Partindo-se da premissa acima identificada, o bem jurídico-penal deve ter seu 

conteúdo extraído da Constituição pois, se lá não estiver ao menos implicitamente 

presente, não tem importância suficiente para receber a tutela do Direito Penal. 203 

                                                                                                                                                    
MATTOS, Adherbal Meira. Verbete: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enciclopédia Saraiva do 
Direito, p. 479. 
201 Cf. a Constituição portuguesa ao afirmar, no art. 3., n. 2, que toda atividade do Estado (incluída a 
atividade legiferante penal) se subordina à Constituição, e por outro lado, no seu art. 18., n. 2, reza que as 
restrições dos direitos, liberdades e garantias se devem limitar ao necessário para salvaguardar outros direitos 
ou interesses constitucionalmente protegidos. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Questões fundamentais do 
Direito Penal revisitadas, p. 66-67. 
202 Cf. estudo sobre as teorias constitucionais do Direito Penal. PASCHOAL, Janaína Conceição. 
Constituição, criminalização e Direito Penal mínimo , p. 47-68. 
203 Luiz Regis Prado afirma que “o conceito de bem jurídico deve ser inferido na Constituição, operando-se 
uma espécie de normativização de diretivas político-criminais.” Bem jurídico-penal e Constituição, p. 62. 
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 A Constiuição Federal, por mais analítica que seja, não deve ser explícita e 

minuciosa em relação aos deveres do legislador, no tocante à identificação dos bens 

jurídico-penais que devam ser tutelados. Se assim o fizesse, mais uma vez, teríamos espaço 

para o engessamento do direito positivo e o conseqüente desgaste das normas e ampliação 

da distância do direito vigente – que precisa ser cognitivamente aberto – e da justiça 

material com o desenvolvimento social. A Constituição já é analítica e quanto mais amplo 

é o ordenamento jurídico positivo, menor é a chance de sua aplicabilidade plena, 

reduzindo, por conseguinte, seu grau de eficácia. 

 Em relação à teoria constitucionalista de caráter geral, que tem em Roxin seu mais 

ferrenho defensor,204 a vinculação do Estado com a democracia e com seu 

comprometimento com os direitos sociais, traz legitimidade para sua atuação no campo 

jurídico, inclusive no momento de escolha dos bens da vida a serem penalmente 

positivados. 

  Em Estados democráticos de Direito, a determinação dos valores elementares da 

comunidade deve estar, em princípio, delineada na Constituição. O legislador ordinário 

deve sempre ter em conta as diretrizes contidas na Constituição e os valores nela 

consagrados para definir os bens jurídicos, em razão do caráter limitativo da tutela penal. 

 Isso porque a Carta Política do Estado social e democrático de Direito é a expressão 

primeira dos valores vigentes. Funciona como se representasse os valores sociais 

construídos com base na ética e na moral no decorrer de toda a história. É a positivação do 

direito natural e, por isso, passa a ter força normativa e impõe respeito àqueles que estão 

submetidos às suas regras e deveres àqueles que deverão utilizá-la para eleger condutas 

passíveis de penas. Consubstancia os valores mais representativos da comunidade à qual se 

dirige, recomendando idônea proteção a ditos valores. 

 Seguindo as diretrizes constitucionais – que nada mais são do que a expressão da 

vontade popular, reconhecendo o Texto Magno tudo quanto a sociedade já consagrou –, o 

legislador ordinário somente poderá alçar a bem jurídico os valores e os interesses 

delineados na Carta. Essa é a relação direta entre a Constituição e os bens jurídico-

penalmente tutelados. 

 O primeiro grande problema que surge para o intérprete da lei penal reside no 

conflito de interesses constitucionalmente assegurados. 

                                                 
204 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p. 53. 
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 Vieira de Andrade nos mostra que haverá colisão de direitos fundamentais sempre 

que se deva entender que a Constituição protege simultaneamente dois valores ou bens em 

contradição concreta, sempre que a esfera de proteção de um determinado direito for 

constitucionalmente protegida de modo a intersectar a esfera de outro direito constitucional 

igualmente fundamental. 205  

 Embora aparentemente insolúveis, pode-se utilizar tanto a hierarquia das normas de 

direitos fundamentais ou, a solução mais compatível com o princípio da unidade 

constitucional, o critério de ponderação de valores para eventualmente restringir-se um 

direito fundamental em favor do outro.206  

 Hassemer entende que a ponderação de bens é um método digno de respeito e 

afirma que quem quiser resolver ou somente decidir conflitos de interesses, deve valorar e 

hierarquizar os interesses.207 

 Olga Sánchez Martínez ensina que a possível concorrência de princípios e a 

inexistência de uma hierarquia formal entre eles determina que a maneira de sua aplicação 

seja a ponderação valorativa, segundo o critério do peso ou importância que possam ter 

sempre objetivando a otimização possível de todos os princípios.208 

 Nessa ótica de direitos horizontalmente planificados, podemos afirmar, sem 

exceção, que a sanção penal atinge um bem jurídico para resguardar outro.  

 Afigura-se, então, de suma importância proceder à análise valorativa dos bens em 

questão: a sanção penal, concretizada por meio do sacrifício a um bem jurídico, somente 

deve ser admitida quando em perigo outro bem de, ao menos, idêntica importância.209 

 Ao lançar mão do jus puniendi como instrumento de proteção a bens jurídicos, o 

legislador deverá escudar-se na primária fonte normativa de valores, ou seja, na 

Constituição, sob pena de lesionar mais do que espera proteger. Assim, resta evidenciado 

que o escopo imediato do Direito Penal radica na proteção de bens jurídicos, essenciais ao 

indivíduo e à comunidade, norteada pelos princípios fundamentais, presentes, de forma 

explícita ou implícita no texto constitucional. 

                                                 
205 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976, p. 
220. 
206 SILVA, Christine Oliveira Peter da. Hermenêutica de direitos fundamentais, p. 113. 
207 HASSEMER, Winfried. Crítica al Derecho Penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites 
de la prisión preventiva, p. 63. 
208 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Olga. Los princípios en el Derecho y la dogmática penal, p. 92. 
209 SILVA, Marcelo Rodrigues da. Fundamentos constitucionais da exclusão da tipicidade penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 45, p. 159-185. 
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 Para a seleção dos bens jurídicos a serem penalmente tutelados, o legislador 

ordinário deve necessariamente levar em conta os princípios penais que são as vigas 

mestras de todo o ordenamento jurídico-penal. A sua indissociabilidade e limitação 

objetiva é evidente e o seu desrespeito faz com que a lei penal carregue consigo um vírus 

de inconstitucionalidade que somente será eliminado com o posterior controle de 

constitucionalidade feito pelo Judiciário. 

 Em um Estado democrático210 e social de Direito, a tutela penal não pode vir 

dissociada do pressuposto de bem jurídico e será legítima quando socialmente necessária, 

ou seja, quando imprescindível para assegurar as condições de vida e a paz social e o pleno 

desenvolvimento da dignidade humana. 

 

3. Os bens jurídico-penais 

 A questão de legitimação do Direito Penal de um Estado Democrático passa, 

necessariamente, pela figura do bem jurídico.211 

 Figueiredo Dias aponta a necessidade da legitimação material do Direito Penal por 

duas razões: saber qual a fonte de onde promana a legitimidade para considerar certos 

comportamentos humanos como crimes e aplicar aos infratores sanções; e o problema da 

função e dos limites do Direito Penal. A resposta a essas questões só se justifica se os 

critérios materias de legitimação estiverem fora do Direito Penal. 212 

 Esse conceito material permite a crítica a cada uma das escolhas político-criminais 

sobre o que foi criminalizado ou que está prestes a se criminalizar. Permite ainda a ligação 

entre a política criminal, a dogmática penal e a criminologia.213 

 O que hoje entendemos por bem jurídico penalmente tutelado, sempre esteve no 

foco de atenção da criação do direito. O Direito surgiu para proteger os bens essenciais 

para a vida dos integrantes da sociedade contra os mais diversos ataques. 

 A idéia de bem jurídico lança suas bases no movimento Iluminista, verdadeiro 

divisor entre o pecado religioso e o crime, entre o que era imoral e criminoso. Esse passo 

foi decisivo para a ainda esperada humanização do Direito Criminal.214  
                                                 
210 Sobre a Democracia e seus princípios constituintes – participação, interesse e independência, cf. a lição de 
DWORKIN, Ronald. Liberalismo, Constitución y Democracia, p. 62-71. 
211 Franz von Liszt afirma que “Bien jurídico y norma son los dos conceptos fundamentales del Derecho”. 
Tratado de Derecho Penal, t. II, p. 7. Günther Stratenwerth entende que, além da teoria da exclusiva proteção 
dos bens jurídicos, pode-se determinar o objeto de proteção do Direito Penal de uma maneira racional 
utilizando-se uma teoria valorativa social onde fosse possível detectar a origem histórica das condições de 
vida em comum dos indivíduos. Derecho Penal: parte general, p. 5-6. 
212 FIGUEREDO DIAS, Jorge. Questões fundamentais do Direito Penal revisitadas, p. 54-55. 
213 Idem, p. 55. 



76  

 Cesare Bonesana foi o primeiro autor a criticar a livre atuação do poder soberano 

contra a liberdade individual.215 

 Em seguida Paul Johann Anselm Feuerbach explicita a noção de crime segundo a 

lesão de um direito subjetivo.216 Essa nova visão faz surgir, juntamente com a idéia de 

direito subjetivo, até por critérios lógicos, a preocupação com seus titulares e a obrigação 

do Direito Penal em resguardá-los de qualquer lesão.217 Essa proteção supõe uma limitação 

ao poder punitivo do Estado. A pena só estaria justificada na medida que surgisse como 

reação à conduta que fosse lesiva a esses direitos subjetivos de outra pessoa ou colocasse o 

Estado garantidor desses direitos em perigo. Onde não existia lesão a um direito subjetivo, 

seja de um particular seja do Estado, não poderia haver delito. 

 Nessa fase, o Direito protegia interesses individuais, e não bens jurídicos, 

mostrando-se carente de preocupação social (como ocorre com a noção de bem jurídico) 

em detrimento da proteção individual, que ocupava o primeiro plano na preocupação 

contratualista. Assim, já não se trata apenas de um indivíduo afetado pelo comportamento 

de outro, senão que ademais esse comportamento coloca em risco alguns pressupostos 

básicos da convivência como são a ordem, a paz e a segurança.218 

 O crime era, então, uma ofensa ou uma lesão de um direito subjetivo. Essa postura 

buscava ser uma resposta à arbitrariedade da justiça criminal então reinante, além de tentar 

deslegitimar a criminalização de figuras que ofendessem, de forma isolada, a religião ou a 

moral.  

 Dessa forma, o conceito material e contratualista de crime trataria de impor limites 

ao ius puniendi estatal. O substrato dos direitos subjetivos estava tanto nos direitos naturais 

                                                                                                                                                    
214 Para exemplificar, antes da materialização do ideal Iluminista, a tortura, as penas cruéis e os métodos nada 
ortodoxos de investigação da culpa (v.g. as ordálias) não só estavam presentes no dia a dia das investigações 
como estavam previstos nas leis da época. 
215 Em seu mais famoso trabalho, Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, conclui seu trabalho com o 
seguinte teorema: “para que cada pena não seja uma violência de um ou de muitos contra um cidadão 
privado, deve ser essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, 
proporcional aos delitos e ditada pelas leis.” Dos delitos e das penas, p. 139. 
216 Sergio Moccia afirma que “de la necesidad de mantener una estrecha interrelación en términos de 
des/valor entre el objeto de tutela y la realidad social en la cual debe fundamentarse la intervención penal, 
nace la teoría del bien jurídico, bajo la perspectiva de superación del insatisfactorio registro formalista 
otorgado al problema por Anselm Feuerbach, com el recurso a la figura del derecho subjetivo como objeto de 
agresión. MOCCIA, Sergio. De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y 
reflujos iliberales. Trad. Ramon Ragués Vallès. Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro homenaje a 
Claus Roxin, p. 114. 
217 Hernan Hormazabal Malaree assim apresenta a mesma informação: “El derecho penal iluminista, com el 
precedente de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que limitaba las 
prohibiciones legales sólo a ‘las acciones perjudiciales a la sociedad’, se expresó en la teoría jusprivatista de 
Feuerbach (1832) de la lesión de un derecho subjetivo”. Bien juridico y Estado Social y Democratico de 
Derecho: el objeto protegido por la norma penal, p. 13. 
218 JORGE YACOBUCCI, Guillermo. As grandes transformações do Direito Penal tradicional, p. 77. 



77  

do indivíduo anteriores ao contrato social quanto nos direitos individuais ou estatais 

fundados precisamente nesse contrato social, visto que o Iluminismo era composto de 

matizes contratualistas e jusnaturalistas. 219 

 Em 1834, durante o período chamado de “A Restauração”,220 introduziu-se a noção 

de bem jurídico ao deslocar o já conhecido direito subjetivo apresentado por Feuerbach do 

centro de preocupação do Direito Penal. Refutou-se a subjetivação do delito para dar- lhe 

contornos objetivos, visando que a tutela penal estivesse direcionada para dado objeto. 

Colocou-se a noção de bem, como objeto ou coisa, o que acabou por ampliar o conjunto de 

regras do Direito Penal da época, incluindo-se, entre suas figuras, as condutas lesivas à 

moralidade e à religião estatal. 

 Esses objetos surgiam da natureza das coisas, como era a vida, a saúde, a honra etc., 

considerando o bem jurídico como transcendental jusnaturalista. Apesar da não utilização 

da expressão bem jurídico, a noção apresentada serviria de base fundamental para a futura 

elaboração de seu conceito. 

 Em seguida, já com uma visão imanente ao sistema,221 estabelece-se uma relação de 

dependência do bem jurídico à norma. O bem jurídico era criado pelo legislador, que 

deveria ter como preocupação a manutenção das condições de uma vida sã da comunidade 

jurídica, paz, desenvolvimento, com livre exercício dos direitos.  

 Franz von Liszt ultrapassou a barreira da lei e foi buscar na sociedade os bens 

passíveis de serem protegidos pelo Direito Penal. Dessa forma, foi o primeiro autor a 

defender a idéia de um bem jurídico-penal material. Formulou as bases do conceito de bem 

jurídico como modernamente é conhecido, acrescentando às concepções anteriores que o 

bem jurídico mostra-se como o interesse juridicamente protegido, e que o direito não cria 

esse interesse, que já se encontra presente na vida dos cidadãos. O Direito Penal não cria os 

bens jurídicos, pois eles estão presumidos na existência pessoal e social antes de serem 

assumidos pela política criminal. Nesse sentido, descarta a criação dos bens pela norma, 

restando a essa unicamente a sua proteção,222 voltando a uma consideração transcendental 

                                                 
219 SILVA, Ângelo Roberto Ilha da. Dos crimes de perigo abstrato em face da Constituição, p. 30. 
220 Após a Revolução Iluminista, a burguesia passa de revolucionária à conservadora e inicia seu retorno ao 
poder político, econômico e social. HORMAZABAL MALAREE, Hernan. Bien juridica y Estado Social y 
Democratico de Derecho: el objeto protegido por la norma penal, p. 20. 
221 Sobre a busca da objetividade, Bustos Ramírez assim se manifesta: “El criterio de la inmanencia de los 
bienes jurídicos, que fue sustentado por Binding, plantea que ellos son inmanentes a la norma, esto es, que 
cada norma tiene y determina totalmente su bien jurídico. Enel fondo el bien juridico queda reducido a un 
simples problema interpretativo, al criterio teleológico de lo que quiso el legislador.” BUSTOS RAMÍREZ, 
Juan. Bases críticas de un nuevo Derecho Penal, p. 17. 
222 LISZT, Franz von. Tratado de Derecho Penal, p. 94. 
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de bem jurídico, mas, diferentemente do jusnaturalismo, entende que o conteúdo dos bens 

da vida devem estar presentes na política criminal.223 

 Sobre a concepção neokantiana de bem jurídico, Hormazábal Malaree a qualifica de 

reação antipositivista. Tratou-se de uma reação à certeza científica das leis naturais do 

pensamento positivista, uma escalada que começa com o relativismo do pensamento de 

Kant, reformulado na corrente filosófica denominada neokantismo.224 

 Cabe lembrar também a danosidade ético-social, ou perspectiva moral como 

tentativa de limitar a intervenção punitiva estatal. Para Figueiredo Dias, 

independentemente desta concepção estar enraizada na opinião pública, ela deve merecer, 

no plano da ordem jurídico-penal, a mais decidida contestação. Não é função do Direito 

Penal tutelar a virtude ou a moral. Mostra-se desproporcional utilizar penas privativas de 

liberdade ou restritivas de direito para fazer valer regras de moral. Além de carecer de 

legitimidade os julgadores para tal, ficando o juízo de moralidade legitimado pela 

divindade e pela consciência individual. 225 

 Hodiernamente, entre boa parcela da doutrina existe a concordância de que a 

intervenção penal só se justifica para tutelar bens jurídicos. Não há relutância sobre a 

importância do estudo do bem jurídico na ciência penal. 226 O exercício do ius puniendi 

encontra a sua legitimidade na função, reconhecida ao direito criminal, de proteger 

subsidiariamente bens jurídicos.227 

 Sendo insuficientes o realismo pré-jurídico Iluminista e lisztiano, e insuficiente o 

formalismo teleológico,228 foi necessário fincar o conceito material do bem jurídico em um 

diploma normativo com conteúdo material e hermético. Assim, surgiram as teorias 

constitucionalistas do bem jurídico. 

 A determinação constitucional do bem jurídico tutelado através da criminalização 

de determinadas condutas constitui um critério de legitimação da intervenção punitiva que 

                                                 
223 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Bases críticas de un nuevo Derecho Penal, p. 16. 
224 HORMAZABAL MALAREE, Hernan. Bien juridico y Estado Social y Democrático de Derecho, p. 61. 
225 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Questões fundamentais do Direito Penal revisitadas, p. 60-61.  
226 Inclusive os doutrinadores que são favoráveis à supressão do bem jurídico do Direito Penal, sempre estão 
trabalhando seu conceito para justificar sua extirpação, como o Professor Gunther Jakobs. V. Item I do 
Capítulo I: Vigencia de la norma como bien juridicopenal. (em co-autoria com STRUENSE, Eberhard) 
Problemas capitales del Derecho Penal moderno , p. 33. 
227 Art. 40 do Código Penal português. 
228 LUNA, Everardo da Cunha. Bem jurídico (Direito Penal). Enciclopédia Saraiva do Direito, p. 459. Roxin 
critica o conceito teleológico de bem jurídico: “Este conceito de bem jurídico deve ser rechaçado, pois não 
aporta nada que vá mais além do reconhecido princípio da interpretação teleológica”. A proteção de bens 
jurídicos como função do Direito Penal , p. 20. 
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se projeta na restrição de direitos fundamentais para a proteção de outros direitos 

fundamentais. 

 Antes de ser eleito para receber proteção legislativa, o bem mostra-se como todo 

conteúdo de utilidade, ainda que não seja pecuniariamente apreciável, ou seja, tudo o que 

pode nos servir. É espécie do gênero coisa, tendo como característica diferenciada a 

possibilidade de constituir um objeto de direito.229 Em sentido amplo, vem a ser tudo que 

tem valor para o ser humano. 

 Exemplificadamente, tendo como ponto inicial o bem “vida humana”, passamos às 

normas. O legislador encontra-se diante do ente “vida humana” e tem interesse em tutelá-

la, porque a valora positivamente. Esse interesse jurídico em tutelar a “vida humana” deve 

ser traduzido em uma norma; quando se pergunta “como tutelá- lo?”, a única resposta é: 

“proibindo matar”. Essa é a norma proibitiva “não matarás”. Essa norma deve ser expressa 

em leis e, com isto, a vida humana se revelará como um bem jurídico. Assim, a vida 

humana é um bem jurídico à luz das disposições constituciona is (art. 5.º, Constituição 

Federal de 1988), civis (art. 948, Código Civil) etc. Sem embargo, pode ser que o 

legislador não se contente com essas manifestações da norma e requeira também uma 

tutela penal, ao menos para certas formas de lesão ao bem. É aí, então, quando o legislador 

elabora o tipo penal que o bem jurídico vida humana passa a ser um bem jurídico-

penalmente tutelado (art. 121 do CP).230 

 A norma mostra-se como desdobramento natural e surge por força da necessidade 

de tutela. É proibitiva no sentido de impedir a ofensa ao bem jurídico e positiva, pois gera 

uma faculdade231 para o legislador em busca de efetiva tutela. 

 Essa visão do movimento do bem, passando pela norma proibitiva em busca da 

concretude da tutela penal, pode ser descrita como o bem humano ou da vida social que se 

procura preservar, cuja natureza e qualidade depende do sentido que a normatizem ou que 

a ela é atribuído, constituindo uma realidade contemplada pelo Direito.232  

                                                 
229 FRANÇA, Rubens Limongi. Bem jurídico. Enciclopédia Saraiva do Direito , p. 443. Giuseppe Bettiol 
trata o bem e o interesse como sinônimos quando ressalta a necessidade prévia da tutela de bem ou interesse 
para a posterior constituição dos direitos subjetivos. Direito Penal, v. 1, p. 225. 
230 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro – Parte 
geral, v. 1., p. 391. 
231 Sobre a não obrigatoriedade de tutelar bens da vida na esfera penal, vide PASCHOAL, Janaína Conceição. 
Constituição, criminalização e Direito Penal mínimo , p. 148. A autora assim se manifesta: “Não importa o 
que imponha a Constituição, em sendo a intervenção penal uma exceção, se, de uma análise concreta, aferir-
se que a elaboração da norma ou que sua manutenção não são efetivamente necessárias, não há previsão legal 
e/ou constitucional que possa obrigar que a conduta seja incriminada”. 
232 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – Parte geral, p. 286. 
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 Trata-se de um bem protegido pelo Direito. É um valor da vida humana que o 

Direito reconhece e a cuja preservação é disposta a norma jurídica. É o bem que, por ser 

relevante para o Direito, entrou para o mundo jurídico. É o bem que por ter sido valorado 

como essencial, tornou-se portador de tutela jurídica. O bem jurídico orienta a elaboração 

do tipo e esclarece seu conteúdo.233 Assim, o bem jurídico pode ser conceituado como um 

interesse social protegido pela norma.234 

 A presença do bem jurídico, em especial na Ciência do Direito Penal, pode ser 

vislumbrada sob dois ângulos: no momento de construção das normas penais, quando 

orienta o legislador no momento da escolha de quais valores deverão ser penalmente 

tutelados; e no momento do exercício da crítica normativa, funcionando como base 

empírica fundamental da dogmática.235 

 O bem jurídico-penal, como bem leciona Figueiredo Dias, além de manter uma 

relação de analogia material com a Constituição e de reivindicar um real juízo de 

necessidade de tutela para legitimar a intervenção jurídico-penal, consiste em uma noção 

não- imanente ao sistema, de modo a tornar possível a sua pretensão de servir como padrão 

crítico de criminalização. Ele deve possuir uma consistência axiológica que permita, a 

partir daí, um processo de concretização indispensável à análise da ofensa e, por seu turno, 

também ao sucesso da referida função crítica. Condições que devem, necessariamente, 

coexistir para o reconhecimento de um valor como bem jurídico-penal. 236 

 A maioria dos cientistas do Direito Penal somente admite o crime enquanto lesão, 

ou ameaça de lesão, a bens jurídicos. Ao contrário da quase unanimidade da doutrina penal 

moderna, que destaca a importância do bem jurídico, o mesmo não ocorre quanto à sua 

conceituação.  

 Claus Roxin afirma que existem muitas opiniões sobre o que é um bem jurídico e 

que somente se poderá discutir corretamente quando identifica-se o que se entende por 

bem jurídico e de onde se deduz uma restrição do Direito Penal à proteção de ditos bens. O 

autor defende que as fronteiras da autorização de intervenção jurídico-penal devem resultar 

                                                 
233 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal , p. 20. 
234 RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências 
Criminais, n. 43, p. 81-108. 
235 No mesmo sentido, Luiz Regis Prado assim se pronuncia: “A idéia do bem jurídico é de extrema 
relevância, já que a moderna ciência penal não pode prescindir de uma base empírica nem de um vínculo 
com a realidade que lhe propicia a referida noção. Também não pode renunciar a um dos poucos conceitos 
que lhe permitem a crítica do direito positivo.” Bem jurídico-penal e Constituição, p. 21. 
236 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Penal: parte geral , p. 147. 
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de uma função social do Direito Penal. Tudo o que está fora dessa fronteira não deve ser 

objeto do Direito Penal.237 

 Figueiredo Dias define o bem jurídico como a expressão de um interesse, da pessoa 

ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objeto ou bem em si 

mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso.238 

 Bem jurídico-penal é todo o significado de valor cuja relevância social reclama a 

tutela do Direito Penal. Dessa forma, o Direito Pena l tem por finalidade proteger os 

significados de valor eleitos como relevantes e merecedores de proteção máxima, ou seja, 

via repressão penal. 

 Podemos concluir que bem jurídico é gênero e bem jurídico-penal é espécie. Essa 

diferenciação mostra-se extremamente relevante para a dogmática penal tendo em vista as 

especificidades das leis penais e sua observância obrigatória aos limites constitucionais, 

como o caráter fragmentário do Direito Criminal.  

 

4. Ampliação da tutela penal para bens jurídicos difusos 

 Mantendo a função de garantia dos bens jurídicos clássicos, os chamados bens 

jurídicos supra- individuais têm que encontrar espaço na dogmática. Isso para viabilizar a 

manutenção do lastro, referido por Renato Silveira, na base fundamental do Direito Penal 

clássico, sob o ponto de vista de sua legitimação material. 239 

 O Estado democrático impôs uma preocupação exacerbada quanto a bens jurídicos 

orbitantes à pessoa. Isso, porém, não implicou uma desconsideração quanto a outros bens, 

tais como a fé pública e a administração da Justiça.240  

 Roxin entende que deva ser ampliado o princípio de proteção de bens jurídicos para 

assegurar outras criaturas (animais) e as gerações futuras, em verdadeiro aumento do rol de 

sujeitos que integram o contrato social, e cita o art. 20 da Constituição Alemã que assim se 

apresenta: “O Estado protege os fundamentos naturais da sobrevivência e os animais, em 

responsabilidade pelas futuras gerações”. 241 

                                                 
237 Para o autor, “a função do Direito Penal é garantir a seus cidadãos uma existência pacífica, livre e 
socialmente segura, sempre e quando estas metas não possam ser alcançadas com outras medidas político-
sociais que afetem em menor medida a liberdade dos cidadãos”. ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos 
como função do Direito Penal, p. 16-17. 
238 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Questões fundamentais do Direito Penal revisitadas, p. 63. 
239 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual: interesses difusos, p. 220. 
240 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual: interesses difusos, p. 56. 
241 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal, p. 33. 
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 Verificando a interrelação entre o bem jurídico e a Constituição Federal, e a 

imprescindibilidade da tutela penal de bens que assegurem a vida de nossos filhos e netos, 

esse espaço dogmático já se mostra reservado aos bens jurídicos supra- individuais. 

 A explicação estaria no fato de que “los bienes jurídicos referidos a las bases de 

existencia del sistema social son aquellos sin los cuales el sistema social concreto, en este 

caso el que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho previsto en la 

Constitución, no podría existir, como la vida, la libertad, la salud individual, el patrimonio. 

En cambio, los bienes jurídicos conexos al funcionamiento del sistema tienen por objeto 

asegurar su correcto funcionamiento y equilibrar los desajustes que pudieran producirse en 

el sistema social al producirse situaciones sociales conflictivas. Legitiman la intervención 

coercitiva del Estado no ya para proteger un bien jurídico que está en la base de existencia 

del sistema social, sino para asegurar las condiciones indispensables para que esas 

relaciones sociales básicas (vida, libertad, salud ind ividual, patrimonio) puedan 

producirse”. 242 

 Assim, ao lado dos bens jurídicos de cunho clássico (de caráter individual ou 

mesmo supra- individual), formatam-se, no momento de criação das sociedades de risco 

pós-industriais, novos bens jurídicos supra-individuais. 

 Cumpre ressaltar a inexistência de hierarquia entre os bens jurídicos individuais e 

os transindividuais. A amplitude da tutela comunitária não significa a sobreposição do 

coletivo sobre o individual. Ambos integram o social, destinatário certeiro dessa proteção. 

 Demonstrada sua possibilidade dogmática,243 resta conceituar e identificar os bens 

jurídicos supra- individuais, para posteriormente ingressarmos no estudo de suas 

particularidades e necessidade na seara penal. 

 Os bens jurídicos supraindividua is emergem relacionados ao desenvolvimento 

técnico científico, decorrência lógica da sociedade de risco, na qual novas formas de 

agressão são desenvolvidas pelo avanço do progresso tecnológico. Podemos exemplificar 

com a utilização dos artefatos nucleares pelos Estados Unidos da América do Norte contra 

o Japão, ceifando a vida de milhares de indivíduos com um único lançar bombas. 

 O fato da sociedade pós- industrial entender o risco como algo que lhe é imanente, 

tendo em vista as conseqüências sociais maléficas do uso desenfreado dessas novas 

tecnologias e as novas situações complexas de perigo delas oriundas, praticamente obrigou 

                                                 
242 RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências 
Criminais, n. 43, p. 81-108. 
243 Como nos exatos termos da Constituição de Portugal (arts. 3. e 18.). 
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o legislador a valer-se da tutela penal para a proteção desses bens jurídicos que diretamente 

ameaçam a vida e a integridade física dos indivíduos, vistos em seu conjunto.  

 A legitimidade da proteção desses bens jurídicos sempre é de ser mantida, desde 

que eles se lastrem nos interesses fundamentais da vida social da pessoa. Bem entendido, a 

ampliação do horizonte penal, abandonado a conceituação Iluminista quanto à uma 

consideração relativa à pessoa enquanto elemento individual, tomando-se em conta bens 

metaindividuais e sociais, não pode, nunca, perder o referencial de seus elementos 

autônomos.244 

 O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à terminologia desse novos bens 

jurídicos: transindividuais, metaindividuais, macrossociais, universais, difusos. Qual deve 

ser adotado? 

 Renato de Mello Jorge Silveira assim encerra a discussão: “A doutrina brasileira 

tem tido por correta a nomenclatura ‘interesses difusos’ sem maiores críticas. Ao revés, 

toma os bens supra- individuais e difusos, senão por sinônimos, como complementares dos 

‘interesses coletivos’. Ainda que se prefira a denominação ‘supra- individual’ por 

imposição da própria lei nacional, é de se ter todos como sendo o mesmo, ao menos em 

sentido amplo (...) Poder-se- ia mesmo, em percepção do estudo da questão no campo 

penal, adotar a idéia da sinonímia entre estes interesses, sendo tido por verdade que todos 

são bens supra-individuais, podendo os coletivos ser entendidos como interesses difusos 

em sentido impróprio, enquanto os demais serão interesses difusos tout court ou em 

sentido próprio”. 245 

 Regis Prado afirma que esses bens jurídicos apresentam inúmeras características 

que permitem conceituá- los ou classificá- los conforme sua predominância ou a prespectiva 

com que são analisados.246 

 Tendo como critério a titularidade, devemos chamá-los de metaindividuais, pois 

estão para além do indivíduo quando afetam um grupo de pessoas ou toda uma 

coletividade. Desse modo, o âmbito de proteção transcende a esfera individual, sem deixar 

de envolver a pessoa enquanto membro dessa mesma comunidade atingida.247 

 A primeira grande dificuldade, na questão de individualização desse bens jurídicos 

metaindividuais é a sua precisa delimitação como forma de assegurar a garantia do bem 

                                                 
244 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual: interesses difusos, p. 57. 
245 Direito Penal supra-individual: interesses difusos, p. 59-61. 
246 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição , p. 106. 
247 Idem, p. 107. 
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jurídico protegido. Para se proteger o bem, por razões de lógica,248 deve-se conhecer249 

exatamente o que se está tentando proteger, sob pena de construir-se um juízo falso 

embasado, na melhor das hipóteses, em erro e, na pior, em uma mentira instrumentalizada 

antigarantista.250 

 Para ao menos chegarmos a um conceito substancial de bem jurídico 

metaindividual e permitirmos sua tutela penal, urge seja observado o seguinte rol de 

requisitos: o bem deve possuir suficiente relevância social; é preciso que não sejam 

suficientes para sua adequada tutela outros meios de defesa menos lesivos (como o Direito 

Administrativo). 

 Dessa forma, preenchidos esses requisitos conceituais e de legitimidade da tutela 

penal, resta verificarmos se efetivamente há a necessidade da proteção penal desses bens 

ou se devemos evitar levá- los ao bem definido círculo de normas penais para mantermos a 

racionalização do ordenamento jurídico-penal; ou ainda, se seria possível a tutela penal dos 

bens jurídicos supra- individuais e ainda assim manter a racionalidade do sistema jurídico-

penal. 

  

4.1 Necessidade de proteção versus racionalização 

 Todo preceito penal deve encerrar um bem jurídico, funcionalmente concebido. 

Não é um bem do indivíduo, mas um bem, ao mesmo tempo, individual e social. 

 O ponto central desse tópico reside na possibilidade harmônica entre os princípios 

da exclusiva proteção de bens jurídicos e da ofensividade. 

 Para Luiz Flávio Gomes, esses princípios, apesar de não possuírem o mesmo 

conteúdo, são complementares e estão vinculados. A função principal do princípio da 

exclusiva proteção de bens jurídicos é a de delimitar o Direito Penal do bem jurídico, daí 

que não seja tarefa sua proteger a ética, a moral, os costumes, uma ideologia, uma 

determinada religião, estratégias sociais, programas de governo etc. O Direito Penal deve 

                                                 
248 Fábio Ulhôa Coelho assim se pronuncia a respeito: “Quando o direito se apresenta lógico (sendo-o ou 
não), se agrega à ideologia jurídica uma crença de segurança, rigor, certeza, que são marcas típicas do 
pensamento lógico (...) Em qualquer hipótese, o direito parece mais seguro se parecer mais lógico.” Lógica 
jurídica, p. 130. 
249 Para Goffredo Telles Jr. conhecer é “representar-se uma cousa. É a operação imanente pela qual um 
sujeito pensante se representa um objeto. É o ato de tornar um objeto presente à imaginação ou à inteligência. 
É o ato de sentir, perceber, imaginar ou pensar um objeto.” TELLES JR., Goffredo. Tratado da 
conseqüência: curso de lógica formal com uma dissertação preliminar sobre o conhecimento humano , p. 7. 
250 Goffredo Telles Jr. afirma que “a relação de conveniência ou de não conveniência, estabelecida pelo juízo 
entre duas idéias, pode corresponder ou não à realidade objetiva das cousas. Quando a relação estabelecida 
pelo juízo reflete a relação existente entre as cousas, o juízo é o enunciado de uma verdade. No caso 
contrário, o juízo é falso, e é o enunciado de um erro ou de uma mentira.” Tratado da conseqüência: curso de 
lógica formal com uma dissertação preliminar sobre o conhecimento humano, p. 38. 
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ser conceituado como um conjunto normativo destinado à tutela de bens jurídicos, isto é, 

de relações sociais conflitivas valoradas positivamente na sociedade democrática.251 

 Pergunta-se: a expansão do Direito Penal para tutelar os bens jurídicos supra-

individuais foi necessária? Ou deveríamos retornar à tutela exclusiva dos bens jurídicos 

unicamente de caráter individual? 

 A resposta não pode ser outra. 

 A exigência de que o Direito Penal intervenha exclusivamente para proteger bens 

jurídicos constitue uma garantia fundamental do Direito Penal moderno. Trata-se de uma 

confluência dos princípios garantistas da proporcionalidade, da fragmentariedade e da 

intervenção mínima.252 

 Logo, os limites da proporcionalidade, da fragmentariedade e da interenção mínima 

não podem ficar além dos limites constitucionais e tampouco aquém desses limites. 

 A expansão do Direito Penal deve ser vigiada de perto para impedir que a novatio 

legis em matéria criminal desrespeite esses princípios. Entretanto, o Direito Penal não 

estará perfeitamente legitimado se deixar fora de seu âmbito de proteção bens que 

indubitavelmente afetem, ainda que de forma mediata, a vida e a integridade física 

individual. 

 Indiretamente pois em primeiro lugar estar-se-á protegendo a ordem econômica, a 

segurança nacional, o meio ambiente, as relações de consumo etc. Havendo desrespeito a 

esses bens jurídicos, as conseqüências estão relacionadas com a vida e a integridade física 

dos membros sociais. 

 Portanto, o Direito Penal cumpriu sua função ao incluir em sua tutela os bens 

jurídicos supra- individuais e o fez amparado pela principiologia constitucional e, portanto, 

de forma legítima e necessária.253 

  

5. Manutenção do conceito de bem jurídico 

 Restou evidenciado que o conceito de bem jurídico surgiu para limitar a 

criminalização desenfreada de condutas sem o mínimo lastro punitivo que não observavam 

o critério da ofensividade e da fragmentariedade. 

                                                 
251 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal, p. 41-43. 
252 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo , p. 267. 
253 Quanto à sua adequação, iremos tratá-la no Capítulo seguinte. 
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 Mesmo para aqueles que criticam o conceito de bem jurídico e defendem a sua 

retirada da esfera de existência das leis penais, não se defende, na prática, a sua total 

extinção sob o ponto de vista de sua natureza.254 

 O estreito vínculo com a realidade social tem propiciado que o bem jurídico assuma 

uma importância essencial como garantia da delimitação do instrumento penal. Junto com 

a função dogmático- interpretativa, o bem jurídico passou a desempenhar uma função 

crítica ao sistema penal, entendendo-se como critério decisivo para a política criminal 

expansiva da sociedade de risco do Estado democrático e social de Direito. 

 Partindo-se do pressuposto que os bens que merecem tutela penal estão presentes 

no texto Constitucional, por força das teorias do limite positivo constitucional, temos a 

idéia de que o conceito de bem jurídico tem como uma de suas funções limitar o poder 

punitivo estatal. 

 Entretanto, como bem destaca Jorge Yacobucci, precisamos fazer uma análise 

criteriosa do seu desenvolvimento para confirmar se o bem jurídico realmente limitou a 

expansão do Direito Penal. 255 

 O surgimento da preocupação com os interesses difusos aliado à sua relevância 

para a manutenção da sociedade, fez com que o constituinte incluísse a sua defesa no texto 

constitucional. O que se viu foi um aumento do número de agressões a esses bens 

jurídicos, o que resultou na tutela penal desses bens. 

 Esse acréscimo no ordenamento jurídico-penal mostra que a vinculação do conceito 

de bem jurídico à tutela dos bens cons titucionalmente identificados não foi suficiente para 

impedir a expansão do Direito Penal, tendo em vista a ampla dimensão dos bens jurídicos 

apresentados no texto constitucional.  

 Após essa constatação, cabe analisar se essa expansão fora necessária e se o 

simples fato do conceito de bem jurídico não ter sido capaz de impedir essa expansão deve 

resultar na alteração de seu conceito ou eliminação de sua posição de garantidor do 

conceito material de legitimação do ordenamento jurídico-penal. 

 A proteção da ordem econômica, do sistema financeiro, do meio ambiente, das 

relações consumeristas, das comunicações informáticas pode ser classificada como dos 

novos bens jurídico-penais supra- individuais. 

                                                 
254 Günther Jakobs tenta demonstrar a fragilidade do conceito de bem jurídico, de cunho eminentemente 
positivista. Mas, em sua teoria, mantém a idéia fora da razão de criminalização das condutas delitivas e 
destaca a presença de um único bem jurídico em todo o ordenamento penal: a vigência da norma. Ainda que 
não utilize o conceito, trabalha em seu campo semântico. Fundamentos do Direito Penal , p. 110. 
255 JORGE YACOBUCCI, Guillermo. As grandes transformações do Direito Penal tradicional, p. 95. 
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 Devido à sua importância, parece-nos que, em uma análise inicial, o Direito Penal 

cumpriu sua missão ao permitir a tutela desses bens em seu conjunto jurídico. Não se trata 

de uma expansão desenfreada, e sim da utilização da coerção do Direito Penal para tutelar 

bens indispensáveis para a sociedade. Atende-se perfeitamente o conceito de bem jurídico 

ao tutelar penalmente os bens jurídicos meta- individuais presentes na Constituição.256 

 Importante ratificar o conceito de bem jurídico de Figueiredo Dias. Para o autor 

português bem jurídico é a expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na 

manutenção ou integridade de um certo estado, objeto ou bem em si mesmo socialmente 

relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso.257 Temos, no caso dos bens 

jurídicos difusos, interesses da comunidade na manutenção de um bem em si mesmo 

socialmente relevante. 

 Esse novo conjunto normativo penal demonstra que o conceito de bem jurídico é 

racional, e não está estagnado e cego para o desenvolvimento das relações socias. Mostra-

se cognitivamente aberto,258 apesar de ter como função limitar a neocriminalização 

despropositada. 

 Poder-se-ia questionar se a forma de tutela desses novos bens jurídicos supra-

individuais, utilizando-se de forma excessiva a antecipação da tutela penal e os crimes de 

perigo abstrato ampliaria o rol de tutela penal a ponto de descaracterizar o conceito de bem 

jurídico e sua função limitadora do ius puniendi.259 Entretanto, o problema reside na forma 

da tutela, e não em sua necessidade. Essa confusão surge quando analisa-se não apenas o 

que se está tutelando, mas também se possui lastro constitucional, 260 respeitando-se, assim, 

o lastro garantista necessário à manutenção da ordem jurídico-sistêmica. 

                                                 
256 Cf. Nesse sentido a lição de Regis Prado: “Em um Estado democrático e social de Direito a tutela penal 
não pode vir dissociada do pressuposto do bem jurídico, sendo considerada legítima, sob a ótica 
constitucional, quando socialmente necessária. Isso vale dizer: quando imprescindível para assegurar as 
condições de vida, o desenvolvimento e a paz social, tendo em vista o postulado maior da liberdade – 
verdadeira presunção de liberdade (Freiheitsvermutung) – e da dignidade da pessoa humana. A noção de bem 
jurídico implica a realização de um juízo positivo de valor acerca de determinado objeto ou situação social e 
de sua relevância para o desenvolvimento do ser humano.” PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente: 
meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território, Biossegurança (com a análise da Lei 
11.105/2005), p. 104. 
257 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Questões fundamentais do Direito Penal revisitadas, p. 63. 
258 Assim como a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, que se mostra operacionalmente fechada mas 
cognitivamente aberta para acompanhar o desenvolvimento das relações sociais. El concepto del riesgo, p. 
124. 
259 MOCCIA, Sergio. De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos 
iliberales. Trad. Ramon Ragués Vallès. Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro homenaje a Claus 
Roxin, p. 114-115. 
260 Yuri Carneiro Coelho apontando para o perigo que a má utilização do bem jurídico pode resultar, defende 
a vinculação de qualquer norma penal aos valores presentes na Constituição como forma de legitimar e dar 
sustentação dogmática aos bens jurídicos. Bem jurídico penal , p. 138. 
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 Outra crítica severa diz respeito à teoria do conflito, onde existem duas classes: a 

dominante e a dominada. A classe dominante utilizaria a política criminal para 

instrumentaliar o Direito Penal sempre com o objetivo de manter-se no poder, 

criminalizando condutas que poderiam, em tese, afetá-lo.261 Assim, o conceito de bem 

jurídico estaria vinculado não aos valores constitucionais sociais, mas a interesses 

individuais de ordem político-econômicas das classes sociais dominantes.262 

 A resposta reside na seguinte premissa: se houver respeito à presença dos bens 

jurídico-penais presentes na Constituição e respeito aos seus princípios informadores, tanto 

no âmbito de política criminal quanto no âmbito dogmático, respeitar-se-á o modelo 

garantista de Direito Penal, independentemente dos interesses por trás das decisões 

políticas instrumentalizadoras desse Direito. 

 O simples fato de o Direito Penal pós-moderno ter criado condutas para tutelar bens 

jurídicos difusos, como o meio ambiente, não faz com que o conceito de bem jurídico deva 

desaparecer.  

 Pelo contrário, o bem jurídico deve sempre atuar ao lado dos princípios da 

ofensividade e da proporcionalidade. O Direito Penal precisa do bem jurídico presente na 

Constituição para, ao criminalizar condutas, legitimar, de forma material, o exercício da 

moderna e constitucionalmente limitada política criminal. 

                                                 
261 COELHO, Yuri Carneiro. Bem jurídico-penal, p. 71-72. No mesmo sentido: GARCIA-PABLOS DE 
MOLINA, Antonio. Criminologia , p. 213. 
262 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro , p. 116. 
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4 

INTERFERÊNCIAS SOCIAIS  

E A NEOCRIMINALIZAÇÃO 

 

SUMÁRIO: 1. Exemplificação de delitos que atingem bens jurídicos difusos: 1.1 

Terrorismo; 1.2 Delitos econômicos; 1.3 Delitos ambientais. 

 

  

1. Exemplificação de delitos que atingem bens jurídicos difusos 

 Demonstrou-se, no capítulo anterior, a necessidade da tutela penal dos bens 

jurídicos supra- individuais. Agora trataremos especificamente da forma com que esses 

bens jurídicos vêm sendo tutelados. 

 Em nosso país, não há dúvida de que, sob a ótica do Estado democrático de Direito 

– em que o Direito deve ser visto como instrumento de transformação social –, ocorre uma 

desfuncionalidade do Direito e das Instituições encarregadas de aplicar a lei. A dogmática 

jurídica brasileira está assentada em um paradigma liberal- individualista que sustenta essa 

desfuncionalidade. Ou seja, não houve ainda, no plano hermenêutico, a devida filtragem 

desse Direito produto de um modo (modelo) liberal- individualista-normativista de 

produção de direito.263 

 A partir disso, pode-se dizer que, no Brasil, predomina o modelo liberal-

individualista-normativista de Direito instituído para resolver disputas interindividuais. A 

dogmática jurídica, para a solução desses conflitos, coloca à disposição do operador do 

Direito uma resposta pronta e rápida. Entretanto, quando interesses difusos chegam ao 

Judiciário, a forma conhecida para solucionar esses conflitos é insuficiente e incompatível: 

tenta-se solucionar a resolução de conflitos que assumem uma natureza transindividual, no 

plano da resolução de conflitos individuais.264 

 Além do problema do despreparo judicial para lidar com conflitos envolvendo 

interesses difusos, existem outras preocupações. 

 Vislumbra-se um período em que a predeterminação normativa é contrariada pela 

própria intenção da justiça penal, rica em tipos abertos, como os culposos, de perigo 

                                                 
263 STRECK, Lenio Luiz. Crise (s) paradigmática (s) no direito e na dogmática jurídica: dos conflitos 
interindividuais aos conflitos transindividuais: A encruzilhada do Direito Penal e as possibilidades da justiça 
consensual. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, p. 108-115. 
264 Idem, ibidem. 
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concreto, abstrato e difusos. Não se tem na literalidade do texto normativo o elemento de 

segurança do indivíduo em face do poder estatal.265  

 Mesmo antes da presença dos bens jurídicos difusos no momento da análise 

jurídica dos casos concretos pelo Poder Judiciário, os problemas já se fazem presentes.  

 A preocupante e maciça pressão266 contra o Poder Legislativo para a busca por 

soluções contra ataques constantes a bens jurídicos individuais e supra- individuais, 

desemboca, quase sempre, em novos diplomas penais com novas condutas tipificadas e 

penas privativas de liberdade mais longas.267  

 Essa opção de política criminal é fato presente em nossa atual sociedade e, apenas 

para ilustrar seu resultado, iremos apresentar essa realidade de forma pontual, em três 

diferentes modalidades de delitos que atingem bens jurídicos supra- individuais: o 

terrorismo, os delitos econômicos e os delitos ambientais. 

 A escolha desses delitos justifica-se para demonstrar que a flexib ilização de 

princípios, por si só, não sustenta crítica destrutiva contra a elaboração de leis penais 

extravagantes. O conjunto sistêmico precisa ser analisado tanto verticalmente – da 

Constituição para a lei penal – quanto horizontalmente – entre princípios e bens jurídicos 

presentes na Constituição. Os resultados sociais decorrente da prática de terrorismo, delitos 

econômicos e ambientais expõem, de forma heterogênea, os motivos da utilização do 

Direito Penal, a concretude dos danos provocados em diferentes graus e a necessidade de 

prevenir tendo em vista a irreversibilidade de situações prejudiciais para toda a 

humanidade. 

 Esses bens jurídicos de 2.ª geração, por suas características diferenciadas dos bens 

jurídicos clássicos (vida, propriedade, patrimônio), revelam nuances específicas que, para 

receberem uma tutela satisfatória do Direito Penal, necessitam de algumas mudanças na 

                                                 
265 DEODATO, Felipe Augusto Forte de Negreiros. Qual o caminho seguro para uma Gesamte 
Strafrechtswissenschaft, nesses tempos de fatos puníveis secundários? p. 167. 
266 As causas de pressão foram apresentadas no Capítulo 2 (Globalização) dessa dissertação, como os 
gestores atípicos da moral. 
267 A técnica de aumento tanto da pena mínima quanto da pena máxima vem sendo utilizada pelo Legislador 
para retirar do acusado a possibilidade de valer-se dos benefícios da Lei 9.099/95, como a transação penal e a 
suspensão condicional do processo, instrumentos legais que transmitem a sensação de impunidade à 
sociedade. Vide nova Lei de Falências (Lei 11.101/2005) e nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) que elevou 
o patamar das penas privativas de liberdade. Quanto à necessidade de aprofundamento acadêmico do 
momento de elaboração das leis, e não apenas, tardiamente, no de sua aplicação, cf. DÍEZ RIPOLLÉS, José 
Luis. Um modelo dinâmico de legislação penal. Revista de Ciências Penais, n. 4, p. 5-52; A racionalidade 
das leis penais, p. 54-62. 
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forma de responsabilização criminal, relativizando garantias constitucionais em nome da 

preservação de outras garantias com o mesmo nível de relevância.268 

 A preocupação com os riscos e os debates a respeito de conseqüências que ainda 

não se sabem ao certo quais são, mostram-se como características da sociedade de risco. A 

dimensão dos riscos e a relevância dos bens jurídicos envolvidos praticamente impõem a 

preocupação preventiva com a danosidade social de determinadas condutas.269 

 Outra não é a opinião de Renato de Mello Jorge Silveira ao afirmar que: “Hoje 

parece certa, assim, a necessidade de utilização, como lastro referencial, da política 

criminal para o embasamento da utilização do perigo no controle social. A política 

criminal, hoje verdadeiramente tida como base à imputação penal no complexo de relações 

da sociedade moderna, encontra fronteira mais além. Chega a mencionar e reconhecer um 

certo grau de enfraquecimento da idéia de necessária lesividade ao bem jurídico em casos 

pontuais em favor de uma obrigatória proteção penal. Situações podem ser percebidas em 

que isso é evidente, ainda que não desejáveis ou queridas. O alerta, contudo, deve ser 

sempre presente: a política criminal pode, mormente em casos supra- individuais, sustentar 

uma criminalização antecipada, mas a isso não se confunde uma liberação desenfreada 

deste grau de tutela. Tal previsão, sempre de se combater. Um Direito Penal divorciado de 

um lastro dogmático (e político criminal), com tendências unicamente simpáticas à 

preferências de gestores atípicos da moral ou populistas, perde seu norte e sua 

legitimidade, gerando, unicamente, insegurança”. 270 

 Apesar do lado positivo da intersecção entre a dogmática jurídico-penal e a política 

criminal, 271 a interferência excessiva e assistemática da política criminal no Direito Penal, 

                                                 
268 Martínez-Buján Pérez assim identifica o surgimento de novas formas delitivas e suas peculiaridades: “... 
los referidos processos no sólo conllevan nuevas formas delictivas, sino que además hacen surgir una 
novedosa concepción de la delincuencia, que ya no se identifica con la criminalidad tradicional asociada a la 
marginalidad, sino que aparece caracterizada por las ideas de organización, transnacionalidad y poder 
económico. De este modo, frente al Derecho Penal clásico o tradicional, que fue elaborado 
fundamentalmente sobre la base de los delitos de homicidio o de hurto cometidos por un autor individual 
común, el Derecho Penal de la globalización ofrece como paradigma el delito organizado que vulnera bienes 
jurídicos supraindividuales.” MARTÍNEZ -BUJÁN PÉREZ, Carlos. Prólogo. Nuevos retos del Derecho 
Penal en la era de la globalización , p. 10-11. 
269 Nesse mesmo sentido, Ulrich Beck assim se pronuncia: “Elabora-se aqui a concepção de uma sociedade 
que discute as conseqüências do debate a respeito do desenvolvimento técnico e econômico antes que sejam 
tomadas as principais decisões. A responsabilidade (Beweislatst) pelos perigos e riscos futuros seria atribuída 
aos causadores e não mais àqueles que são prejudicados e atingidos potencial ou atualmente: no princípio o 
causador paga, e a princípio o causador demonstra  quais os (possíveis) prejuízos que sua empresa pode 
infligir ao mundo.” BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à 
globalização, p. 177. 
270 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo , p. 183. 
271 Cf. HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, p. 41-51. 
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buscando compatibilizar-se com a opinião pública e simbolicamente responder aos anseios 

sociais, resulta em leis penais que carecem da melhor técnica legislativa – como será 

exemplificadamente apresentado – condenando o Direito Penal ao simbolismo prejudicial, 

não atingindo a almejada tutela dos bens a que se dispôs a proteger e flexibilizando 

garantias individuais que até então pareciam intocáveis. 

  

1.1 Terrorismo 

 Certos tipos de ações criminosas podem causar uma situação incomum e 

generalizada de pânico. Podem gerar acentuado e intolerável sentimento de insegurança e 

de revolta social. 

 Não importa se explodindo bombas em lugares públicos, jogando aeronaves contra 

edifícios, matando líderes políticos, aniquilando muitas vidas de civis inocentes: todos 

esses atos serão considerados terroristas se tiverem como objetivo tornar as instituições 

político-jurídicas mais vulneráveis e instáveis. 

 A questão torna-se mais complexa quando verifica-se que o próprio Estado pode 

ser sujeito ativo de atos terroristas, através de prisões arbitrárias, perseguições político-

ideológicas, execuções sumárias e condenações através de ‘falsa’ justiça legitimada por 

quem detém o poder. Os Estados que detém o poder de forma ilegítma podem ser sujeitos 

ativos do crime de terrorismo quando exercem uma política arbitrária e sistemática de 

perseguição e morte de seus opositores.272 

 Em apertada síntese, o terrorismo sempre existiu na história da humanidade, mas o 

termo ganhou força na Revolução Francesa, no governo da chamada ditadura de 

Convenção, onde foi comum condenar os inimigos do Estado como terroristas;273 e na 

Revolução Soviética.274 

 Apesar da aparente fácil detecção, o termo terrorismo ainda não possui 

desenvolvimento dogmático e legal suficientes para respeitar o princípio da legalidade. O 

                                                 
272 LEAL, João José. Crimes hediondos: aspectos político-jurídicos da Lei 8.072/90 , p. 37-38. 
273 Idem, p. 38. 
274 Valdir Sznick resume o terrorismo na Revolução Soviética da seguinte forma: “Com o anarquismo com 
suas idéias difundidas e com o anarquismo na prática, com as ações terroristas e o movimento sindical 
(greves e tomadas de fábricas) estava pronto de um lado o auge dos acontecimentos, de outro, o caldo 
propício que detonou a revolução bolchevique. Nessa revolução usou-se do terrorismo para conquistar o 
poder e para a repressão. Tanto Lenin como Trotsky, este o criador do Exército soviético, alardeavam: ‘Nós 
não rejeitamos o terror’. Um decreto de 1919 consagrou o terrorismo, na União Soviética. Stalin - como já 
fizera Lenin - para se manter no poder e afastar os opositores praticou o terrorismo do Estado. Outro nome 
não se pode dar ao grande expurgo de Stalin, em 1930: terrorismo de Estado.” SZNICK, Valdir. Comentários 
à Lei dos Crimes Hediondos, p.147-148.  
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conceito é por demais abrangente e sofre variações de conteúdo, dependendo de maior ou 

menor carga política que se lhe dê.275  

 Assim como na tortura, a primeira dificuldade que surge é que se trata de uma 

modalidade de conduta agora criminosa cuja descrição da conduta e da pena imposta, pelo 

terrorismo, não foram, ainda, determinados pelos legislador.276 

 De acordo com o art. 2.º da Lei 8.072/90, o delito de terrorismo será insuscetível de 

anistia, graça e indulto, não comportando ainda fiança e liberdade provisória. Se essas 

restrições, de caráter penal e processual penal, se coadunam, ou não, com o art. 5.º, XLIII, 

da Constituição Federal é matéria de todo irrelevante, nessa altura, pela simples 

circunstância de inexistir o tipo de terrorismo, como crime comum ou como crime contra a 

Segurança Nacional. Ao contrário do que sucede no Código Penal de Portugal (arts. 288 e 

289) e no Código Penal espanhol (arts. 260 usque 264), o legislador brasileiro não incluiu, 

na codificação penal comum, o delito de terrorismo e as figuras típicas que lhe são afins.277 

 Alberto Silva Franco demonstra o desrespeito ao princípio da legalidade penal ao 

afimar que “o verbo praticar e o objeto direto atos de terrorismo estão, em princípio, no 

mesmo pé de igualdade dos demais comportamentos alternativamente referidos. Ocorre, no 

entanto, que o verbo praticar não possui carga alguma de ilicitude, como apresentam os 

outros verbos constantes do tipo. Por isso, a sua área de incidência, o seu campo de 

significado, em suma, a sua explicitação fica na dependência direta e imediata do objeto 

direto: atos de terrorismo. Na realidade, atos de terrorismo é uma cláusula geral, de 

extrema elasticidade, que permite ao julgador, por ausência de uma adequada descrição do 

conteúdo fático desses atos, enquadrar, a seu bel-prazer, qualquer modalidade de conduta 

humana. Isso fere, sem dúvida, o princípio constitucional da legalidade”.278 

 Dessa forma, não temos uma lei que trata especificamente do crime de terrorismo. 

Temos menção ao terrorismo na Constituição Federal e na Lei dos Crimes Hediondos, mas 

não há uma figura típica com preceito primário e secundário, nem mesmo uma definição 

ou complementação de norma penal em branco capaz de suprir essa lacuna legislativa. 

Dessa forma, o mais temível crime global da atualidade não pode ser punido no Brasil. O 

ideal terrorista cede espaço para as condutas já tipificadas em nosso ordenamento jurídico-

                                                 
275 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes hediondos: texto, comentário e aspectos polêmicos, p. 120. 
276 SZNICK, Valdir. Comentários à Lei dos Crimes Hediondos, p. 140. 
277 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 116. Em sentido contrário, Antonio Scarance Fernandes 
entende que o delito de terrorismo está previsto no art. 20 da Lei 7.170/83, que define os crimes contra a 
segurança nacional e a ordem política e social. FERNANDES, Antonio Scarance. Considerações sobre a Lei 
8.072, de 25 de julho de 1990 – Crimes hediondos. Revista dos Tribunais, p. 261. 
278 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 116-117. 
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penal. Assim, caso algum terrorista detone uma bomba em um local público, não será 

condenado por terrorismo, e sim por homicídio qualificado, lesão corporal ou crime de 

explosão, dependendo dos resultados naturalísticos de sua conduta. 

 Ferrajoli afirma que não basta o princípio da mera legalidade ter sido observado, é 

preciso que o delito seja substancialmente taxativo para possibilitar que o princípio da 

legalidade cumpra sua função garantista, sem reenvio a parâmetros extralegais, a fim de 

que sejam determinados pelo juiz mediante asserções refutáveis e não mediante juízos de 

valor autônomos.279 

 Talvez as diversas formas de terrorismo, que evidenciam a grande dificuldade para 

se chegar a uma definição jur ídico-penal do crime de terrorismo, sejam responsáveis pelo 

não ingresso do legislador nessa seara. 

 O terrorismo possui dois objetivos principais: chamar a atenção da população e da 

comunidade internacional através de atos violentos; e provocar mudanças políticas 

favoráveis a seus interesses.280 

 Entretanto, segundo Alberto Silva Franco, o problema da carência tipológica tende 

a desaparecer. O episódio de 11 de setembro de 2001, quando dois aviões se arremeteram 

contra as Torres Gêmeas, na cidade de Nova York, e um outro contra as instalações do 

Pentágono serviu de alerta para todas as Nações. Os ataques terroristas que atingiram o 

centro do poder econômico e o núcleo do poder militar tornaram evidentes a 

vulnerabilidade do mais rico dos países deste novo século. A questão do terrorismo entrou 

na pauta dos problemas mundiais e o que estava até então circunscrito a alguns países ou 

regiões perfeitamente delimitados – Espanha, Irlanda do Norte, Chechênia, Palestina, 

Israel, alguns países da África ou da Ásia – alastrou-se de forma incontrolável. Ataques 

terroristas no metrô de Madri e, mais recentemente, no metrô e nos tradicionais ônibus de 

Londres dão a exata dimensão do que passou a ser o terrorismo, sob as várias roupagens 

com que se pode apresentar.281 

                                                 
279 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 346. 
280 SZNICK, Valdir. Comentários à Lei dos Crimes Hediondos, p. 141. 
281 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 118. No mesmo sentido, tratando do princípio da 
publicidade, a lição de Fernando da Costa Tourinho Neto: “Os princípios da publicidade, da transparência, do 
devido processo legal e da presunção da inocência são hoje duramente atingidos pelos Estados Unidos, em 
face do abominável ataque ao coração econômico e militar dos norte-americanos, o World Trade Center e o 
Pentágono, em 11 de setembro de 2001, quando ficou demonstrado que a defesa americana não é 
inexpugnável, insuperável, invencível. A maior potência da Terra, de defensora dos direitos humanos, das 
liberdades individuais e da autodeterminação dos povos, de arauto de todas as liberdades, tornou-se uma 
nação antidemocrática, desrespeitadora dos direitos humanos. No dia 19 de novembro de 2001, o presidente 
americano baixou um decreto que lhe dá a prerrogativa de determinar quem é suspeito de ser terrorista, sem 
direito a recurso; que estabelece que os tribunais especiais possam omitir do acusado e da defesa trechos dos 
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 A reação foi imediata. Ao contrário do Brasil que imediatamente iria elaborar e 

aprovar novas leis emergenciais como pães saindo de fornos incessantemente, exercendo a 

atividade legiferante emergencial que é por todos conhecida, os Estados Unidos 

arrogaram-se o direito de atacar outros países preventivamente e de qualificar algumas 

nações como pertencentes ao eixo do mal. 

 Silva Franco assim descreve a reação militar americana aos atos de terrorismo em 

seu país: “a máquina de guerra americana foi posta em movimento: em outubro de 2001, 

invadiu o Afeganistão com o objetivo de derrubar o governo dominado por um grupo 

fundamentalista muçulmano, denominado Talibã, e assim dar cabo de Osama Bin Laden, 

que naquele país sediava sua organização terrorista conhecida por Al Qaeda, responsável 

por várias incursões violentas contra os interesses dos Estados Unidos. Apesar da luta 

armada desproporcionada, com perdas irreparáveis na população civil, a queda do regime 

afegão não permitiu nem a prisão, nem a morte de Osama Bin Laden, nem mesmo o 

desmonte de sua organização. Já em março de 2003, sem o apoio da comunidade 

internacional, os Estados Unidos e a Inglaterra atacaram com sucesso o Iraque, mas, no 

país dominado a custo de um número imenso de mortos entre os civis, permanecem até 

hoje num estado de guerra permanente no qual ocorrem atentados e seqüestros contra os 

ocupantes, assim como lutas armadas entre grupos religiosos”.282  

  Não há, em princípio, lugar algum do mundo em que os atos de terrorismo não 

possam suceder e nem é possível prever onde acontecerá o próximo ato, seja o terrorismo 

estatal organizado, seja o terrorismo posto em prática por grupos fundamentalistas que não 

são facilmente identificáveis. O terrorismo não oficial não tem bandeira, nem limites.  

 Em maio de 2006, os moradores e visitantes da cidade de São Paulo presenciaram 

uma seqüência de delitos283 decorrentes de ações da criminalidade organizada. A 

organização criminosa que se auto intitula Primeiro Comando da Capital, elaborou uma 

seqüência estratégica de atos de violência que culminou no encerramento parcial de quase 

todas as atividades paulistanas. As pessoas deixaram seus serviços antes do horário 

                                                                                                                                                    
autos que considerem comprometedores para a segurança nacional; e os acusados, se condenados à pena de 
morte, serão sumariamente executados.” Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, p. 451. 
282 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 118. 
283 82 ônibus incendiados, 56 casas de policiais depredadas e alvejadas, 17 bancos metralhados e 152 
homicídios de agentes de segurança. “Um congestionamento de 212 quilômetros, o triplo do normal para as 
18 horas, não chega a ser recorde na cidade de São Paulo. Mas esse congestionamento foi diferente. Os 
motoristas não buzinavam nem se xingavam. Pairava uma espécie de solidariedade dos oprimidos. E as ruas 
não tinham ônibus. Nas calçadas, milhões de pessoas caminhavam, numa temperatura perto dos 15 graus, 
caladas, com passos apertados. A segunda-feira 15 de maio entrou para a história da cidade. Foi o dia em que 
São Paulo teve medo.” Tânia Nogueira e Eduardo Vieira. Terror em São Paulo. Revista Época. Edição 418, 
publicado em 18.05.2006. 
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habitual e correram para suas casas em busca de abrigo contra atos de criminalidade que 

aconteciam sucessivamente por toda a Grande São Paulo. 

 A institucionalização da insegurança, o descrédito nas instâncias de proteção 

administrativas e a quase certeza de uma sociedade de sujeitos passivos, características da 

sociedade de risco, fizeram-se presentes na Grande São Paulo de forma concreta. 

 Não cabe analisar – tendo em vista a incerteza dos motivos que desencadearam a 

seqüência de ataques supra descritos – se a cidade de São Paulo foi ou não vítima de atos 

terroristas. O que se deve extrair desses lamentáveis acontecimentos é a necessidade de 

uma tomada de posição quanto a eventuais ataques terroristas em nosso País. A legislação 

é omissa em relação à descrição pormenorizada de condutas e de uma definição técnica da 

palavra terrorismo e o seu tratamento legislativo parece inevitável. 284 

 Frente à aparente inevitabilidade tipológica do crime de terrorismo, alguns aspectos 

garantísticos deverão ser observados no momento dessa construção. 

  O primeiro princípio que deverá ser observado para a construção desses novos 

tipos penais é a legalidade estrita. A adoção de uma linguagem extremamente genérica, 

idônea a dar ao Estado um poder ilimitado sobre o direito de liberdade das pessoas não 

pode ser utilizada sob pena de inaplicabilidade da futura lei por inconstitucionalidade. 

Assim, nem o tipo terá sido validamente criado, nem o bem jurídico terá sido tutelado de 

forma satisfatória.285 

 A flexibilização de garantias sem embasamento constitucional é um regresso 

inquestionável ao período negro da Inquisição. Nela, o réu, sem qualquer defesa, 

                                                 
284 Nesse sentido: “Embora o Brasil não tenha sido ainda alvo de qualquer investida terrorista – e se espera 
que tal não suceda –, a internacionalização do problema, principalmente em razão do enorme sofrimento 
imposto à população civil inocente, exige, sem nenhuma margem de dúvida, uma tomada de posição, 
inclusive sob o enfoque da formatação de um ou mais tipos tendentes à proteção dessa população. Além 
disso, a questão tem sido tratada em foros internacionais e, mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá 
necessariamente de formular uma legislação penal adequada à questão do terrorismo. Bem por isso, é mister 
que se tenha uma atenção especial não só para a configuração das figuras delitivas referentes ao terrorismo, 
mas também, e principalmente, para as questões de caráter processual porque afetam direta e imediatamente 
não apenas o devido processo legal, mas também, e, sobretudo, os direitos humanos fundamentais.” 
FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 119. Em sentido contrário, entendendo que a legislação 
nacional já dispõe sobre o terrorismo na Lei de Segurança Nacional: “O terrorismo está previsto no art. 20 da 
Lei 7.170, de 14.12.83, que define os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social.” 
FERNANDES, Antonio Scarance. Considerações sobre a Lei 8.072, de 25.7.90 – crimes hediondos. Revista 
dos Tribunais, p. 261. 
285 Alberto Silva Franco, nesse sentido, traça comparativo com o Patriot Act americano, elaborado pelo 
Governo Bush e aprovado pelo Congresso Americano, logo após o ataque de 11 de setembro de 2001. Nesse 
ato normativo, o tipo denominado terrorismo doméstico significa “atividades que configurem atos perigosos 
à vida humana que são uma violação de leis criminais dos Estados Unidos ou de qualquer Estado que 
pareçam pretender intimidar ou coagir uma população civil; influenciar a política de um governo por 
intimidação ou coação; ou visem modificar a conduta de um governo utilizando-se de destruição em massa, 
assassinatos ou seqüestros”. Crimes hediondos, p. 119. 
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aguardava a morte preanunciada, pelo simples fato de que os inquisidores entendiam que 

ele discordava da ortodoxia da Igreja. 

 A terrível qualificação de combatente inimigo exclui do detido qualquer 

possibilidade de proteção do seu direito de liberdade e lhe suspende o exercício de 

garantias fundamentais.  

 Excelente exemplo está relacionado com os prisioneiros de guerra detidos na base 

americana de Guantanamo e sua luta pelo direito à utilização do habeas corpus.  

 Silva Franco narra: “Alguns dos prisioneiros comprovaram condição de cidadãos 

americanos (como nos casos de Yaser Hamdi, detido em Guantanamo, base naval 

americana em Cuba, e José Padilla, preso no aeroporto de Chicago), outros, como no caso 

Rasul vs. Bush, conseguiram fazer chegar seus pleitos à Suprema Corte. E tanto a questão 

da suspensão do habeas corpus como a não menos relevante questão de ser a cláusula do 

devido processo aplicável a todas as pessoas e não apenas aos cidadãos norte-americanos, 

foram discutidas naquela Corte. Em decisão datada de 28 de junho de 2004, a Suprema 

Corte afirmou existir uma ‘vinculação essencial entre a cidadania e o direito a uma 

audiência judicial para determinar a licitude do confinamento’ e que todos os cidadãos – e 

na idéia de cidadania se incluía a idéia de qualquer pessoa, nacional ou estrangeira – 

podem recorrer ao habeas corpus, não havendo razão alguma para delimitar um âmbito 

geográfico distinto para estrangeiros e cidadãos. Desta forma, o habeas corpus tornou-se 

aplicável a todas as pessoas detidas em Guantanamo”. 286 

 O questionamento sobre o terrorismo mostra-se, na atualidade, de importância 

capital quer sob o ângulo do Direito Penal, quer sob prisma do processo penal e quer, 

sobretudo, sob o enfoque dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os direitos e 

garantias constitucionais não devem ser desprezados e flexibilizados em nome de uma 

eventual segurança coletiva. 

 Fica a advertência para que não se siga no caminho proposto pelos Estados Unidos. 

Além do já mencionado caso Rasul v. Bush, em junho desse ano a Suprema Corte dos 

Estados Unidos287 decidiu que as comissões militares criadas pelo Governo Bush eram 

                                                 
286 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 123. 
287 No julgamento do caso n. 05-184: Hamdan v. Rumsfeld, oportuna é a transcrição de um trecho sustentado 
por Mr. Katyal, peticionário de Hamdam, assim se manifesta sobre a unilateralidade das decisões tomadas 
pelo Governo Bush: “This isn't a challenge to some decision that a court makes. This is a challenge to the 
court itself. And that's why it's different than the ordinary criminal context that you're positing. The ordinary 
criminal context you're positing -- and I'm thinking of a case like Schlesinger versus Councilman, a court-
martial case --what the Court has said is that it's the -- the predicate for abstention is the idea that Congress 
has fairly balanced the rights of both sides, an independent branch, and has -- and has made certain 
determinations. Here, none of that has happened. It's all been made by the executive.” (grifamos). Texto 
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ilegais, por carência de autorização expressa do Congresso Nacional, e também violadoras 

do direito internacional e da legislação militar norte-americana. Tais comissões militares 

tinham por finalidade julgar os estrangeiros detidos na base americana de Guantanamo e 

considerados inimigos combatentes ilegais, na guerra movida contra o terrorismo. 

 Agora, o Governo Bush já acumula duas derrotas: no caso Rasul v. Bush, os presos 

estrangeiros de Guantanamo obtiveram o direito (que na verdade já lhes era legítimo e fora 

tolhido de forma arbitrária) de impetrar habeas corpus para que a Justiça analise a 

legalidade de suas prisões; no caso Hadam v. Rumsfeld, decidiu-se pela ilegalidade na 

criação de comissões militares sem autorização do Congresso para julgar inimigos de 

guerra. 

 Em verdadeira afronta aos princípios constitucionais, entre eles a harmonia e 

separação dos Poderes, George W. Bush, para atender o requisito da autorização do 

Legislativo, envio novo projeto ao Congresso Americano recriando as mesmas comissões 

militares, atentatórias à dignidade humana. O projeto foi aprovado em setembro de 2006 e 

deu origem ao Military Commissions Act 2006.288 

 No mundo das sociedades de risco, globalizado, as interferências políticas de um 

país que trabalha com a hipótese de guerras preventivas são massificantes e podem 

influenciar a opinião pública e os gestores atípicos da moral.  

 Logo, diz Alberto Silva Franco, “toda a legislação norte-americana nessa matéria 

passa a ter um significado especial na medida em que possa entrar em conflito, de um lado, 

com direitos humanos e liberdades fundamentais, e de outro, esteja dotada de alta carga de 

pressão idônea a provocar reflexos em países emergentes atacados da irresistível 

capacidade de imitação”. 289 

                                                                                                                                                    
disponível em http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/05-184.pdf. Acesso em 
13 de outubro de 2006. 
288 A nova lei foi assinada pelo presidente norte-americano George W. Bush na East Room da Casa Branca 
em 17 de outubro de 2006. Bush assim recebeu os convidados para a solenidade: “Welcome to the White 
House on an historic day. It is a rare occasion when a President can sign a bill he knows will save American 
lives. I have that privilege this morning.” Informação disponível em 
www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061017-1.html. Acesso em 21 de outubro de 2006. 
289 FRANCO, Alberto Silva. Mundo às avessas. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
(Editorial), p. 1. No mesmo sentido, Silva Sánchez assim afirma que a globalização política e cultural 
provoca uma tendência no sentido da universalização do Direito, também do Direito Penal. Entretanto, a 
tendência no sentido da universalização é, em princípio, neutra, o que significa que ela poderia ter como 
efeito o progressivo desaparecimento de certos tipos ou sanções penais existentes em alguns países; ou, 
ainda, a eliminação das barreiras de punição existentes em outros. Vale dizer: a tendência no sentido da 
universalização e a maior homogeneização cultural poderiam expressar-se em uma maior restrição ou em 
uma maior expansão do Direito Penal. SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. A expansão do Direito Penal : 
aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 102-103. 



99  

 A nova legislação anti-terrorismo pode ser aplicada tanto para estrangeiros quanto 

nacionais; o detido não terá tempo definido de prisão cautelar; não poderá questionar sua 

legalidade, por não ter acesso ao habeas corpus e será julgado, até com a possibilidade de 

ser condenado à morte, por uma comissão militar de exceção, vinculada ao Poder 

Executivo, e não por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela 

legislação militar americana. A nova legislação legaliza a prisão arbitrária e a tortura. A 

análise dessa lei expõe um Estado autoritário e policialesco.  

 Quando as autoridades perdem os limites e a objetividade que delas são exigíveis e 

agem de modo atabalhoado e canhestro, tanto a segurança pessoal como a segurança 

coletiva passam por perigo de altíssimo nível. 290  

 É a figura do inimigo, ponto central de uma discussão, que começa a ser utilizado 

para justificar a flexibilização de garantias constitucionais de forma desmedida e 

desproporcional, podendo gerar, inclusive, a desarmonia entre os Poderes, que passarão a 

utilizar de seus recursos de persuasão, materializados em atos de Poder, contra a própria 

base de suas Instituições democráticas, entregando aos terroristas aquilo que eles almejam 

ao planejar e executar atos dessa natureza: a desestabilização política de seus inimigos.  

 Assim, da mesma forma como iniciado esse item, na lição de João José Leal, todos 

esses atos serão considerados terroristas se tiverem como objetivo tornar as instituições 

político-jurídicas mais vulneráveis e instáveis, sejam praticados por terroristas civis, para-

militares ou, até mesmo, institucionalizados.291  

 

1.2 Delitos econômicos 

 Silva Sánchez, ao tratar dos princípios político-criminais do Direito Penal da 

globalização, afirma que o paradigma desse Direito Penal da sociedade de risco é o delito 

econômico organizado tanto em sua modalidade empresarial convencional como nas 

modalidades da macrocriminalidade.292 

 O crime adquiriu uma capacidade notável de diversificação para explorar campos 

diversos, com incidência, inclusive, na economia e nas finanças (crimes econômicos e 

financeiros). 

                                                 
290 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 123. 
291 LEAL, João José. Crimes hediondos: aspectos político-jurídicos da Lei 8.072/90 , p. 37. 
292 Exemplificando a macrocriminalidade, o autor espanhol cita o terrorismo, o narcotráfico, o tráfico de 
crianças e de armas. SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política 
criminal nas sociedades pós-industriais, p. 93. 
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 Em outubro de 1992, Francisco Muñoz Conde já levava a público a preocupação 

dogmática de décadas por um agrupamento sistemático do Direito Econômico e, em 

especial, de sua parte criminal, o Direito Penal Econômico.293 

 Inicialmente cumpre ressaltar a relação direta entre o sistema econômico, o Direito 

Penal e a globalização.294 A necessidade de sistematizar a Economia em busca de 

segurança, de tutelar condutas lesivas à ordem econômica utilizando-se a força do Direito 

Penal e a celeridade das relações econômicas incrementada pelo processo globalizador 

formam o contexto onde deverá ser analisado o Direito Penal econômico na sociedade pós-

industrial e seus reflexos na estrutura do Direito Penal garantista. 

 Foi necessário fazer uma avaliação dos problemas econômicos atuais, onde são 

amplamente visíveis as transformações freqüentes de conceitos, antes bastante fechados. A 

tentativa, às vezes mal sucedida, de controlar tais novos comportamentos, emerge 

acompanhada da já apresentada expansão do Direito Penal. Isso vem a se dar em 

conformidade a novas expectativas tipológicas, mormente configuradas como delitos de 

perigo abstrato.295 

 A Criminologia notou a presença dessa nova modalidade de práticas lesivas à 

Economia no final dos anos 30, quando Sutherland utilizou a expressão white collar 

criminality.296 

 Outro problema, além da dificuldade de sistematização e de ser uma das causas da 

expansão do Direito Penal reside na problemática conceitual de seus institutos. 

Delinqüência econômica, delito econômico e a definição dos sujeitos ativos desses crimes 

constituem preocupação constante para evitar, além da utilização necessária dos crimes de 

perigo abstrato, um provável não atendimento do princípio da legalidade em sua face 

material. 297 

                                                 
293 MUÑOZ CONDE, Francisco. Principios politicocriminales que inspiran el tratamiento de los delitos 
contra el orden socioeconómico en el proyecto de Codigo Penal español de 1994. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 11, p. 7. 
294 Nesse sentido, Renato Silveira afirma que “a importância do Direito Penal Econômico tem estrita 
proximidade com a idéia de sistema econômico. Por tempos, houve bastante acentuada restrição a uma sua 
idealização, tendo-se em vista, especialmente, simpatias socialistas que pudessem influenciar regimes 
políticos ou intelectuais de renome. Isso muito mudou a partir da queda do muro de Berlim e da Cortina de 
Ferro, bem como pelo evento da globalização e da percepção atual quanto à sociedade de risco.” Direito 
Penal econômico como Direito Penal de perigo, p. 19. 
295 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo , p. 19. 
296 Sutherland. White-Collar-Criminality. American Sociological Review, 5/7, 1940. Apud MUÑOZ CONDE, 
Francisco. Principios politicocriminales que inspiran el tratamiento de los delitos contra el orden 
socioeconómico en el proyecto de Codigo Penal español de 1994. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
n. 11, p. 8. 
297 Raúl Cervini é enfático ao demonstrar a relação entre a nitidez dos conceitos e a segurança jurídica que se 
pretende alcançar quando afirma que “por todo lo dicho, se puede concluir afirmando que la distinción entre 
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 A dificuldade para analisar e conseguir fechar um sistema de delitos econômicos 

passa, necessariamente, por seu objeto jurídico específico. A vagueza e amplitude da 

chamada ordem econômica acarreta em imprecisos diplomas penais especiais, como vem 

acontecendo no Brasil. Assim, a delinqüência econômica mostra-se, cada vez mais, 

atrelada à uma regulação esparsa, o que dificulta a sistematização unitária que a Ciência 

deve buscar.298 

 Além do problema da vagueza conceitual, de um conjunto de regras formais 

carentes de lastro material por força da complexidade de seus próprios institutos, Peña 

Cabrera ainda aponta como obstáculos a serem superados, até obtermos uma dogmática 

sistematizada e garantista, a danosidade dos delitos econômicos, os tipos penais em branco, 

os delitos de perigo concreto e abstrato, a ineficaz repressão, a “cifra negra” dessa classe 

de delitos, o poder econômico dos potenciais delinqüentes econômicos e, sobretudo, o bem 

jurídico que se tutela.299 

 Raúl Cervini sintetiza a problemática do Direito Penal econômico e apresenta o 

momento exato de seu desvirtuamento, por questões de necessidade, do lastro dogmático 

penal dos delitos econômicos ao afirmar que “el concepto de delito económico originario y 

clásico, derivados de las concepciones del bien jurídico (...) originó la denominada teoría 

‘restringida’. De acuerdo con este punto de vista, el contenido de la disciplina en sentido 

‘estricto’ comprendía las normas jurídico penales destinadas a proteger el orden 

económico, entendido como regulación jurídica del intervencionismo estatal en la 

economía. Ese criterio de delimitación se correspondía con una noción también restringida 

del derecho económico, asimilable al conjunto de normas vinculadas al derecho de la 

                                                                                                                                                    
delito contra el patrimonio y delito contra el orden socioeconómico tiene hasta la fecha un valor sistemático y 
apoyatura jurídica muy relativos y materialmente escasos. Partiendo de esta base, todo esfuerzo de 
tipificación constituirá una potencial lesión a la seguridad jurídica. La legitimidad sustancial y adjetiva de un 
Derecho Penal socioeconómico que se precie de constitucional, debe pasar, como hemos dicho y reiterado, 
por la definición muy precisa de su objetividad jurídica y la estructura técnica de los tipos penales. Ello 
presupone una metodología muy especializada para la apreciación de estos procesos sofisticados. Cuando el 
objeto de tutela no se encuentra suficientemente definido o reconocible, los medios jurídicos serán 
necesariamente ambiguos. Por el contrario la nitidez del objeto lleva a la nitidez de los medios y con ello, por 
lo general, a la eficacia normativa y a la seguridad jurídica.” RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – 
Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
298 Nesse sentido, Muñoz Conde afirma que “lo primero que hay que destacar es la ausencia de una 
regulación jurídica unitaria sistemáticamente de este sector que se ha dado en llamar ‘delincuencia 
económica’. Ello se debe sobre todo a la imprecisión y vaguedad de su objeto jurídico, que algunos 
reconducen a un vago interés en el equilíbrio del sistema económico: a un genérico orden público 
económico.” MUÑOZ CONDE, Francisco. Principios politicocriminales que inspiran el tratamiento de los 
delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de codigo penal español de 1994. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 11, p. 8. 
299 PEÑA CABRERA, Raul. El bien juridico en los delitos económicos (con referencia al Codigo Penal 
peruano). Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 36. 
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economía dirigida por el Estado. Consiguientemente, siempre en sentido estricto, el delito 

económico era apreciado como la infracción que lesionaba o ponía en peligro esa actividad 

interventora y reguladora del Estado en la economía. Ése fue también el punto de vista más 

aceptado en el contexto legislativo y científico de esa época, por considerarse el único 

concepto que resultaba a la vez garantizador y de utilidad, ya que era comprensivo tanto de 

las hipótesis de tutela en los casos de intervención anticrisis, como en las de promoción del 

desarrollo, incluyendo así los supuestos de protección de la economía de mercado y 

también la tutela de instrumentos de asignación forzosa de recursos. En realidad, se suele 

olvidar, que pese a que se trata de una noción ‘restringida’, permitía cierto juego 

conceptual y considerar delitos económicos tanto al monopolio que afecta la libre 

concurrencia, como a los supuestos de lesión a medidas estatales que impiden el acceso a 

un mercado a determinadas personas, como sucedía, por ejemplo, con inversores 

extranjeros. Como consecuencia de criterios pragmáticos y fundamentalmente de los que 

orientaron la investigación criminológica, se fue desarrollando paralelamente una noción 

del delito económico, en un sentido amplio. Desde esta perspectiva, el Derecho Penal 

económico fue definido como el conjunto de normas jurídico penales que protegen el 

orden económico entendido como regulación jurídica de la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. Esta perspectiva supuso colocar la protección de los 

intereses patrimoniales en primer lugar, y sólo en segundo término la tutela de intereses 

colectivos relacionados con la regulación económica del mercado (...) Las consecuencias 

inevitables de esta concepción extensiva fueron las evidentes dificultades para delimitar el 

ámbito de la disciplina, como también para precisar la noción de lo que debía entenderse 

por delito económico, el que fue definido como la infracción que afectando a un bien 

jurídico patrimonial individual, lesionaba o ponía en peligro en segundo término la 

regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En 

teoría se adjudicó a esta concepción, la virtud de armonizar los objetivos de las 

investigaciones criminológicas sobre criminalidad de cuello blanco con los contenidos del 

Derecho Penal económico, pero ciertamente la imprecisión conceptual que la orientaba, 

necesariamente generó confusión y se fue perdiendo todo contacto con el rigor dogmático 

penal”.300 

 Miguel Reale Júnior defende que o bem jurídico preexiste à construção normativa, 

sendo objeto da escolha do legislador enquanto valor digno de tutela seja penal, seja no 
                                                 
300 RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências 
Criminais, n. 43, p. 81-108. 
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âmbito administrativo. Afirma, na linha dessa pesquisa, que da própria Constituição pode-

se extrair o princípio da ofensividade, o qual indica que o crime só pode ser lesão ou 

efetiva colocação em perigo de um bem jurídico. E vai além quando afirma que esse 

princípio incide também em relação ao ilícito administrativo, “mormente se se visa, 

mediante a sua tipificação, à proteção do interesse geral, expresso, por exemplo, na tutela 

do meio ambiente, no resguardo à segurança do tráfico, na proteção à saúde pública, ou na  

defesa da ordem econômica”. 301 

 Toda essa problemática iniciada na doutrina criminológica no final da década de 

30, veio ser colocada em pauta nacional, com a real preocupação de regulamentar o abuso 

do poder econômico na segunda metade da década de 40.  

 No Brasil, em razão da compreensão de que o papel do Estado na Economia não se 

limitava a mero assistente do livre jogo das forças de mercado, as Constituições brasileiras 

de 1934 e de 1937 instituíram Capítulo relativo à ordem econômica sem, contudo, prever a 

repressão ao abuso do poder econômico. Já na Constituição de 1946 estatuiu, no art. 148, 

que caberia, como um dos objetivos à consecução de uma ordem econômica justa, 

reprimir-se o abuso do poder econômico. A legislação ordinária pertinente veio dezesseis 

anos depois com a Lei 4.137, de 1962, que criou o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE como órgão integrante do Ministério da Justiça.302 

 A repressão ao abuso do poder econômico, dá-se inicialmente – como deveria ser a 

tutela de todos os bens jurídicos – por via administrativa, sendo que somente quando da 

elaboração do Anteprojeto de Parte Especial, em 1984, trabalho este publicado em 1987 

pelo Ministério da Justiça, é que se veio a prever a incriminação destas condutas lesivas à 

ordem econômica por atentatórias à livre concorrência em razão da dominação do 

mercado.303 

 A livre iniciativa é um dos princípios constitucionais basilares para o atingimento 

dos fins reservados à ordem econômica e social. O abuso do poder econômico traduz a 

prática de atos econômicos por empresas e sociedades mercantis, conceitualmente lícitos, 

mas afetados de comportamento abusivo e ofensivo aos princípios do livre mercado, do 

                                                 
301 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no Direito Penal econômico: uma terceira via entre o crime e a 
infração administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, p. 116-129. 
302 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no Direito Penal econômico: uma terceira via entre o crime e a 
infração administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, p. 116-129. Essa lei, que estipulava 
as condutas que ofendiam a ordem econômica por visarem o domínio do mercado e a eliminação da 
concorrência, foi expressamente revogada pela atual Lei 8.884/94, que transformou o CADE em autarquia e 
dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica.  
303 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no Direito Penal econômico: uma terceira via entre o crime e a 
infração administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, p. 116-129. 
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direito de concorrência e do justo lucro.304 

 Apesar de toda essa gama de complexidades dogmáticas e pragmáticas, a tutela 

penal mostrou-se inevitável.305 O objeto da regulamentação do abuso de poder econômico 

não pode deixar de ser lembrado, pois lhe dá a relevância que merece e legitima a 

preocupação penal com a busca de seus objetivos.306  

 Busca-se, com a regulamentação da ordem econômica, o desenvolvimento nacional 

e a justiça social, fundamentos basilares de nosso Estado Democrático de Direito. 

 Uma das conseqüências da globalização econômica e sua interferência na política 

criminal em busca de segurança jurídica fica bem evidenciada no plano normativo. 

 Rui Stoco demonstra que o governo sempre interferiu na Economia e nas relações 

econômicas. “Fê- lo e continua fazendo de forma atabalhoada e descriteriosa, através de 

leis, decretos, regulamentos e portarias de natureza penal e administrativa. 

Lamentavelmente, esse controle é feito sem qualquer controle, o que já contradiz a sua 

eficiência e adequação. São tantas as leis repressivas prevendo, tipificando e apenando as 

mesmas condutas, que o intérprete e o aplicador da lei já não mais compreendem qual 

verdadeiramente vige”. 307 

                                                 
304 STOCO, Rui. Abuso do poder econômico e sua repressão (mecanismos penais e administrativos). Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 209. 
305 Como marcos doutrinários sobre a necessária vinculação entre o Direito Penal e a Economia podemos 
citar a tese de Roberto Lyra (1933) – Economia e Crime ; Manoel Pedro Pimentel (1973) – Direito Penal 
Econômico e Gerson Pereira dos Santos (1981) – Direito Penal Econômico. ARAÚJO JÚNIOR, João 
Marcello de. Os crimes contra o sistema financeiro no esboço de nova parte especial do Código Penal de 
1994. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 145. Cf. lição de Raúl Cervini: “toda comunidad 
política tiene un orden económico, y las normas de derecho penal económico cumplen siempre la función 
similar de incriminar comportamiento que lo lesionan o ponen en peligro. Pero cuando se toman en 
consideración los objetivos de política criminal que se persiguen, los contenidos y alcances de las 
legislaciones difieren sustancialmente y la posibilidad de lograr un cierto consenso sobre el objeto material 
del Derecho Penal Económico o Socioeconómico se pierde con facilidad.” RAÚL CERVINI. Derecho Penal 
Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
306 Em sentido contrário, Miguel Reale Júnior entende que essa preocupação deva sair da esfera de 
preocupação do Direito Penal e buscar uma terceira via, “que dote o Ordenamento de um instrumento mais 
ágil que, sem deixar de atender a alguns princípios garantistas do Direito Penal, supere os óbices que tornam 
este último ineficiente, fazendo atuar, por outro meio e de modo eficaz, os fins de prevenção e retribuição na 
defesa de bens jurídicos essenciais, fracamente protegidos pela lei penal, que se revela dispicienda.” 
Despenalização no Direito Penal econômico: uma terceira via entre o crime e a infração administrativa? 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, p. 116-129 
307 STOCO, Rui. Abuso do poder econômico e sua repressão (mecanismos penais e administrativos). Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 209. No mesmo sentido: “Nota-se também que na atualidade o 
papel do Estado é cada vez maior, revelando um intervencionismo nas bases do sistema econômico, ao 
mesmo tempo em que as relações de mercado se especializam, tornando-se cada vez mais complexas e 
massificadas.” OLIVEIRA, William Terra de. Algumas questões em torno do novo Direito Penal Econômico. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 232; e “El orden público económico protegido por las 
disposiciones penales socioeconómicas variarán con el sistema imperante. En particular el Estado 
Democrático Social de Derecho configura un escenario político en el que, si bien se contempla un modelo 
socioeconómico que reconoce, sin perjuicio de su función social, la propiedad privada y la libertad de 
empresa en el marco de la economía de mercado, también otorga al Estado ciertos derechos-deber, facultades 
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 No Brasil, para proteger a Economia no âmbito penal, temos a Lei 1.521/51, que 

define os crimes contra a economia popular; a Lei 7.492/86 que define os crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional; a Lei 8.137/90, que reprime os crimes contra a ordem 

tributária; a Lei 8.158/91 que institui normas para a defesa da concorrência; a Lei 8.176/91 

que define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques e Combustíveis 

e a Lei 8.078/90 que define crimes contra as relações de consumo. 

  Pergunta-se: por que não podemos revisar essas leis e obter de sua interpretação um 

único Estatuto que tutele a ordem econômica em geral, protegendo a ordem tributária, 

financeira, as relações de consumo e a economia popular?  

 A coerência, coesão e unicidade tanto no momento da elaboração legislativa do 

estatuto quanto no momento de sua aplicação pelos operadores do Direito traria 

racionalidade ao subsistema penal econômico, facilitando sua aplicação e, com isso, 

ganhando força em sua aplicabilidade. 

 Rui Stoco também defende a unificação dos diplomas penais para uma melhor 

eficiência da tutela penal da ordem econômica e afirma que “tal como as leis estão postas 

em vigência não há como obter eficiência no combate aos abusos e desmandos 

econômicos, posto que esses dispositivos continuam desarmônicos, contraditórios, 

colidentes e ineficientes ao alcance do desiderato colimado pela Constituição que nos 

rege”. 308 

 Apresentado o já grave quadro onde se desenha a dogmática penal econômica, o 

problema tende a aumentar por força das conseqüências e da interferência da globalização 

no Direito Penal. 

 O avanço tecnológico comporta uma criminalidade específica,309 inclusive de 

âmbito socioeconômico. A falta de um resultado evidente, aparentemente lesivo à vida e à 

integridade pessoal e patrimonial dos membros da coletividade não traduz à população os 

                                                                                                                                                    
interventoras de carácter económico y social para alcanzar la plena libertad, justicia e igualdad. Este 
paradigma es precisamente el que legitima la intervención del Estado.” RAÚL CERVINI. Derecho Penal 
Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
308 STOCO, Rui. Abuso do poder econômico e sua repressão (mecanismos penais e administrativos). Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 230. 
309 Sobre a especificidade dessa nova criminalidade: “a macrodelinqüência econômica tem como ponto 
brilhoso a impunidade, que ocorre seja porque os delitos têm aparência de licitude, já que muitas vezes são 
cometidos por meio de pessoa jurídica ou organizações, seja pela ausência de vitimização direta ante a 
desaproximação, tratando-se, induvidosamente, de uma criminalidade específica.” CIPRIANI, Mário Luís 
Lírio. Direito penal econômico e legitimação da intervenção estatal – Algumas linhas para a limitação ou 
não-intervenção penal no domínio econômico à luz da função da pena e da política criminal. Direito Penal 
secundário: Estudos sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras questões, p. 437.  
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reais malefícios dos delitos econômicos.310  

 O poder do princípio da legalidade encontra-se nas mãos de quem se autobeneficia 

com o emaranhado legislativo econômico-penal.311  

 De todo esse quadro apresentado, podemos concluir que as leis penais mostram-se 

necessárias para regular a Economia, tendo em vista os amplos e graves reflexos sociais 

derivados das condutas delitivas contra a ordem econômica. Assim, ao contrário da opção 

por uma terceira via, como defendem, v.g. Hassemer, Cezar Bitencourt, Maurício Zanoide, 

Miguel Reale Júnior e Renato Silveira, o Direito Penal clássico e seu acervo de garantias 

fundamentais não deve ser deixado de lado no combate aos delitos econômicos pelo 

simples fato de existirem problema dogmáticos e político-criminais.312 

 A experiência de Portugal, com o Direito de Mera Ordenação Social, justamente a 

personificação dessa terceira via, localizada entre a rigidez penal e a fluência 

administrativa, inicialmente mostrou-se apta a regular situações menos graves, entretanto, 

também por força do fenômeno da globalização, vem sendo hipertrofiada e não pode ser 

mais entendida como célere, perdendo eficiência em sua jurisdicionalização e garantias em 

seu procedimento. Além do fato de ser considerada inconstitucional pela quebra da 

separação de Poderes ao violar a cláusula de reserva de jurisdição. Constitui uma forma de 

se fugir dos tribunais e excluir as garantias de defesa inerentes ao processo penal. 313 

                                                 
310 Como exemplo de delito econômico que não causa impacto social imediato, podemos citar: “A sonegação 
fiscal, outro delito exclusivo das camadas mais privilegiadas, tornou-se uma conduta corriqueira, normal, 
diríamos mesmo aculturada por tais camadas; no entanto, é notória a sua lesividade, pois desfalcando o 
erário, os segmentos carentes ficam privados de recursos incalculáveis, que, se bem aplicados, supririam as 
suas necessidades.” OLIVEIRA, Antonio Claudio Mariz de. Reflexões sobre os crimes econômicos. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 91. No mesmo sentido: “percebe-se que a erradicação da pobreza 
e da marginalização, com redução das desigualdades sociais e regionais é obra primordial do Estado, que, 
para tanto, necessita de recursos. (...) Tributam-se empresas e pessoas físicas para auferir recursos, cuja 
finalidade é a inclusão social daqueles que estão economicamente marginalizados.” NUCCI, Guilherme de 
Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, p. 584. 
311 Sobre o controle social utilizando-se do princípio da legalidade em favor das minorias que estão no poder, 
cf. GRACIA MARTIN, Luís. Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho 
Penal y para la crítica del discurso de resistencia, passim. 
312 Nesse sentido: “Se pregunta: ¿qué pueden tener de común la sociedad clásica o moderna con la llamada 
sociedad de riesgos? ¿qué pueden tener de común el clásico Derecho penal económico de la economía 
dirigista con el actual Derecho penal económico promocional-funcionalista que se indica como indispensable 
panacea para el conflicto de la sociedad pos-industrial? La respuesta será sin duda compleja, pero 
indudablemente, tratándose de Derecho Penal, el punto de necesario encuentro debe estar en las garantías de 
los ciudadanos y en ese mínimo aceptable de certeza-seguridad jurídica que exige un sistema democrático de 
gobierno. Pensamos que será finalmente posible lograr un cierto entendimiento técnico jurídico sobre el 
concepto y alcance del Derecho Penal socioeconómico, en la medida en que se compartan esos valores.” 
RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências 
Criminais, n. 43, p. 81-108. 
313 PEREIRA, Rui. Perspectivas de luta contra a criminalidade económica. Portal do Ministério da Justiça > 
Justiça e Tribunais  > Justiça Criminal > Unidade de Missão para a Reforma Penal > Intervenções  > 
Criminalidade económica - 28 de Setembro de 2005. Acesso em 14 de outubro de 2006. 
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 O próprio legislador, responsável pela falta de técnica na elaboração das leis penais 

econômicas, possui a titularidade para elaborar essa terceira via. O que podemos esperar? 

 A falta de técnica legislativa é um problema normal decorrente da democracia. Não 

há critério objetivo e subjetivo de escolha dos membros do Congresso, apenas a vontade da 

maioria. Isso interfere diretamente na composição do Legislativo e do Executivo. 

Entretanto, a hermenêutica judicial e doutrinária existem justamente para corrigir os 

equívocos das leis e fazer valer sua compatibilidade constitucional, como será 

demonstrado no capítulo 6 desse trabalho. 

 O necessário é construir, de forma dogmática e legislativa, um sistema econômico-

penal unificado respeitando-se as garantias do indivíduo e da sociedade. Não se deve jogar 

fora o maquinário pelo simples fato de não se ter conseguido utilizá- lo adequadamente. 

 De que forma então poderíamos solucionar os problemas dogmáticos do Direito 

Penal econômico? 

 O desrespeito ao princípio da legalidade estrita pode ser sanada com o 

desenvolvimento dos conceitos de delinqüência econômica e de delito econômico. Apesar 

de conceitualmente imprecisos por força das diferenças histórico-culturais de cada país, a 

tendência decorrente da globalização é a unificação dos conceitos, metas e prioridades 

econômicas com o passar dos tempos, o que irá auxiliar na elaboração de um conceito 

preciso e uniforme em todo o planeta. 

 O problema do bem jurídico, se seria a livre iniciativa ou a ordem econômica,314 

podem suportar dúplice entendimento doutrinário tendo-se em vista a presença de ambos 

na Constituição Federal e sua relação de horizontalidade. 

 O problema da eficácia pode ser suplantado pela opção por uma justiça 

reparatória 315 mais célere, sem a aplicação de penas privativas de liberdade, como nos 

moldes do Direito Penal de duas velocidades. 

                                                 
314 Nesse sentido: “Probablemente la más escueta y clara definición del fin político criminal que persiguen las 
normas clásicas de derecho penal económico en los países desarrollados de Occidente se debe a Eberhard 
Schmidt, y puede verse en la noción de delito económico dado en la mencionada “Ley para la simplificación 
del derecho penal económico en el campo de la economía”, dictada en 1949 en la República Federal de 
Alemania, según la cual una infracción será delito económico cuando vulnere el interés del Estado en la 
permanencia y conservación del orden económico. Desde esa óptica, el bien jurídico protegido por los delitos 
económicos era la tutela del orden económico existente, es decir, el estatuto jurídico de la economía de 
mercado, constituyendo sus ejemplos más representativos las normas de represión del monopolio, las 
prácticas restrictivas y las demás acciones que afectan la libre concurrencia.” RAÚL CERVINI. Derecho 
Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
315 SANTANA, Selma Pereira de. A reparação como sanção autônoma e o Direito Penal secundário, p. 469-
506. 
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 Não podemos descurar do contexto globalizado onde estamos. A pós-modernidade 

deu uma perspectiva global e, portanto, internacional à corrupção, como forma de 

criminalidade em um mundo interdependente, integrado, onde os homens são mais iguais 

juridicamente e, todavia, cada vez mais desiguais, concretamente.  

 O fenômeno, portanto, não é privilégio nacional. 316 Assim, o responsável pelos 

problemas práticos e dogmáticos do Direito Penal Econômico não é o Direito Penal 

clássico e suas limitações, e sim as interferências globais e necessidades sociais da 

sociedade de risco do mundo globalizado. 

 Mesmo para os autores adeptos da impossibilidade de se obter um conceito de 

delito econômico317 ou de delinqüência econômica valendo-se da atual dogmática penal, 

vale como caminho a ser seguido a interferência da política criminal318 no Direito Penal 

nos exatos moldes apresentados por Claus Roxin, ou seja, respeitando-se os objetivos e 

fundamentos constitucionais, entre eles, a busca pela paz social, ou seja, a coexistência 

livre e pacífica entre os homens.319  

 A limitação ao ius puniendi não poderá, dessa forma, prescindir das condições 

concretas da estrutura social e da forma concreta em que se dão as relações econômicas 

nessa estrutura social. 

 Independentemente dos resultados obtidos e de sua eficácia, não se deve optar pela 

supressão das garantias que moldam um bem jurídico em uma adequada definição 

conceitual, própria do verdadeiro Estado de Direito. As alternativas que buscam eficácia de 

resultados sem suprimir garantias individuais existem e devem ser utilizadas. 

 Para Raul Cervini, “hay, a nuestro modo de ver, una única vía de tipificar los 

delitos de peligro y ésta supone la debida comprensión y concreción del objeto de tutela. 

Es precisamente a raíz de esta comprensión y concreción y solamente por ésta que el bien 

jurídico puede y debe protegerse (...). Una ampliación del bien jurídico puede hacerse 

siempre y cuando se mantenga su reconocibilidad. Este es, o debe ser, el límite y este 

                                                 
316 PODVAL, Roberto e RIZZO, Beatriz Dias. Corrupção: uma crítica da razão punitiva, p. 376-377. 
317 Nesse sentido: “un concepto de delito económico con perfiles unitarios no se ha conseguido y para 
muchos autores es probable que no pueda obtenerse nunca, entre otras razones porque un concepto claro de 
lo económico es difícil y en el mejor de los casos tiene un carácter descriptivo-enumerativo que nunca podrá 
estimarse como completo”. RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
318 Nesse sentido: “se debe otorgar primacía a la cuestión político-criminal sobre la relativa a la 
sistematización y coherencia dogmática de los llamados delitos económicos.” RAÚL CERVINI. Derecho 
Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
319 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal, p. 21. 
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camino requiere imprescindiblemente una metodología idónea para comprender el 

fenómeno que se quiere reprimir en su específico funcionamiento y proyección”. 320 

 A construção de um tipo penal socioeconômico não pode seguir um procedimento 

puramente causal. O legislador, ao valorar uma conduta como proibida, deve fazê- lo 

levando em consideração sua realidade estrutural social, sua conflitividade, o que implica a 

consideração do desvalor que ela tem em si mesma e em sua manifestação e na produção 

de seus efeitos.  

 A proibição das ações só terá sentido se for respeitado o princípio da ofensividade, 

ou seja, se essas ações têm potecial para provocar uma lesão ou um perigo de lesão ao bem 

jurídico tutelado. A proibição tem como pressuposto que a ação que se quer proibir 

implique em uma lesão ou coloca em perigo – concreto ou abstrato – valores concretos 

referidos como bens jurídicos.  

 Também e muito especificamente no campo da delinqüência sócio-econômica, só 

os delitos intimamente referidos a bens jurídicos podem justificar a execução de atos de 

coação.  

 O bem jurídico deve ter papel preponderante na solidificação dos princípios da 

identidade e especialidade da matéria, impondo, em primeiro lugar ao legislador e 

posteriormente ao Poder Judiciário uma interpretação limitadora do ius puniendi. 

 

1.3 Delitos ambientais 

 Desde a sua aparição, o homem, pela necessidade de utilizar determinados recursos 

naturais para a sua sobrevivência, transforma a natureza influenciando e causando algum 

impacto nos diversos ecossistemas existentes.  

 No entanto, a situação do meio ambiente vem se agravando progressivamente, 

principalmente a partir da modernidade.321 

 O meio ambiente e sua tutela desenvolveram-se através de um processo gradual e 

lento, decorrente de esforços conjuntos dos países em âmbito internacional. A mudança da 

consciência social no plano internacional possibilitou e norteou a elaboração de regras 

                                                 
320 RAÚL CERVINI. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. Revista Brasileira De Ciências 
Criminais, n. 43, p. 81-108. 
321 SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. O meio ambiente (natural) como sujeito passivo dos crimes 
ambientais, p. 246. No mesmo sentido, Regis Prado confirma que “A destruição do ambiente constitui, sem 
nenhuma dúvida, um dos mais ingentes problemas que a humanidade tem deparado nesta primeira metade do 
século XXI, cuja gravidade é de todos conhecida, pelo que representa para a vida e para a própria 
sobrevivência do homem.” PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio 
cultural, ordenação do território, Biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005) , p. 63. 
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internas e sua estruturação através de um sistema pluridisciplinar, interdependente e 

harmônico, que envolve a participação do Estado e da coletividade, dos organismos sociais 

e dos particulares, sob a regulamentação da ordem jurídica nas suas várias manifestações e 

com seus instrumentos próprios, todos buscando a execução dos mandamentos 

constitucionais que a elevaram à categoria de direito fundamental, a ser assegurado para o 

presente e para o futuro.322 

 Com a inevitabilidade do progresso e o domínio técnico-científico como lema nas 

sociedades industriais, potencializou-se enormemente a capacidade humana de degradação 

da natureza conduzindo aos resultados alarmantes que hoje são conhecidos e que colocam 

a questão ambiental em primeiro plano na pauta mundial.323  

 Desta preocupação global surge a necessidade de estabelecer uma política 

ambiental responsável e calcada no desenvolvimento sustentável, a fim de ser criada uma 

consciência ecológica de preservação da natureza no intuito de prevenir os riscos 

catastróficos que podem se converter em conseqüências nefastas para a humanidade atual e 

futura. 

 O novo status de direito fundamental do indivíduo e da coletividade presente e 

futura, concedido ao direito ao meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida, na 

expressão do legislador, a Constituição Federal de 1988 proporcionou ao bem jurídico 

meio ambiente uma ampliação da tutela que já lhes era dispensada, alargando a sua órbita 

com inúmeras referências a bens de natureza cultural, históricos, artísticos, turísticos e 

paisagísticos, além de mencionar a necessidade da intervenção penal que, ao lado da 

administrativa, exerce as funções sancionatórias em matéria de lesões ambientais.324 

 Com tal previsão, a Constituição brasileira afastou, acertadamente, qualquer dúvida 

quanto à indispensabilidade de uma proteção penal do ambiente. Reconhecem-se a 

existência e a relevância do ambiente para o homem e sua autonomia como bem jurídico, 

                                                 
322 FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrimônio cultural, p. 115. 
323 Hassemer assim se manifesta a respeito: “Os atentados contra o ambiente inscrevem-se no âmbito dos dois 
ou três tipos de grandes ameaças surgidas nos tempos modernos. Há ameaças desmesuradas, sobretudo na 
Europa Central e na Europa Oriental, que preocupam, justificadamente, toda a opinião pública. Se 
quiséssemos obter uma noção ainda mais impressionante da dimensão assustadora dessas ameaças, bastaria 
então que refletíssemos nos riscos associados às grandes centrais nucleares da Rússia ou da Ucrânia ou então 
que pensássemos na política nuclear da Europa Ocidental, em geral. Mas cabe aqui não só salientar a colossal 
dimensão das referidas ameaças, como chamar ainda a atenção para o fato de, por causa disso mesmo, se 
verificar, cada vez mais, uma profunda irritação da opinião pública. Parece que as pessoas vão perdendo a 
confiança no próprio futuro. Esta perda gradual de otimismo, esta falta de confiança no futuro é, 
efetivamente, muito preocupante. E o Direito Ambiental, como é evidente, acaba também por ser afetado este 
fenômeno, ficando assim comprometida a sua função de garantia efetiva do futuro.” HASSEMER, Winfried. 
A preservação do ambiente através do Direito Penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 22, p. 28. 
324 FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrimônio cultural, p. 115. 
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devendo o ordenamento jurídico lançar mão inclusive da pena privativa de liberdade, ainda 

que em ultima ratio, para garanti- lo. 

 Antes da Constituição Federal de 1988, o Brasil já demonstrava preocupação com o 

meio ambiente.  

 Miguel Reale Júnior apresenta a evolução histórico-normativa das normas 

ambientais em nosso País da seguinte forma: “As constituições anteriores à Constituição 

Federal de 1988 apenas se referiam no âmbito da distribuição de competências, em um 

Estado Federado, a atribuir à União a competência para legislar sobre águas, florestas, caça 

e pesca (art. 16, XIV da Constituição de 1934) bem como a estender a competência à 

União, Estados e Municípios para a proteção de monumentos históricos e naturais assim 

como de paisagens e locais dotados pela natureza. (art. 34 da Constituição de 1934). As 

Constituições que se seguiram, 1937, 1946 e 1967 trouxeram pouca alteração no que tange 

à matéria ambiental. No entanto, nesse interregno houve, no plano infraconstitucional, 

importantes documentos legislativos, cabendo lembrar o Código de Caça, Lei 5.894/43, 

substituído, em 1967, pela Lei de Proteção à Fauna, Lei 5.197, que criminalizou diversas 

condutas; o Código Florestal, Lei 4.771/65 que tipificou várias ações como contravenção 

penal, impondo penas de detenção ou multa. As figuras típicas, crimes e contravenções, 

constantes dessas leis foram em grande parte reproduzidas com alterações na Lei 9.605/98 

(Lei dos Crimes Ambientais) (...). Destaque merece a edição da Lei 6.938/81, que instituiu 

a Política Nacional do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, bem 

como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). São fixados na lei os 

princípios que regem a preservação do meio ambiente, sem deixar de pretender atender, 

como frisa o art. 2º, aos interesses de desenvolvimento econômico e social e à proteção da 

dignidade humana, a revelar a complexidade da questão, em um entrechoque de 

perspectivas, com ações e interações se entrelaçando, pois a degradação do meio ambiente 

tanto deriva do avanço tecnológico e da busca de lucros como da pobreza e da 

incultura”. 325 

 A primeira providência legislativa brasileira de que se tem notícia foi a edição, pelo 

Imperador D. Pedro I, em 01.10.1828, das chamadas Posturas Municipais que deliberavam, 

no art. 66, sobre a limpeza e conservação das fontes, aquedutos e águas infectas em 

benefício coletivo dos habitantes da região.326 

                                                 
325 REALE JÚNIOR, Miguel. Meio ambiente e Direito Penal brasileiro. Revista Ciências Penais, n. 2, p. 68. 
326 FREITAS, Vladimir Passos; FREITAS, Gilberto Passos. Crimes contra a natureza , p. 23. 
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 Em 1995, antes da edição da Lei dos Crimes Ambientais, Ivette Senise Ferreira já 

alertava para a necessidade de reformulação da legislação para atualizá- la e ordená- la, 

definindo os seus princípios e os seus institutos, além de construir novas figuras penais que 

se impõem na atualidade. Dizia que os fundamentos e as finalidades, bem como a forma de 

elaboração da nova lei devem atender, pela natureza da matéria, a um planejamento global, 

de Política Criminal e de Política Ambiental, que leve em consideração os interesses do 

indivíduo e os da sociedade, presente e futura, as necessidades do desenvolvimento 

econômico e social e especial atenção para um desenvolvimento sustentável.327  

 A doutrinadora afirmava que “a tutela penal do meio ambiente todavia só se tornará 

efetiva com a definição de uma Política Criminal voltada para a solução dessa e de outras 

questões que estão a exigir o seu redimensionamento e a sua manifestação no sentido de 

oferecer às normas penais ambientais os meios adequados para uma oportuna e eficiente 

atuação”. 328 

 Aliando-se a eficiência anunciada com a racionalidade social na utilização dos 

recursos naturais para a satisfação das necessidades dos seres vivos, inclusive de suas 

gerações futuras, nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável.  

 Toda política ambiental deve procurar equilibrar e compatibilizar as necessidades 

do crescimento e desenvolvimento industriais com as de proteção e restauração do 

ambiente. 

 Américo Luís Martins da Silva afirma que, para entendermos o desenvolvimento 

sustentável, precisamos entender o desenvolvimento econômico. O economic development 

é um processo que se traduz pelo incremento da produção de bens por uma economia, 

acompanhado de transformações estruturais, inovações tecnológicas e empresariais, e 

modernização em geral da mesma economia. Ocorre que, toda essa expansão industrial 

somente era obtida à custa da destruição selvagem dos recursos naturais e da degradação 

desenfreada do meio ambiente. Logo surgiu a preocupação com a sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico-ambiental. 329 

 Com o progresso científico e a necessidade de crescimento, acelerados pela 

globalização, ampliou-se a relevância da questão ambiental na ordem jurídica atual e a 

urgência de intensificar-se a defesa e a conservação da natureza.  

                                                 
327 FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrimônio cultural, p. 117. 
328 Idem, p. 116. Cf. também sobre a necessidade de elaboração de uma lei penal ambiental conforme a 
Constituição e seus princípios, PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio 
cultural, ordenação do território, Biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005) , p. 83. 
329 SILVA, Américo Luís Martins da.Direito do meio ambiente e dos recursos naturais, p. 81. 
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 A tutela ambiental justifica plenamente a tutela penal dos bens ambientais, assim 

entendidos não somente os recursos naturais, mas também os que se referem às exigências 

da vida em sociedade, à memória e ao futuro do homem, às suas formas de expressão 

artística e suas oportunidades de lazer, enfim tudo aquilo que integra o atual conceito de 

qualidade de vida.330 

 Desde a década de setenta do século passado, na Alemanha, discute-se sobre a 

contribuição do Direito Penal para a tutela ambiental, questionando-se sobre ser positiva 

ou contraproducente. 

 Em termos garantísticos, esse é o ponto crucial: a expansão do Direito Penal para 

abarcar os delitos ambientais foi legítima? Havia a necessidade da tutela penal do meio 

ambiente ou a sua inclusão no Direito Penal, além de não apresentar resultados 

satisfatórios, serviu apenas para flexibilizar direitos fundamentais? 

 Para Hassemer, o Direito Penal tem-se revelado amplamente contraproducente no 

tocante à política ambiental. 331  

 O autor alemão afirma que quanto mais Direito Penal do ambiente, menos proteção 

ambiental; quanto mais amplo e agravado o Direito Penal do ambiente, tanto maior a 

contribuição para uma inexorável diminuição da proteção efetiva do ambiente.332 

 As justificativas de tamanha crítica à opção legislativo-penal para proteger o meio 

ambiente podem ser apresentadas, resumidamente, da seguinte forma: O Direito Ambiental 

visa à prevenção, enquanto o Direito Penal não atua preventivamente. O Direito Ambiental 

trata de responsabilidades coletivas – os agentes atuam em conjunto e quadro de 

organizações complexas. Já no Direito Penal, toda a imputação de responsabilidades é 

rigorosamente individual. Em Direito Penal, ninguém pode ser punido apenas com base na 

sua integração num todo, ficando por definir os contornos exatos da respectiva atuação.333 

                                                 
330 FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrimônio cultural, p. 115-116. 
331 Em sentido contrário, Raúl Cervini é enfático ao afirmar que “el Derecho Penal es el Derecho coercitivo 
de ese sistema social y protege relaciones sociales concretas dentro de ese sistema social, que no es otro que 
el del Estado Social y Democrático de Derecho. Estrictamente corresponde hablar de bienes jurídicos 
microsociales y de bienes jurídicos macrosociales. Estos últimos bienes jurídicos están al servicio de los 
bienes jurídicos microsociales. Se trata de proteger las condiciones mínimas para que las relaciones 
microsociales (vida, libertad, salud individual, patrimonio) puedan desarrollarse. Así, el medio ambiente está 
al servicio de la vida y la salud individual. Si el Estado no interviene castigando al que contamina el aire y el 
agua o destruye y explota abusivamente los recursos naturales, las relaciones microsociales que están 
representadas por los bienes jurídicos vida y salud individual no podrán realizarse o podrán verse seriamente 
perturbadas en su realización.” CERVINI, Raúl. Derecho Penal Económico – Concepto y bien jurídico. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 43, p. 81-108. 
332 HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do Direito Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 22, p. 28. 
333 HASSEMER, Winfried. A preservação do amb iente através do Direito Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 22, p. 30. 
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 Continua Hassemer alertando para a dependência do Direito Penal em relação ao 

Direito Administrativo, desde à fiscalização até o plano conceitual específico. Assim, o 

direito criminal passa a ser um auxiliar da Administração.334  

 O juiz penal nunca teria condições para, nos casos concretos, definir o fato lesivo 

do ambiente, só com base na lei penal. Urge sejam emprestados elementos próprios do 

Direito Administrativo e Ambiental. A acessoriedade administrativa fragiliza a legalidade 

estrita no tocante à previsibilidade de uma conduta delitiva. A matéria da ilicitude penal 

passa a ser objeto de negociação direta entre a Administração e o potencial infrator. Com 

isto, o Direito Penal perde credibilidade para a maioria dos cidadãos. 

 Outro ponto atacado por Hassemer diz respeito à imputação da responsabilidade 

criminal. Afirma o doutrinador que enquanto o Direito Penal continuar a incluir a privação 

da liberdade no respectivo rol de sanções, não será correto abrir mão de critérios estritos de 

imputação de responsabilidades individuais. Medidas de coação como a prisão preventiva 

ou medidas de coerção como a pena de prisão, não são admissíveis apenas com base na 

apuração de responsabilidades coletivas, ficando na penumbra o exato alcance das 

responsabilidades individuais.  

 É praticamente impossível para o julgador, no domínio do Direito Penal do 

ambiente, chegar à determinação de responsabilidades individuais efetivas quando 

praticadas no âmbito ou/e em nome de pessoas jurídicas. A prática das infrações 

ambientais é produto final de uma conjugação de vontades extremamente complexas, 

intervindo aqui toda uma série de variáveis técnicas, que têm de ser consideradas.  

 Além desse fator difuso que envolve hierarquia, as responsabilidades são quase 

sempre coletivas. Poucos acabam respondendo criminalmente dentro de um grupo de 

pessoas com responsabilidades difusas. A tendência geral é selecionista, nos moldes do 

“bode expiatório”.  

 Dessa forma, desrespeita-se a dogmática que atribui a cada autor do fato a sua 

responsabilidade proporcionalmente medida no caso concreto. Em nome da eficácia da 

persecução penal, é a própria dignidade do Direito Penal que é sacrificada.335 

                                                 
334 A acessoriedade não deve ser rechaçada. Ela é fator determinante para o cumprimento do princípio da 
legalidade e para a boa aplicação da lei penal em matéria ambiental. Regis Prado diz que “Todavia, convém 
advertir que na conformação do injusto penal essa acessoriedade é de ordem relativa, o que não impede 
também a tutela direta e independente, nas hipóteses de maior gravidade.” PRADO, Luiz Regis. Direito 
Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território, Biossegurança (com a 
análise da Lei 11.105/2005) , p. 99. 
335 HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do Direito Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 22, p. 31. 
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 Winfried Hassemer ainda critica a inatingibilidade dos fins da pena no Direito 

Penal do ambiente. Alega que não há necessidade de ressocialização do infrator e a 

prevenção geral positiva não funciona, devido às colossais cifras negras. As multas são 

pagas pela empresa e os infratores, individualmente considerados, raramente vão para a 

cadeia. A prevenção geral positiva é ilusória. Os meios de comunicação – outro fator 

propagante decorrente da globalização – prega que os verdadeiros poluidores do meio 

ambiente nunca são castigados. Para acalmar a sociedade de sujeitos passivos e os gestores 

atípicos da moral, o Direito Penal reage contra este estado de coisas, tornando-se cada vez 

mais severo e cada vez mais simbólico. Simbólico porque não serve para a efetiva proteção 

dos bens jurídicos a que se destina, e é utilizado politicamente para iludir e acalmar a 

indignação social, desobrigando, por certo período, os poderes públicos de perseguirem 

uma política de proteção do ambiente efetiva.336 

 Após as severas críticas, Hassemer propõe uma remodelagem do Direito Ambiental 

e a criação de um novo ramo do Direito.337  

 O chamado Direito de Intervenção seria preventivo, com responsabilidades 

coletivas, com sanções rigorosas não privativas de liberdade, com autação global e 

submissão à instâncias internacionais. Ainda propõe algo de fraca essência científica: o 

direito de intervenção deverá prever soluções inovadoras, que garantam a obrigação de 

minimizar os danos.338  

 Entretanto, o autor se contradiz ao socorrer-se do Direito Penal, como primeiro 

ramo do Direito a compor o novo Direito de Intervenção, para garantir o cumprimento dos 

deveres impostos pela Administração.339 

                                                 
336 Hassemer exemplifica o rigor legislativo penal ambiental com a última reforma do Direito Penal, na 
Alemanha, datada de finais de 1994, que agravou o Direito Penal do ambiente, mais uma vez, agravando os 
problemas dogmáticos já existentes. HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do Direito 
Penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 22, p. 33. 
337 Esse novo ramo do Direito, ou Direito de Intervenção, seria composto de todos os outros ramos do Direito 
que têm relação direta com o chamado Direito Ambiental, ou seja, a) Direito Penal; b) Fatos ilícitos civis; c) 
Contravenções; d) Direito de polícia; e) Direito Fiscal; f) Medidas de matiz econômico e financeiro; g) 
Planejamento do território; h) Proteção da natureza; i) Direito municipal. 
338 HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do Direito Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 22, p. 33. 
339 Justamente nesse ponto Regis Prado critica a utilização do Direito Penal como mero instrumento 
garantidor da vontade da Administração, da seguinte forma: “Ao cabo das considerações expendidas, é de 
bom termo chamar a atenção para o fato de que a intervenção penal nessa seara há ser sempre limitada e 
cuidadosa. Isso para evitar não só o seu excesso, bem como sua realização ao arrepio do princípio da 
exclusiva proteção de bens jurídicos. Daí ter-se que o delito ambiental não pode ser um fim em si mesmo, 
estruturado como mera infração de desobediência, ou servir à garantia de puras funções administrativas (de 
controle ou de gestão).” PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio 
cultural, ordenação do território, Biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005) , p. 101. 
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 Ora, não estaria o Direito Penal, nesse caso, prestando um papel de acessoriedade? 

Não estaria o Direito Penal exercendo uma papel preventivo (ou se cumpre o que foi 

estipulado ou sofrerá as conseqüências)? 

 O próprio autor reconhece que há aspectos vantajosos na acessoriedade 

administrativa, que é a única forma de se corresponder à legítima expectativa dos 

destinatários das normas ambientais em poderem contar com alguma certeza, pois se lhes 

informa, antecipadamente, aquilo que podem e aquilo que não podem fazer, com toda a 

exatidão.340  

 É o respeito ao princípio da legalidade estrita que, para ser observado, busca 

elementos específicos de outras áreas do Direito.341 O que não é privilégio do Direito Penal 

do ambiente. Basta procurar exemplos de norma penal em branco: a Lei de Drogas, pela 

impossibilidade técnica do legislador definir quais substâncias podem causar dependência 

química aos seus usuários. É a Administração, por intermédio do Ministério da Saúde que 

está tecnicamente habilitada para essa definição. O nullum crimen nulla poena sine lege, 

em seu caráter substancial, é cumprido graças à uma Portaria da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, 342 autarquia federal. Questiona-se: isso faz do Direito 

Penal um mero acessor do Direito Administrativo? Ou a ótica está invertida? 

 Quanto aos fins da pena, o caráter preventivo sempre esteve presente, não apenas o 

retributivo. A necessidade de humanizar as penas, como uma utilidade não só retributiva, 

mas preventiva, está ligada ao próprio conceito de Estado de Direito, como magistralmente 

afirmado e demonstrado por Antonio Luís Chaves Camargo.343 

 A idéia não é punir o dano em si. Tamanha a relevância do meio ambiente para a 

manutenção da vida no planeta que a sua destruição não pode ser aceita como moeda de 

troca retributiva por uma punição.  

                                                 
340 HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do Direito Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 22, p. 31. 
341 Sobre a importância da utilização da técnica da norma penal em branco no Direito Penal do meio 
ambiente, Regis Prado assim se manifesta: “As especiais conotações que apresenta a matéria ambiental –  
caráter difuso, técnico e complexo – e o estreito vínculo (muitas vezes indispensável) com a legislação 
administrativa impõem, com freqüência, essa estrutura na elaboração dos tipos legais de delito (...)Isso 
significa que o preceito é formulado de maneira genérica ou indeterminada, devendo ser colmatado por ato 
normativo (legislativo ou administrativo), em regra, de cunho extrapenal. Este último pertence, para todos os 
efeitos, à norma penal. Portanto, na lei em branco, o comportamento proibido vem apenas enunciado ou 
indicado, sendo a parte integradora elemento indispensável à conformação da tipicidade..” PRADO, Luiz 
Regis. Direito Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território, 
Biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005) , p. 93. 
342 Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998. 
343 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Sistema de penas, dogmática jurídico-penal e política criminal, p. 48. 
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 Antecipou-se, por isso, o momento consumativo para tutelar o risco. A simples 

ameaça de lesão, concreta ou abstrata, já justifica a intervenção penal. Esse é um dos 

poucos exemplos de utilização correta de uma das conseqüências da globalização – 

antecipação da tutela penal para proteção de bens jurídicos difusos. 

 Também não podemos concordar com a exclusividade da responsabilidade 

individual do Direito Penal. Por certo as condutas precisam ser minuciosamente 

individualizadas para a apuração da medida da culpabilidade de cada infrator, o que, se não 

for feito, fere-se a Constituição. Entretanto, não cabe ao Direito Penal estabelecer métodos 

de investigação. Essa função deve ser exercida pela polícia judiciária, cujo trabalho deve 

ser monitorado pelo Ministério Público. Havendo necessidade de invasão das esferas 

individuais com a redução de direitos fundamentais, em nome da proteção ambiental, 

direito com o mesmo patamar hierárquico de relevância, compete ao Judiciário a 

autorização. Se, utilizando-se dos avanços técnico-científicos, não for possível localizar os 

responsáveis, ainda resta a alternativa de responsabilizar criminalmente a empresa344 e 

impedir a impunidade e a não reparação do dano. Dessa forma, todos os princípios do 

Direito Penal clássico foram mantidos e a tutela ambiental, motivo primordial da utilização 

da força penal, foi exercida. 

 Quanto às cifras negras e ao número irrisório das estatísticas criminais, se na 

prática poucos respondem por muitos, como afirmado por Hassemer, o problema não está 

na opção por um Direito Penal do ambiente, e sim na má qualidade das investigações, nas 

aplicações escassas de recursos governamentais em fiscalização para viabilizar o pronto 

exercício do poder de polícia administrativa e na má qualidade da prestação jurisdicional. 

 Em resumo, os argumentos podem ser rebatidos levando em consideração nossa 

realidade legislativa brasileira. O fato de Hassemer, em seu novo Direito de Intervenção, 

ter mantido o Direito Penal mostra, por si só, a indissociabilidade entre o Direito Penal e a 

tutela ambiental. 

 Não estamos, portanto, em um setor do Direito Penal da pós-modernidade onde 

possam ser vislumbradas ofensas aos princípios garantistas do Direito Penal. Pelo 

contrário, as necessidades sociais e os mandamentos constitucionais foram respeitados em 

sua plenitude. Os princípios da proporcionalidade, da fragmentariedade345 e da legalidade 

                                                 
344 Trataremos da responsabilidade penal da pessoa jurídica no Capítulo 5 dessa dissertação, especificamente 
no item 4. 
345 Em relação ao princípio da fragmentariedade, a questão é saber o que deve ser abolido para o Direito 
Administrativo e Civil e o que deve permanecer sob os efeitos da tutela penal. E o meio ambiente, como 
certeza, deve permanecer sob o manto penal. Nesse sentido: FREITAS, Gilberto Passos de; FREITAS, 
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substancial estão presentes no Direio Penal Ambiental, além da observância dos critérios 

da necessidade e utilidade.346 

 

                                                                                                                                                    
Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza , p. 32. FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrimônio 
cultural , p. 68. 
346 Dando ênfase à importância da proteção penal do meio ambiente, Vladimir e Gilberto Passos de Freitas 
assim se posicionam: “A luta na defesa do meio ambiente tem encontrado no Direito Penal um de seus mais 
significativos instrumentos. Muitas são as hipóteses em que as sanções administrativas ou civis não se 
mostram suficientes para a repressão das agressões contra o meio ambiente. O estigma de um processo penal 
gera efeitos que as demais formas de repressão não alcançam. (...) A verdade é que são tantas as agressões ao 
meio ambiente provocadas pela poluição do ar, do solo e da água, e suas conseqüências, que somente com a 
aplicação de sanção penal – funcionando (...) também como meio de proteção. (...) Realmente, a sanção penal 
em determinados casos se faz necessária não só em função da relevância do bem ambiental protegido, como 
também da sua maior eficácia dissuasória.” FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. 
Crimes contra a natureza , p. 31-32. Em sentido contrário, concordando com a tutela penal do ambiente mas 
não com a legislação penal desenvolvida para tal, Regis  Prado assim se manifesta: “As leis penais 
ambientais, mormente no Brasil, são, em sua maioria, excessivamente prolixas, casuísticas, tecnicamente 
imperfeitas, quase sempre inspiradas por especialistas do setor afetado, leigos em Direito, ou quando muito 
de formação jurídica não específica, o que as torna de difícil aplicação, tortuosas e complexas, em total 
descompasso com os vetores – técnico-científicos – que regem o Direito Penal moderno. O advento da Lei 
9.605, de 1998, lamentavelmente, pouco contribuiu para o necessário aperfeiçoamento do tratamento 
legislativo da matéria ambiental. A gravidade, a urgência dos problemas e o alto significado da proteção 
penal do ambiente estão a exigir sua inclusão na legislação penal fundamental.” PRADO, Luiz Regis. Direito 
Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território, Biossegurança (com a 
análise da Lei 11.105/2005) , p. 91. 
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 5  

CONSIDERAÇÕES INSTRUMENTAIS  

DO DIREITO PENAL DO RISCO 

 

SUMÁRIO: 1. Direito Penal de duas ou três velocidades – 2. Antecipação da tutela 
penal: 2.1 Crimes de perigo abstrato – 3. Imputação objetiva – 4. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica: 4.1 Opção político-constitucional; 4.2 Instrumento de 
expansão do Direito Penal; 4.3 Incompatibilidades dogmáticas dessa 
responsabilização; 4.4 Os caminhos encontrados. 

  
 

 Importante iniciarmos esse capítulo informando que não há a pretensão de esgotar 

os temas aqui apresentados. Isso poderia retirar de foco o objeto desse trabalho e tornaria a 

pesquisa demasiada ampla, fazendo dispersar o tema, perdendo em especificidade. 

 O Direito Penal do risco, típico da sociedade pós-industrial, apresenta problemas 

jurídicos bem diferentes do Direito Penal clássico. Para resolvê- los, a Ciência do Direito 

Penal vem desenvolvendo teorias e aplicando-as em busca de mais qualidade na tutela 

criminal e mais justiça material na resolução dos conflitos. 

 Entre as teorias pós-modernas, destacamos as velocidades do Direito Penal; a 

utilização excessiva dos crimes de perigo abstrato e do efeito simbólico decorrente de seu 

uso; da teoria moderna da imputação objetiva; e da responsabilidade penal dos entes 

coletivos. 

 Esses temas dogmáticos serão apresentados e abordados apenas em relação à sua 

utilização como instrumentos do Direito Penal do risco e o conseqüente e eventual abalo 

nas estruturas do garantismo. 

 

1. Direito Penal de duas ou três velocidades 

 A sociedade já planificada com o fenômeno da globalização sofreu inúmeras 

alterações em sua estrutura, com múltiplos reflexos em seu sistema jurídico. 

 Essa sociedade pós-moderna exige expectativas compatíveis com a celeridade de 

suas relações e efetividade para a resolução dos seus conflitos. Essas espectativas não têm 

como serem satisfeitas com os instrumentos dogmáticos do Direito Penal clássico. Os 

agentes ativos dos delitos, as modalidades de condutas, a extensão e o momento do 
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atingimento dos bens jurídicos sofreram alterações e os interesses passaram a ser tutelados 

na modalidade difusa.347 

 O problema maior não reside na tutela penal de interesses difusos, e sim na opção 

por uma legislação de emergência.348 Ao tratar de crimes cibernéticos, Vicente Greco 

Filho, com usual preciosismo, foi muito feliz ao afirmar que em regra o Direito Penal está 

perfeitamente aparelhado na missão de coibir condutas lesivas. O erro consiste em querer 

definir condutas específicas para o antigo estelionato, homicídio, fraudes, pelo simples fato 

do meio utilizado para cometê- los.349 

 O Direito e, em especial, o Direito Penal sofreram adaptações e incrementos 

legislativos em busca de efetividade. 

 Entre os novos instrumentos de que dispõe o Direito Penal para a tutela efetiva dos 

bens jurídicos metaindividuais, destacamos a antecipação da tutela penal e a utilização dos 

crimes de perigo abstrato, a imputação objetiva e a responsabilidade penal do ente coletivo. 

 Antes do estudo de cada um desses instrumentos, urge seja feita uma análise 

preparatória das alterações de política criminal e dos riscos iminentes de um Direito Penal 

de segunda ou de terceira velocidade, conforme nos apresentou Silva Sánchez.350 

 Mas o que seriam essas velocidades do Direito Penal? 

 As velocidades do Direito Penal estão relacionadas com o grau de intensidade da 

restrição dos direitos individuais daqueles que são condenados pela justiça criminal e o 

conseqüente grau de relativização das garantias constitucionais dos agentes ativos dos 

delitos. 

 A primeira velocidade do Direito Penal está atrelada ao Direito Penal clássico. 

Sempre que uma pena criminal for aplicada, o condenado tem direito de valer-se de todas 

as garantias fundamentais antes, durante e depois do término de seu processo. A 

velocidade com que se aplica os dispositivos penais e processuais penais é lenta porque 

demanda o esgotamento de todos os meios de defesa possíveis, na busca pela absolvição. 

                                                 
347 Renato de Mello Jorge Silveira adiciona a essa conclusão a vinculação do legislador às conquistas liberais 
e democráticas do Direito. Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo, p. 181. 
348 Sobre a legislação penal de emergência: “Esta particular visão de ‘emergência’ apresenta duas facetas: a 
primeira delas é de natureza eminentemente política e se expressa na perda de adesão ao próprio regime 
democrático, pondo em questão sua capacidade de promover o desenvolvimento do País e de solucionar 
conflitos e crises. A segunda tem natureza punitiva, e se exprime no apego a políticas públicas policialescas e 
no apelo à expansão da intervenção penal. Não são, as duas, mutuamente excludentes.” PODVAL, Roberto e 
RIZZO, Beatriz Dias. Corrupção: uma crítica da razão punitiva, p. 374. 
349 GRECO FILHO, Vicente. Algumas observações sobre o Direito Penal e a internet. Boletim do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais, n. 95, p. 3. 
350 A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 144. 
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 Essa lentidão na resposta estatal sempre causou, para parcela da sociedade, um 

certo desconforto em deixar nas mãos do Estado o monopólio da resolução dos conflitos. 

Os meios de comunicação desmascaram as falhas de um sistema jurídico desigual entre as 

classes sociais e tecem críticas à lentidão na responsabilização penal, como se o importante 

não fosse a verdade, e sim um nome para responsabilizar (de preferência conhecido e 

financeiramente abastado), para vingar os pobres de sua desigual condição perante a 

balança de Thêmis. 

 Esse sentimento de abandono pode ocasionar uma carência dos efeitos simbólicos 

do Direito Penal. Isso pode ocasionar a chamada justiça pelas próprias mãos, ou, como 

tipificado no Direito brasileiro, exercício arbitrário das próprias razões ou, simplesmente, 

vingança. O simples fato de uma acusação formal já não satisfaz os anseios públicos e a 

prisionização mostra-se iminente.  

 Esse conjunto de fatores, que não é exclusivo do Brasil, vem levando os 

legisladores a buscar e encontrar aternativas para flexibilizar direitos e garantias penais dos 

acusados, tudo em nome de efetividade na prestação jurisdicional que está umbilicalmente 

ligada à celeridade na responsabilização criminal. 

 Em 1995, aprovou-se no Brasil a Lei dos Juizados Especiais – 9.099. A lei trouxe 

como novidade a chamada transação penal.351 Esse instituto consiste na aplicação de pena 

não privativa de liberdade em detrimento da própria instauração do processo crime. O 

Ministério Público faz a proposta e, se o acusado aceita cumprir uma pena não privativa de 

liberdade, a denúncia não é oferecida e, após cumprido o acordo, extingue-se a 

punibilidade estatal em relação àquele fato. 

 Essa solução jurídica é a concretização exata do Direito Penal de duas velocidades. 

Mantêm-se a responsabilização da esfera jurídico-penal, aplica-se pena diversa da privativa 

                                                 
351 Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação 
penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. § 1º Nas hipóteses 
de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade. § 2º Não se admitirá a proposta 
se ficar comprovado: I –  ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de 
liberdade, por sentença definitiva; II – ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, 
pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; III – não indicarem os antecedentes, a 
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e 
suficiente a adoção da medida. § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à 
apreciação do Juiz. § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz 
aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas 
para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. § 5º Da sentença prevista no parágrafo 
anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei. § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste 
artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, 
e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. 
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de liberdade e apresenta-se, para a sociedade, uma resposta quase imediata para a prática 

do injusto. 

 O Direito Penal de duas velocidades desenhado por Silva Sánchez consiste em um 

Direito Penal mais distante do núcleo do criminal e no qual se impõem penas mais 

próximas às sanções administrativas, como as restritivas de direitos e multas. Flexibilizam-

se os critérios de imputação e as garantias político-criminais. A característica essencial de 

tal setor continua sendo a judicialização, da mesma forma que a manutenção do significado 

penal dos ilícitos e das sanções, sem que essas, contudo, tivessem a repercussão pessoal da 

pena de prisão. 

 Seria o meio termo entre o Direito Penal máximo do movimento da Lei e da Ordem 

e o Direito Penal mínimo. A função racionalizadora do Estado sobre a demanda social de 

punição pode dar lugar a um produto que seja, por um lado, funcional e, por outro lado, 

suficientemente garantista. Assim, trata-se de salvaguardar o modelo clássico de imputação 

e de princípios para o núcleo intangível dos delitos, aos quais assinala uma pena de 

prisão.352 

 Em contrapartida, caberia uma flexibilização controlada das regras de imputação 

para delitos menos graves ou para viabilizar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, 

resolvendo-se o problema da culpabilidade. 

 Nesse quadro dogmático, o legislador teria o condão de, ao estipular o preceito 

secundário de uma conduta tipificada, decidir se ele irá integrar o núcleo duro do Direito 

Penal clássico ou se estará apto a sofrer flexibilizações garantísticas em sua redação, 

inclusive com a mitigação do manto principiológico constitucional que, como sabemos, 

também deve ser relativizado quando encontra-se conflitante com os demais valores 

constitucionais. 

 Dessa forma, o autor espanhol conclui pela existência de um espaço de expansão 

razoável do Direito Penal. O espaço de expansão da pena de prisão é dado pela existência 

de condutas que, por si sós, lesionam ou põem em perigo real um bem individual; 

eventualmente, cabe admitir o mesmo a propósito de bens supra- individuais, sempre que 

efetivamente lesionados ou colocados sob perigo real pela conduta do sujeito em concreto. 

Entende que para os casos de crimes de perigo abstrato, ou seja, condutas distanciadas da 

                                                 
352 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 145. 
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criação de um perigo real para bens individuais e supra-individuais, exigiria 

inevitavelmente que os referidos ilícitos não recebessem pena de prisão.353 

 Já demonstramos uma primeira velocidade, representada pelo Direito Penal ‘da 

prisão’, na qual temos que manter rigidamente os princípios político-criminais clássicos, as 

regras de imputação e os princípios processuais.  

 Assim também o fizemos com uma segunda velocidade, para os casos em que, por 

não existir a aplicação da pena de prisão, aqueles princípios e regras poderiam 

experimentar uma flexibilização proporcional à menor intensidade da sanção.  

 Ocorre que, mesmo tendo incorporado em nosso ordenamento jurídico o Direito 

Penal de duas velocidades, mantendo-se o Direito Penal de primeira velocidade, a sensação 

de insegurança e de impunidade foram mantidas. 

 Logo, temos que perguntar: haveria espaço e necessidade para uma terceira 

velocidade do Direito Penal? E no que consistiria essa outra alternativa dogmática? 

  O Direito Penal de terceira velocidade consiste na ampla relativização de garantias 

político-criminais, regras de imputação e critérios processuais com a concomitante 

aplicação de pena privativa de liberdade. Seria um dos aspectos das considerações 

instrumentais do Direito Penal do risco. 

 Temos, com o Direito Penal de terceira velocidade de Silva Sánchez e com o 

Direito Penal do inimigo de Jakobs uma fusão doutrinária de explicações dogmáticas 

diferentes. Como já explicado,354 o Direito Penal do inimigo está presente no âmbito do 

Direito Penal, e tem como característica principal a eliminação do todas as garantias 

fundamentais daquele que opta por não seguir as regras da sociedade de forma reiterada e 

proposital. Seria um Direito Penal de terceira velocidade caracterizado em sua máxima 

potencialização.  

 Ambos os doutrinadores – Jesús-María Silva Sánchez e Günther Jakobs – entendem 

que há espaço para o Direito Penal de terceira velocidade (ou para o Direito Penal do 

inimigo) para a delinqüência  patrimonial profissional, a delinqüência sexual violenta e 

reiterada, ou fenômenos como a criminalidade organizada e o terrorismo, que ameaçam 

solapar os fundamentos últimos da sociedade constituída na forma de Estado. 

 O inimigo é um indivíduo que, mediante sua vinculação a uma organização, 

abandonou o Direito de modo supostamente duradouro e não somente de maneira 

                                                 
353 Idem, p. 147. 
354 O Direito Penal do inimigo foi assunto do item 3, do Capítulo 2 desse trabalho. 
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incidental. É alguém que não garante mínima segurança cognitiva de seu comportamento 

pessoal e manifesta esse déficit por meio de sua conduta, como, v.g. os terroristas. 

 Concordamos com Ferrajoli quando apresenta duas situações para o contra-ataque 

estatal à ações terroristas: a chamada legislação de emergência. A reação contra terroristas 

através de leis de emergência ou constitui direito ilegítimo – tendo em vista que o 

terrorismo não coloca verdadeiramente em perigo as bases do Estado – ou um não direito – 

tendo em vista que são atos de guerra para a manutenção do Estado de Direito.355 Em 

nenhum caso se poderia chamar essa terceira velocidade ou o Direito Penal do inimigo de 

Direito Penal. 

 Portanto, não acreditamos existir espaço para o Direito Penal de terceira 

velocidade. A solução dos problemas da criminalidade não pode ignorar as conquistas 

históricas dos direitos e garantias individuais. Em caso de emergência, a reação à violência 

com extrema violência pelo estado não será considerada Direito, apesar da possibilidade de 

ser legítima quando praticada como atos de guerra, na linha dos ensinamentos de Ferrajoli.  

  

2. Antecipação da tutela penal 

 Luigi Ferrajoli afimar que estamos presenciando uma crescente antecipação da 

tutela penal, mediante a configuração de delitos de perigo abstrato, “definidos pelo caráter 

altamente hipotético e até improvável do resultado lesivo e pela descrição aberta e não 

taxativa da ação, expressada por fórmulas como ‘atos preparatórios’, ‘dirigidos a’, ou 

‘idôneos para pôr em perigo’ ou semelhantes”. 356 

 Inquestionável o fato dos bens supra-individuais serem merecedores e carecedores 

de proteção estatal, ainda que por intermédio de criação de crimes de perigo. A proteção 

dos bens jurídicos supra individuais se faz, principalmente, mediante a criação de crimes 

de perigo abstrato. Não há uma efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado. E a idéia é 

justamente essa. 

 Surge a primeira indagação: é válida a flexibilização do princípio da ofensividade? 

 Com a antencipação da tutela penal, obtem-se, no plano teórico, duas 

conseqüências: o efeito simbólico do Direito Penal e uma tutela penal que incrimina o 

risco, e não o fato em si. 

 A relativização do princípio da ofensividade deve acontecer em casos muito 

particulares, quando o bem que se está tutelando não pode ser atingido. A antecipação da 

                                                 
355 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 767. 
356 Idem, p. 436. 
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tutela penal precisa acontecer sob pena do desaparecimento do bem jurídico que se está 

protegendo. A proibição aboluta da prática do crime faz nascer a idéia do risco. Não se 

pode tratar, p. ex. o meio ambiente como o patrimônio de alguém.  

 A conduta penal, em regra, não é proibitiva. Ela apenas estipula que um furto 

acarretará na prisão do responsável pelo tempo estimado na le i. Com bens jurídicos 

indisponíveis isso não pode acontecer. A prática de um crime ambiental pode acarretar na 

eliminação do último ser de uma espécie animal. Não há espaço para uma análise 

custoxbenefício e não pode existir a liberdade de escolha para o cidadão sobre optar pela 

prática do crime em troca do cumprimento de uma pena. 

 Nesses casos, e somente neles, a antecipação da tutela penal não apenas se mostra 

viável, mas também imprescindível, não se podendo falar em desrespeito garantístico, 

tendo em vista o conflito de valores constitucionais em jogo.  

 A danosidade já é do conhecimento comum, tendo sido anteriormente atestada. Os 

crimes de perigo, muitas vezes estruturados para a proteção dos bens coletivos, supra-

individuais e difusos, sem dúvida, ganharão espaço.357 

 Dessa forma, parece-nos que a expansão da antecipação de tutela, se tiver como 

meta proteger bens jurídicos supra- individuais indisponíveis, deve ser utilizada pelo 

Legislativo como forma de proteger a situação status quo para as gerações presentes e 

futuras. 

 

2.1 Crimes de perigo abstrato 

 Podemos definir os crimes de perigo abstrato como os delitos cuja probabilidade de 

dano a um bem jurídico é presumida de forma absoluta pelo legislador no momento da 

construção do tipo. 

 Pode-se vislumbrar esse perigo presumido em crimes como o porte ilegal de arma 

de fogo ou até mesmo no tráfico ilícito de entorpecentes. Para o legislador, o simples fato 

do agente estar portando uma arma, em local público, sem a autorização legal necessária, 

basta para estar configurado um perigo. O risco existente, em potencial, presumido naquela 

conduta já subsume-a ao tipo penal, independente de qualquer resultado naturalístico que 

ofenda bens juridicamente relevantes. 

 Como afirmado anteriormente, existem bens jurídicos que não podem ser atingidos, 

devido à sua imprescindibilidade para a manutenção da vida em sociedade e da própria 

                                                 
357 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual: interesses difusos, p. 67. 
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vida na sociedade. Em casos de tamanha relevância, o Estado não tem outra alternativa a 

não ser tutelar penalmente a primeira manifestação de conduta posterior à fase da 

cogitação, independentemente de qualquer resultado. A conduta em si carrega um risco 

inadmissível e não pode ser praticada. 

 Para parte da doutrina, a presunção absoluta de periculosidade impede que seja feita 

prova em contrário ou que se demonstre que em nenhuma hipótese o bem jurídico iria ser 

lesionado no caso concreto. Dessa forma, estariam feridos os princípios da presunção de 

inocência e da culpabilidade. 

 Ferrajoli afirma que nos denominados delitos de perigo abstrato ou presumido, 

tampouco se requer um perigo concreto, como perigo que corre um bem, senão que se 

presume, em abstrato, pela lei; desta forma, nas situações em que, de fato, nenhum perigo 

subsista, o que se castiga é a mera desobediência ou a violação formal da lei por parte de 

uma ação inócua em si mesma. O autor italiano defende a reestruturação desses crimes 

para crimes de perigo concreto. Nos casos em que isso for impossível – pois resultariam 

em delitos do Direito Penal do autor – defende a descriminalização dessas condutas 

antigarantísticas, tendo em vista que os bens já estariam protegidos de forma mais 

genérica.358 

 Não vemos, com a devida vênia, nenhum obstáculo de natureza técnica ou mesmo 

atentatória a princípios constitucionais garantistas, como parcela da doutrina insiste em 

sustentar. Não há ofensa aos princípios penais da responsabilidade pessoal, da 

culpabilidade e da presunção de inocência. Nada disso ocorrerá se o legislador agir dentro 

dos parâmetros democráticos que dele se espera para a construção de tipos penais de perigo 

abstrato, baseado em regras de experiência sólidas e estruturadas, apontando para a 

necessidade de se proibir determinada conduta, pois a sua prática envolve o perecimento de 

bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.  

 Não se deve idealizar e criar um tipo penal de perigo abstrato por mero arbítrio. Se 

assim for feito, a novatio legis nascerá carregando o vírus da inconstitucionalidade, por 

ferir o princípio penal da intervenção mínima e carregar conteúdo antidemocrático para o 

Estado de Direito apregoado pela Constituição Federal. 359  

 Observado o princípio da proporcionalidade na construção de um tipo penal de 

perigo abstrato, a pena não passará da pessoa do delinqüente e, assim, respeitar-se-á o 

princípio da responsabilidade pessoal. Nos crimes de perigo abstrato, o agente, sob a ótica 

                                                 
358 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 440. 
359 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, p. 766. 
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finalista, age com a vontade de colocar em risco o bem jurídico tutelado – dolo de perigo – 

e tem total domínio de seus atos, mostrando-se respeitado o princípio da culpabilidade. 

Tampouco estaria manchada a presunção de inocência pois a verificação da autoria e 

materialidade da conduta previamente prevista em lei dar-se-á pelos caminhos do devido 

processo legal, com ampla defesa e contraditório.  

 No caso do tráfico de drogas, os danos dessas condutas para a sociedade já foram 

comprovados ao longo do tempo. Guilherme Nucci, ao relacionar o tráfico de drogas com 

os crimes de perigo abstrato, afirma que a saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que 

significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido, adoecerem e, por fim, 

morrerem, é atingida quando há tráfico ilícito de drogas. Não se trata, no entanto, de delito 

material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado 

naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta 

de vender substância entorpecente, por exemplo. Mas, a partir disso, pode ocorrer dano 

efetivo à saúde pública (exaurimento do delito), com a perda efetiva da saúde de inúmeras 

pessoas ou até com a morte de viciados.360 

 Não há resultado modificativo do mundo exterior necessário para a verificação de 

crime, quando os delitos de perigo abstrato são utilizados de forma legítima pelo 

legislador. O crime de porte ilegal de arma é infração penal de perigo, carregando em sua 

conduta o risco efetivo de dano à saúde de um número indeterminado de pessoas, mas não 

se exige a produção de tal resultado para a sua consumação. Esse perigo é abstrato pois não 

se permite ao criminoso provar a inofensividade de seu comportamento, tendo em vista 

todo o histórico negativo e seus resultados naturalísticos já avaliados pelo legisador no 

momento da elaboração e aprovação da figura delitiva. 

 Renato de Mello Jorge Silveira afirma que os crimes de perigo abstrato são 

justificados pela política criminal e devem guardar relação direta com os princípios 

garantistas do Direito Penal, senão tendem eles a cair em ilegitimidade. Esses princípios 

não devem ser relativizados injustificadamente.361 

 O principal ponto dogmático deve ser a extinção das infrações penais irrelevantes, 

como por exemplo, a vadiagem ou mendicância. Nucci aponta que devemos combater tipos 

penais ofensivos à intervenção mínima do Direito Penal nos conflitos sociais, pois são 

representativos de um Estado totalitário. O autor acrescenta que devemos sustentar a 

inconstitucionalidade de tipos penais de perigo abstrato ilegítimos (arbitrários e frutos da 

                                                 
360 Leis penais e processuais penais comentadas, p. 766. 
361 Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo, p. 166. 
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intolerância do legislador em relação à liberdade de expressão e da intimidade dos 

cidadãos). Sendo respeitado esse lastro constitucional, existe espaço para a expansão do 

Direito Penal, em especial, relacionado aos crimes de perigo abstrato por força do bem 

jurídico tutelado e dos titulares desses direitos.362 

 Surge imediatamente uma questão de extrema relevância: como poderemos 

identificar o princípio da insignificância se o crime de perigo abstrato se consuma antes da 

efetiva lesão ao bem jurídico e se, prima facie, não há possibilidade de se fazer prova da 

insignificância da conduta? 

 Renato Silveira assim se manifesta sobre a dúvida levantada: “em situação similar 

ao que faz a teoria da imputação objetiva, pode-se ter a insignificância como indício de 

não- lesividade de certa conduta. Assim, em se tratando de situação em que o bem jurídico 

não se veja relevantemente agredido ou posto em perigo, pode haver um juízo 

comprobatório de não- lesividade, denotando a não-existência de real perigo a ser punido. 

(...) Isso tanto para casos de perigo aparentemente abstrato, como para os de perigo 

abstrato puro ou suas derivações. Com isso em mente, podem-se verificar situações onde, 

embora abstratamente seja perigoso, em concreto ele se mostra inofensivo. Muito embora a 

aplicação do contexto constitucional se mostre ideal, ela sofre críticas ao se tratar de bens 

supra-individuais, como a economia ou o meio ambiente. Daí, uma vez mais, a vantagem 

dogmática da imputação objetiva. Estes e outros meios devem, cada vez mais, ser buscados 

para melhores respostas frente a uma nova criminalidade em uma nova sociedade”. 363 

 Dessa forma, em verdadeira intersecção dogmática e em relação de 

complementariedade, os instrumentos de que se vale o Direito Penal da sociedade de risco, 

para evoluir e ao mesmo tempo manter sua base de legitimidade derivada do Direito Penal 

clássico, se mostram harmônicos. 

 

3. Imputação objetiva 

 A imputação objetiva vem a ser um critério normativo da causalidade natural (nexo 

causal relevante entre a atuação do sujeito e o resultado). Sobre a causalidade natural 

incide o juízo de imputação objetiva. Fundamenta-se no incremento do risco juridicamente 

definido e no fim de proteção da norma penal. A causação de um resultado típico só será 

objetivamente imputada se o agente criar um perigo juridicamente desaprovado ou se 

                                                 
362 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, p. 767. 
363 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal econômico como Direito Penal de perigo , p. 178. 
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aumentar o risco permitido com violação do dever de cuidado relevante. Não se imputa 

objetivamente o resultado nas hipóteses de diminuição do risco e ausência de um risco 

juridicamente desaprovado. 

 Roxin apresenta as linhas mestras da teoria da imputação objetiva da seguinte 

forma: a teoria da imputação, em sua forma mais simplificada, diz que um resultado 

causado pelo agente só deve ser imputado como sua obra e preenche o tipo objetivo 

unicamente quando o comportamento do autor cria um risco não permitido para o objeto 

da ação; quando o risco se realiza no resultado concreto; e este resultado se encontra 

dentro do alcance do tipo.364 

 Como bem advertiu Chaves Camargo, um aprofundamento da evolução da teoria da 

imputação objetiva é necessário para que se compreenda os rumos da ciência penal no 

denominado mundo globalizado.365 E não se pode enveredar pelo caminho da objetividade 

da imputação sem fazer um breve resumo da evolução da conduta humana com seus 

conseqüentes resultados. 

 Tínhamos o conceito causal de ação. Bastava a causação objetiva de um resultado 

para configurar-se a tipicidade. A distinção entre o dolo e a culpa era feita somente no 

plano da culpabilidade. 

 Posteriormente Welzel brindou o mundo jurídico com sua teoria da vontade. Uma 

ação seria sempre uma intervenção no acontecer causal, mas guiada pela vontade. O 

animus do agente passa a delimitar o fenômeno da tipicidade, erigindo-se em verdadeira 

garantia contra improvisos no momento da condenação.366  

 A conduta passou a ser analisada como um ato finalístico, orientado a um 

objetivo.367 

 Entretanto, não demorou para o finalismo mostrar-se dogmaticamente incompleto. 

Problemas surgiram, como a exclusividade de elementos normativos na culpabilidade 

(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta conforme o 

Direito) e a ausência do dolo e da culpa para a gradação da responsabilidade penal no 

                                                 
364 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p. 104. 
365 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal brasileiro , p. 43. 
366 Sobre a teoria finalista da ação, cf. WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal , p. 27-32. Sobre a 
caracterização do finalismo como garantia humana, Guaragni assim se manifesta: “a teoria finalista da 
conduta é a tentativa mais adequada para fazer vingar a conduta como categoria capacitada a atuar como 
elemento garantista, já que descreve (...) segundo sua realidade. Dá-se, assim, o respeito aos limites ônticos 
traçados para compreensão da conduta humana, objeto do Direito Penal.” GUARAGNI, Fábio André. As 
teorias da conduta em Direito Penal: um estudo da conduta humana do pré-causalismo ao funcionalismo 
pós-finalista, p. 334. 
367 Excelente síntese sobre o finalismo pode ser encontrada em: CEREZO MIR, José. Temas fundamentales 
de Derecho Penal, p. 162-163. 
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momento de aplicação da pena; bem como a equiparação da conduta tentada à consumada, 

numa subjetivação radical do injusto.  

 Dessa forma, desenvolveu-se a teoria da imputação objetiva para solucionar esses 

impasses doutrinários e aprimorar o sistema jurídico-penal. 

 O fato que pode ser punido é passível de aferição pelos sentidos, portanto, é um 

dado ôntico. Mesmo não possuindo resultado naturalístico em todas as modalidades de 

conduta, o fato punível pode ser considerado socialmente relevante.  

 Dessa forma, pode-se verificar que a conduta não se confunde com a modificação 

que possa produzir na realidade. O resultado não faz parte da conduta mas, sendo 

produzido por ela, poderá integrar a descrição típica quando o legislador reconhecer sua 

relevância jurídico-penal. Nesses casos, o aspecto objetivo do crime somente se caracteriza 

com a produção do resultado.368 

 Na prespectiva jurídica, o resultado é a materialização da violação de bens 

protegidos pela norma penal. A legitimidade da repressão penal reside precisamente na 

violação à proteção dos valores socialmente relevantes. 

 Contudo, nem sempre as condutas socialmente relevantes produzem um resultado 

naturalístico. Nem sempre o legislador, ao criar o tipo penal, exige um resultado 

materialmente palpável. É o que ocorre nos crimes omissivos puros e de mera conduta. É 

ainda possível que o tipo preveja resultado naturalístico, mas que sua produção não seja 

necessária à consumação do delito: são os chamados crimes formais. 

 O problema causal sempre foi o centro da dicussão no Direito Penal. 369 A relação 

de causalidade possui especial importância em Direito Penal. Ela estabelece ligação entre a 

conduta e o resultado. Utiliza-se o conceito de causa para estabelecer-se a imputação 

objetiva do delito ao seu autor. Os princípios do Estado democrático de Direito não 

permitem a responsabilidade criminal do indivíduo por resultados produzidos sem a sua 

contribuição. 

 Afinal, importa ao sistema repressivo resolver se existe ligação entre a conduta 

humana e o resultado lesivo, de modo a justificar a imputação desse resultado ao autor da 

conduta. A responsabilidade criminal depende dessa imputação e o reconhecimento da 

                                                 
368 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Imputação objetiva nos delitos omissivos. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 33, p. 101-119.  
369 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal brasileiro , p. 69. 
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causalidade jurídico-penal visa identificar em determinada conduta a possibilidade de 

responsabilizar seu autor pela produção do resultado ilícito.370 

 Nesse sentido, a imputação objetiva tem como função limitar a responsabilidade 

penal.  

 Somente é imputável o resultado jurídico que se pode conceber como orientado de 

acordo com a finalidade.371 A imputação objetiva tem um vínculo específico com a ação 

humana visto que há necessidade de uma criação de um risco juridicamente desvalorado e 

este deve ser encontrado concretamente no resultado.372 

 Critica-se, em uma tentativa de manutenção dos critérios ontológicos na aferição da 

tipicidade, a imputação objetiva ao afirmar-se que a ‘dominabilidade’, a ‘evitabilidade’ ou 

a ‘previsibilidade objetiva’ não teriam o condão de determinar o sentido social de uma 

conduta, tendo em vista que sua análise normativa é feita ex post, e o sentido social da 

conduta só pode ser avaliada criteriosamente ex ante.373 

 Entretanto, essa crítica não se mostra necessária quando analisamos toda a teoria do 

tipo da ação finalista. A imputação objetiva serve apenas para atribuir responsabilidade de 

forma objetiva ao agente pelo resultado jurídico produzido. A análise da conduta sob o 

ponto de vista social deve ser feita levando em consideração os demais elementos do tipo, 

como o dolo ou a culpa, ou seja, os elementos subjetivos do tipo. Por razões lógicas, a 

vontade deve ser previamente identificada para imputarmos corretamente de forma 

objetiva o resultado à conduta do agente. 

 Érika Mendes de Carvalho e Luiz Regis Prado também defendem a necessidade da 

análise prévia dos elementos volitivos antes da utilização dos instrumentos da imputação 

objetiva para a tomada justa de uma decisão sobre a apuração de responsabilidade 

criminal. 374  

                                                 
370 ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Imputação objetiva nos delitos omissivos. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 33, p. 103. 
371 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal brasileiro , p. 70. 
372 Idem, p. 72. 
373 CARVALHO, Érika Mendes de; PRADO, Luiz Regis. Teorias da imputação objetiva do resultado, p. 
248-249. 
374 Nesse sentido: “Há que destacar que não se pode determinar a relevância do tipo objetivo sem levar em 
consideração o tipo subjetivo (...). E essa é a pretensão das múltiplas teorias da imputação, que terminam por 
relegar o tipo subjetivo a uma posição de mero coadjuvante do tipo objetivo. Entretanto, só é possível 
determinar o tipo objetivo quando este se encontrar abarcado pela vontade de realização – que define o 
sentido social da ação realizada. Se desprezado o conteúdo da vontade de realização, não se logrará alcançar 
a pretendida delimitação do tipo objetivo. (...) É imperioso que se parta do tipo subjetivo para se saber qual o 
tipo objetivo efetivamente realizado, visto que este último não se trata de mera causação de um evento no 
mundo exterior, mas produto de uma ação finalista dirigida e controlada pelo sujeito.” Teorias da imputação 
objetiva do resultado , p. 256.  



132  

 Em relação à aplicação da teoria da imputação objetiva, ter-se-á a exclusão da 

própria imputação nos casos de diminuição de risco;375 não criação do risco;376 não 

incremento ou diminuição do risco juridicamente considerado; hipóteses de risco 

permitido; e fins de proteção da norma. 

 Dessa forma, verifica-se que trabalhando com a idéia do risco permitido e de sua 

distribuição, inerente à sociedade pós-moderna, moldada pelo fenômeno econômico e 

tecnológico da globalização, pode-se obter conclusões jurídicas muito mais justas, como 

verdadeira sintonia fina das decisões judiciais. 

 Distribui-se os riscos e passa-se a admitir a existência de riscos permitidos e a 

conseqüente não-responsabilização de quem está envolvido com eles e acaba atingindo 

bens jurídicos relevantes. 

 Quais seriam as vitórias trazidas pela imputação objetiva ao sistema jurídico-penal? 

 Inicialmente, estaria totalmente ultrapassado o monopólio da teoria da equivalência 

das condições, que passa a ser utilizada, apenas, como comprovação da existência de um 

fato. Se, após essa análise inicial constatar-se que o fato possui relevância jurídico-penal, 

será levado ao campo da imputação objetiva para estudo por seus instrumentos e eventual 

apuração da responsabilidade penal do agente.377 

 A análise de uma previsibilidade objetiva de conduta perigosa socialmente, do 

conhecimento da maioria da população, pode ser feita ex ante e, na ausência de elementos 

no caso concreto, ainda possibilita uma análise ex post pelo Judiciário no momento da 

observância da culpabilidade, em verdadeira previsibilidade subjetiva, ampliando as 

garantias dos agentes da conduta que contarão com dois momentos de aferição de sua 

responsabilidade: antes do oferecimento da denúncia – análise do fato típico –, quando for 

possível e sufuciente uma análise geral sobre o risco; e no momento da sentença – análise 

da culpabilidade –, quando as peculiaridades da situação demandarem mais evidências e a 

apuração da responsabilidade tiver que ser postergada para momento futuro.  

 Chaves Camargo afirma que “a imputação objetiva tem por escopo a análise de um 

fato que determinou um resultado, nos denominados crimes de resultado (dolosos e 

                                                 
375 Exemplo de diminuição de risco apresentado por Chaves Camargo: “alguém empurra um deficiente físico 
que está prestes a atravessar uma rua e lhe causa, com a queda, lesões corporais, mas evita que o mesmo seja 
atingido por um veículo que trafega regularmente e que poderia matá-lo.” Imputação objetiva e Direito Penal 
brasileiro , p. 73. 
376 É o caso do sujeito que envia outro ao bosque, durante uma tempestade, na esperança que caia um raio e 
este último morra, o que acaba acontecendo. Não existe uma criação de risco. Esse risco sempre esteve 
presente e aquele que enviou terceiro ao bosque não tem o domínio do fato e o resultado não lhe pode ser 
imputado. 
377 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal brasileiro , p. 17. 
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culposos), ou a constatação de um fato decorrente de um agir comunicativo que pode ser 

ligado a uma ação, no sentido de modificação exterior do mundo social. Nesta última, é a 

hipótese dos denominados crimes formais, podendo-se incluir, também, os crimes de 

perigo, com suas peculiaridades”.378  

 Portanto, pela adoção dessa teoria, poderão ser resolvidos de forma mais objetiva as 

questões relativas aos crimes omissivos, culposos, formais e de mera conduta, situações de 

frágil base metodológica no finalismo.379 

 O autor posiciona-se no sentido de que a discussão dogmática da imputação 

objetiva só pode ser realizada tendo como pano de fundo o funcionalismo, bom como um 

sistema de Direito Penal aberto, que admita uma postura crítica, afastada de qualquer 

apriorismo ou ontologismo valorativo.  

 Respeitando-se a opinião do ilustre jurista, assim não entendemos. Parece-nos que a 

teoria da imputação objetiva, que busca delimitar o alcance dos tipos de injusto, não é de 

forma alguma incompatível com os postulados e a sistemática defendidos por Welzel em 

seu sistema finalista.  

 Deve-se, portanto, respeitar a estrutura ontológica da ação finalista, definida como 

uma unidade configurada por elementos objetivos e subjetivos. A realidade sempre deve 

estar no centro das atenções dogmáticas, sob pena de construirmos uma castelo de ilações 

jurídico-penais, perfeitamente concatenadas, mas inaplicáveis pois dissociadas da 

realidade. É um risco possível adotando-se, exclusivamente, critérios normativos. 

 Dessa forma, o ontologismo é garantia do real, e a imputação objetiva é a garantia 

da exatidão do grau de responsabilidade. Não havendo incompatibilidade metodológica 

entre elas, ambas deverão ser observadas no momento da construção e no momento de 

aplicação das normas penais. 

 Assim, podendo o juiz valer-se da adequação social para absolver pela atipicidade 

do fato, deverá fazê- lo. Vislumbrando a inobservância do dever objetivo de cuidado e a 

previsibilidade objetiva, deverá responsabilizar o réu por crime culposo. Da mesma forma, 

deve absolver o réu se entender que não houve a criação do risco que ocasionou o 

atingimento do bem jurídico-penal tutelado pela norma, valendo-se do precioso 

instrumento da teoria da imputação objetiva. 

                                                 
378 Idem, p. 133. 
379 Érika Mendes de Carvalho e Luiz Regis Prado defendem o sistema finalista como metodologicamente 
completo, inclusive para solucionar os casos dos delitos culposos. Teorias da imputação objetiva do 
resultado. Uma aproximação crítica a seus fundamentos, p. 220. 
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 A coexistência do finalismo com a moderna teoria da imputação objetiva é mais 

garantista e, portanto, melhor coaduna-se com nosso Estado democrático e social de 

Direito. 

 

4. Responsabilidade penal da pessoa jurídica 

 A ampliação da magnitude dos danos causados após o desenvolvimento das 

empresas é fato notório. Quanto maior a empresa, maior é a potencialidade de causar 

grandes problemas naturais e sociais. Essa afirmação está relacionada com acidentes de 

vazamento de material nuclear, desastres no meio ambiente, demissões coletivas após a 

quebra da empresa por fraudes etc.380 

 Esse novo modelo de criminalidade, tendo em vista as suas primordiais atividades, 

veio à tona e foi potencialmente ampliado pelo mau uso dos avanços tecnológicos 

desenvolvidos pela Ciência em troca do lucro cada vez maior e mais rápido.  

 Discutiu-se em capítulo anterior as causas e conseqüências jurídicas da 

interferência da globalização no Direito Penal. Agora, iremos discutir uma das formas de 

instrumentalização do Direito Penal para fazer frente381 à esse novo modelo de 

criminalidade, típico das sociedades de risco. 

 Essa instrumentalização tem como objetivo coibir, de forma preventiva, a prática de 

crimes no âmbito empresarial e solucionar o problema da quase impossibilidade de 

identificação da pessoa física que determinou a prática do ato criminoso, bem como do 

executor desse mesmo delito, além das hipóteses de obediência hierárquica e da necessária 

observância da função social da empresa. 

 Necessário se faça também a análise das conseqüências jurídicas dessa 

criminalização382 e seu estudo dogmático e prático para esclarecer os seguintes pontos: 

                                                 
380 Apenas para exemplificar, podemos citar o acidente de Chernobyl; os constantes vazamentos de óleo da 
Petrobras no oceano; o caso das empresas Enron e Worldcom, entre outros. 
381 Zúñiga Rodrígues afirma que “para entender si el sistema penal es apto para solucionar los problemas de 
prevención que le plantea la macrocrininalidad moderna, organizada, empresarial y transnacional, es preciso 
primero comprender a cabalidad las características de este nueva delincuencia y, fundamentalmente, cuáles 
son los aspectos más resaltantes de las sociedades postindustrializadas en que vivimos, que condicionam ese 
nuevo tipo de criminalidad. ZÚÑIGA RODRÍGUES, Laura del Carmen. Bases para un modelo de 
imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, p. 55. 
382 Apenas para demonstrar o grau de complexidade desse tema, são favoráveis à responsabilidade penal da 
pessoa jurídica Ivette Senise Ferreira, Édis Milaré, Paulo José da Costa Junior, Celso Ribeiro Bastos, Afonso 
Arinos, Julio Fabbrini Mirabete, Ada Pellegrini Grinover, Maria Auxiliadora Minahim, Herman Benjamin, 
Vladimir Passos de Freitas, Gilberto Passos de Freitas, Eduardo Luiz Santos Cabette, Walter Claudius 
Rotherburg, Gerson Pereira dos Santos, João Marcello de Araújo Junior, Sérgio Salomão Shecaira, Fausto 
Martins de Sanctis, Eládio Lecey, Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, Antonio Evaristo de Moraes 
Filho, Paulo Afonso Leme Machado. Do lado oposto desse entendimento, são contrários à responsabilidade 
penal da pessoa jurídica  Nelson Hungria, Aníbal Bruno, Basileu Garcia, Claudio Heleno Fragoso, José 
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a) É constitucional essa forma de responsabilização? 

 b) Essa instrumentalização pode ser considerada causa de expansão do Direito 

Penal? 

 c) O resultado alcançado está dentro das previsões e objetivos traçados pelo 

constituinte? 

 d) Caso fique constatada a ineficiência dessa instrumentalização, quais seriam as 

propostas para readaptar essa nova forma de responsabilização ou se deveríamos 

responsabilizar os entes coletivos fora do Direito Penal.  

  

4.1 Opção político-constitucional 

 O constituinte brasileiro, no art. 225 da Constituição, em seu § 3.º assim se 

manifestou sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica: “Art. 225. (...) § 3.º As 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.” Ainda, no “Art. 173. (...) § 5.º A lei sem prejuízo 

da responsabilidade individual dos dirgentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 

responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 

praticados contra a ordem econômica e financeira, e contra a economia popular.” 

 Restou evidente o interesse do legislador em responsabilizar, na seara do Direito 

Criminal e com todas as suas nuances, a pessoa jurídica.383 

 Conseqüência dessa opção político-constitucional foi a inclusão, de forma expressa, 

da responsabilidade penal da pessoa jurídica no art. 3.º da Lei dos Crimes Ambientais,384 

                                                                                                                                                    
Frederico Marques, Magalhães Noronha, Alberto Rufino, Celso Delmanto, Cezar Roberto Bitencourt, João 
Carlos Oliveira Robaldo, João Mestieri, José Henrique Pierangeli, Juarez Tavares, Luiz Alberto Machado, 
Luiz Carlos Rodrigues Duarte, Luiz Regis Prado, Luiz Vicente Cernicchiaro, Manoel Pedro Pimentel, Miguel 
Reale Junior, René Ariel Dotti, Luiz Luisi, Hugo de Brito Machado, Sheila Jorge Selim Salles e Danielle 
Mastelari Levorato. LUISI, Luiz. Notas sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, p. 88; e 
FREITAS, Vladimir Passos de, FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza , p. 69. 
383 Nesse ponto, urge seja feita a ressalva de Miguel Reale Junior, que entende essa forma de 
responsabilização inconstitucional. Tal inconstitucionalidade, continua o autor, pode ser facilmente detectada 
valendo-se das formas de interpretação histórica e sistemática presentes no próprio texto constitucional. 
REALE JR., Miguel. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 137-138. Luiz Luisi também segue essa 
linha ao afirmar que: “Levantamento histórico da elaboração deste parágrafo [§ 5.º do art. 173 da CF] noticia 
que o mesmo, na Comissão de Sistematização, tinha a seguinte redação: ‘a lei sem prejuízo da 
responsabilidade individual dos integrantes da pessoa jurídica estabelecerá a responsabilidade criminal 
desta.’ Este texto não mereceu aprovação do Plenário da Constituinte. O texto aprovado refere que devem ser 
aplicadas à pessoa jurídica ‘punições compatíveis com sua natureza’. Retirando a expressão literal referência 
à responsabilidade criminal da pessoa jurídica, é de evidência solar que o constituinte recusou-se a 
estabelecer a responsabilidade em causa.” LUISI, Luiz. Notas sobre a responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas, p. 88-89. 
384 Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Art. 3.º As pessoa jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de 
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encerrando, ao menos no âmbito legislativo, a discussão sobre a legalidade da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua constitucionalidade. 

  

4.2 Instrumento de expansão do Direito Penal 

 A responsabilidade penal da pessoa jurídica pode ser vista como instrumento de 

expansão do Direito Penal. Essa nova forma de responsabilização385 ampliou o rol de 

possíveis sujeitos ativos de delitos. O Direito Penal amplia-se nessa ótica dos sujeitos 

delituosos. 

 Essa conseqüência jurídico-penal mostra-se perfeitamente alinhada com as 

inovações trazidas pela globalização e sua influência na sociedade de risco. 

 A sociedade pós- industrial tem, como uma de suas características, a prevalência da 

opinião pública sobre a verdade material dos fatos.386  

 Aliado à pressão popular por respostas rápidas estão os vetores internacionais 

plasmados em Diretrizes e Tratados orientados pela responsabilização dos entes coletivos 

como única forma de reduzir o impacto do fator criminalidade no âmbito empresarial e as 

desastrosas conseqüências naturais e sociais resultantes dos delitos cometidos por 

empresários.387 

 Essa parcela de expansão do ordenamento jurídico-penal restou adequada. Assim 

como necessária foi a expansão do Direito Penal para tutelar os bens jurídicos 

                                                                                                                                                    
seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
(grifo nosso). 
385 Apenas para constar, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma nova forma de responsabilização 
apenas em alguns países, pois já vêm sendo utilizada nos países que adotam o regime jurídico da common 
law. No Estado de Nova York, a pessoa jurídica vem sendo criminalmente responsabilizada desde o ano de 
1882. A diferença primordial em relação ao nosso sistema jurídico-penal, é a strict liability. Nos países de 
origem anglo-saxã, a responsabilidade penal das empresas é objetiva, não havendo maiores preocupações 
com a questão de incompatibilidade do ente coletivo com o princípio da culpabilidade penal. LUISI, Luiz. 
Notas sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, p. 81. 
386 Para esse fator específico, a mescla entre gestores atípicos da moral e mídia comunicativa apresenta-se 
como fator predominante. Ver itens 1.2.2 e 1.2.4 do Capítulo2, referente à globalização. 
387 A tendência de responsabilização penal da pessoa jurídica pode ser apresentada em uma crescente. 
Iniciou-se no 1.º Congresso da Associação Internacional de Direito Penal que menciona a responsabilidade 
do Estado por violações de normas internacionais submetendo-os a penas. O 2.º Congresso, realizado em 
Bucareste é mais enfático e pugna pela responsabilidade dos entes coletivos no âmbito das legislações 
internas dos países independentemente da responsabilização dos administradores das empresas. Em seguida, 
temos o Acordo de Londres, de 1945 que criou o Tribunal Militar Internacional e puniu, no Tribunal de 
Nuremberg, a Gestapo, a S.S. e o Corpo de Líderes do Partido Nazista. Em 1953, no VI Congresso 
Internacional de Direito Penal de Roma, a pessoa jurídica e sua responsabilidade penal figurou 
expressamente em uma de suas conclusões. Posteriormente, reuniões do Comitê de Ministros do Conselho da 
Europa e suas respectivas Resoluções e Recomendações encerrou a evolução da aceitação ou não da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica nos organismos internacionais mantendo, até hoje, Recomendações 
no sentido de buscar-se a punição das empresas pela prática de crimes econômicos e ambientais, além da 
preocupação com a criminalidade organizada. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, p. 45-51. 
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supraindividuais, sem entrar nos aspectos de compatibilidade dogmática dessa 

instrumentalização, não há que se falar na impropriedade dessa ampliação do rol de 

sujeitos ativos de delitos.388 

 O caminho de entrada da responsabilidade penal da pessoa jurídica no sistema 

jurídico-penal é a política criminal, nos moldes traçados por Claus Roxin. Independente 

das críticas iniciais à sua teoria funcionalista,389 a utilização da política criminal como 

instrumento para realçar a função do Direito Penal consistente em garantir aos cidadãos 

uma existência pacífica, livre e socialmente segura, respeitando-se o princípio da 

subsidiariedade, parece ser o melhor caminho para justificar a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica. 

 Uma política criminal que intenta fundamentar o sistema penal tem de acolher em 

seu bojo os direitos humanos e de liberdade internacionalmente reconhecidos. Dessa 

forma, a política criminal passa a ser dotada de legitimidade e pode, dentre as opções que 

entender necessárias, direcionar a legislação penal em busca de utilidade e efetividade.390 

  

4.3. Incompatibilidades práticas e dogmáticas dessa responsabilização 

 Inicialmente, importante explicitar que as críticas apresentadas estão localizadas no 

campo da dogmática do Direito Penal clássico. 

 Tendo essa viga mestra como referência, questiona-se: a responsabilidade penal da 

pessoa jurídica é adequada e necessária? 

 a) Partindo-se das conseqüências criminais da responsabilidade da pessoa jurídica, 

aparentemente a condenação da pessoa jurídica a uma pena que tem a mesma natureza 

pragmática de uma sanção administrativa mostra-se como desnecessária. 

 Para que incluir o ente coletivo no pólo passivo de uma relação processual criminal 

se, ao final, mesmo que o juiz opte pela condenação, as conseqüências jurídicas serão as 

mesmas daquelas decorrentes de uma ação civil pública? Obrigação de fazer sob pena de 

multa diária ou multa e indenizações. 

                                                 
388 Em sentido contrário, René Ariel Dotti chama de insensata a tendência de neocriminalizar a pessoa 
jurídica como  ente distinto das pessoas que a compõem. DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da 
pessoa jurídica (uma perspectiva do direito brasileiro). Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 
184. 
389 A indeterminabilidade da concepção, o conseqüente campo de atuação para o arbítrio estatal e seu 
posicionamento fora da dogmática e do sistema penal. 
390 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p. 66-67. 
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 Não existindo a possibilidade física e lógica de aplicar penas privativas de liberdade 

para as empresas, e observando essa modalidade de responsabilização sob o ponto de vista 

utilitarista, esse instrumento dogmático-constitucional mostra-se sem necessidade. 

 b) A análise dogmática da responsabilidade penal da empresa deve, 

necessariamente, passar pelo problema da culpabilidade. Analisando-se o princípio da 

culpabilidade, evidentemente não se pode afirmar que uma pessoa que assim é considerada 

por ficção legal tenha vontade própria e dirija essa vontade para a prática de uma conduta 

proibida. 

 Dessa forma, inevitável concluir que a responsabilização será objetiva ou dar-se-á 

por fato de terceiro. Para alguns doutrinadores, isso seria um retorno ao primitivismo. 

Nesse sentido, a responsabilidade da pessoa jurídica, além de ser um retrocesso, apresenta-

se como inadequada juridicamente.391 

 c) Outro argumento contrário, também no campo da inadequação, diz respeito à 

maior dificuldade em condenar no plano criminal do que no plano administrativo. 

 Para que levar a pessoa jurídica para o plano criminal, sistema repleto de garantias 

e, portanto, de maior dificuldade de responsabilização, se o resultado jurídico no plano 

administrativo será o mesmo? 

 Essa incoerência aparente também escancara uma contradição, se levarmos em 

consideração que a responsabilidade criminal da empresa visa, justamente, reduzir o 

número de condutas lesivas em seu âmbito, o que será dificultado em um sistema repleto 

de garantias e de trâmites processuais. 

  

4.4 Os caminhos encontrados 

 Diante dos problemas de adequação e necessidade apresentados, aparentemente 

dever-se-ia expulsar a idéia da responsabilidade da pessoa jurídica do âmbito do 

ordenamento jurídico-penal. 

 Entretanto, em que pesem os problemas dogmáticos e práticos apresentados, os 

problemas modernos da criminalidade econômica empresarial e o resultado catastrófico de 

suas condutas criminosas na sociedade de risco são uma realidade inquestionável. 

 De que forma, então, conciliar problemas dogmáticos de incompatibilidade com o 

Direito Penal clássico com a necessidade de preservação da vida e da integridade física dos 

                                                 
391 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do 
território, Biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005) , p. 151. 
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indivíduos, além de preservarmos o planeta para as gerações futuras sem a utilização do 

sistema jurídico-penal? 

 Se é político-criminalmente interessante, conveniente e necessário, deve-se alterar 

as leis para viabilizar a utilização desse instrumento que já foi constitucionalizado. 

 Já existem na doutrina atual algumas sugestões para estruturar dogmaticamente a 

responsabilidade da empresa, seja no âmbito criminal, seja no âmbito administrativo, ou 

ainda, em outros ramos do Direito. 

 a) Hassemer propõe o deslocamento da responsabilidade das pessoas jurídicas para 

um novo ramo do Direito, localizado, estruturalmente, entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo. Esse novo ramo do Direito, denominado Direito de Intervenção, busca 

responsabilizar a pessoa jurídica com as mesmas penas previstas nor ordenamentos 

jurídicos atuais (multas e restritivas de direitos), mas sem o acervo de garantias 

constitucionais que não podem ser relativizadas no âmbito jurídico-penal.392 

 Nessa linha dogmática, podemos citar o Direito de Mera Ordenação Social 

português, um ramo do Direito localizado entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, 

com aplicação de penas não privativas de liberdade e com um leque de garantias 

relativizado.393 

 Entretanto, pensamos que o deslocamento proposital da responsabilidade da 

empresa para um novo ramo do Direito, em especial para burlar os impedimentos 

constitucionais e dogmáticos existentes no Direito Penal seria dogmaticamente impossível. 

 Isso porque esse novo ramo do Direito, se quisesse respeitar os princípios da 

legalidade e da anterioridade, deveria prever quais condutas seriam reprimidas em seu 

âmbito. 

 Em segundo lugar, as condutas criminalizadas atualmente pelo Direito Penal já 

sofreram uma análise quantitativa e optou-se por incluí- las como delitos. Se fossem 

condutas menos graves, teriam sido criadas sob a forma de contravenções ou sanções 

administrativas. 

                                                 
392 HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através do Direito Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 22, p. 33. 
393 Decreto-lei 433/1982. Apenas para destacar, esse novo ramo do Direito surgiu na Europa em primeiro 
lugar na Alemanha, em 1952 com Eberhard Schmidt, para controlar uma sociedade devastada pelas guerras 
sem utilizar a repressão típica do nazismo. Informações extraídas do site do Ministério da Justiça português. 
<<http://www.mj.gov.pt/sections/justica-e-tribunais/justica-criminal/unidade-de-missao-
para/comunicacoes/criminalidade-econo/>> Acesso em 12.11.2006 – 15h27. 
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 Dessa forma, qual seria a utilidade, para a efetiva tutela do meio ambiente, de levar 

a responsabilidade penal das pessoas jurídicas para um ramo do Direito que não prevê as 

condutas mais graves em seus precietos primários? Nenhuma. 

 Assim, pensamos que a solução para os graves crimes praticados na seara das 

empresas tem que estar localizada no próprio Direito Penal. 

 b) Voltando ao Direito Penal, levando em consideração a opção constitucional e 

legal pela responsabilização penal das empresas, e a concretude dos danos de larga escala 

produzidos por empresas em todo o planeta, compete à doutrina e à jurisprudência 

encontrar os caminhos possíveis para a essa efetivação. Afinal, como já foi explicado394 e 

será graficamente demonstrado,395 compete aos cientistas jurídico-penais o exercício da 

crítica e as conseqüentes propostas de lege ferenda, no intuito de retificar e atualizar a 

dogmática penal aos fatores mutáveis da realidade social. 

 Existe entendimento na doutrina sobre a utilização da responsabilidade do ente 

coletivo do Direito Civil para viabilizar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa 

teoria é denominada de Responsabilidade penal indireta.396 

 Essa teoria consiste na atuação da pessoa física que age em nome e no interesse da 

pessoa jurídica para cometer crimes. Como de fácil percepção, essa teoria se coaduna 

harmonicamente com o art. 3.º da Lei dos Crimes Ambientais.397 

 Dessa forma, pelo caminho da teoria da responsabilidade indireta, soluciona-se o 

problema da culpabilidade, que será integralmente respeitado no momento da 

responsabilização da pessoa física, tanto mandante quanto a executora, nos moldes do 

parágrafo único do art. 3º da Lei 9.605/98.398 

 c) Outro caminho encontrado buscou a solução na evolução histórica do conceito de 

sujeitos do Direito Penal e na sua interferência durante a construção da teoria do delito.399 

 A presença de entes não-humanos no rol dos sujeitos de Direito Penal, por força do 

evidente desrespeito aos conceitos dogmáticos de culpabilidade e ação, é motivo de 

                                                 
394 Cf. Capítulo 1, item 1, subitem 1.1. 
395 Cf. Capítulo 6, item 3. 
396 GALVÃO, Fernando. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 63. 
397 Lei 9.605/98, art. 3.º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
398 Art. 3.º (...) Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 
399 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 45, p. 224-244 
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constante polêmica e de repulsa imediata à teoria de responsabilização criminal das 

empresas. 

 A evolução do Direito, e principalmente do Direito Penal, está umbilicalmente 

ligada à valorização do ser humano, tanto de forma individual quanto coletiva.  

 O posicionamento do ser humano como ponto central e de referência da ordem 

jurídica que se estava positivando, foi a grande conquista da humanidade no plano jurídico 

no fim da Idade Média.  

 O jusnaturalismo afirmava que as liberdades individuais advinham de direitos 

divinos, conhecíveis pela boa razão, sendo esperado do direito positivo tão-somente que os 

garantisse e respeitasse, como divinos que eram. Foi a fase do reconhecimento e da 

sobreposição do Direito Natural moderno que trouxe, em definitivo, o indivíduo para o 

centro das considerações políticas, filosóficas e jurídicas. 

 Mesmo na era dos Direitos Fundamentais, a pessoa humana permanece como ponto 

de referência da dogmática jurídica. Mantém-se a idéia da pessoa humana, individual e 

coletivamente considerada no centro das preocupações jurídicas. 

 A teoria dos sujeitos de Direito Penal e a definição das categorias dogmáticas do 

crime foram atingidas por essas influências. O indivíduo passa a ser o único sujeito de 

Direito Penal. Os conceitos dogmáticos da teoria do delito foram construídos e adaptados 

exclusivamente às suas capacidades. 

 Tendo toda essa evolução dogmática exposta, fica fácil vislumbrar a 

impossibilidade de incluir a pessoa jurídica no rol dos sujeitos de Direito Penal. O Direito 

Penal que conhecemos não foi construído, sob o ponto de vista dogmático, para abarcar 

essa integração. 

 Daí advém a dificuldade de se aceitar a responsabilização penal das pessoas 

jurídicas, vez que tal tarefa passa, necessariamente, por adequá- la às vigentes categorias de 

ação e culpabilidade, concebidas, em anos já afastados, em função das características 

físicas, psicológicas e biológicas das pessoas físicas. 

 Tendo sido as categorias dogmáticas de crime elaboradas precipuamente às vistas 

das características dos seres individuais, parece impossível que se consiga conceituar o agir 

de uma pessoa jurídica ao conceito dogmático de ação se este continuar a ser entendido 

como movimento corporal dirigido pela vontade. 

 Partindo do pressuposto de que o indivíduo é sujeito de Direito Penal por 

excelência e que as categorias dogmáticas do crime são definidas em função de suas 
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características, as pessoas jurídicas jamais reuniriam condições de se tornarem sujeitos de 

Direito Penal.  

 As diferenças físicas entre os seres individuais e as corporações são, de fato, 

insuperáveis. Basta uma análise primária, mesmo que sem aprofundamento lógico, para 

identificá- las. 

 Mas existiria relevância jurídica para diferenciá- los previamente no campo da 

dogmática?  

 Tendo em vista nosso posicionamento sobre a necessidade da tutela penal do meio 

ambiente e da responsabilidade das pessoas jurídicas, por força da constitucionalização e 

legalização dessa forma de responsabilidade e da relevância do bem jurídico meio 

ambiente para a nossa e as futuras gerações, justificou-se a diretriz de política criminal. 

 O que essa teoria busca é saber se a conceituação dos sujeitos de Direito Penal deve 

partir, necessariamente, da constituição física dos primeiros. Se a caracterização dogmática 

da figura de sujeito de Direito Penal fosse alterada, fazendo-se as adaptações necessárias, 

cairíamos na esperada renormativização funcionalista capaz de atender os anseios da 

política criminal. 

  E não cabe a crítica sobre essa renormativização estar sendo utilizada para burlar 

conceitos ontológicos e princípios garantistas, pois, especificamente nesse caso, podemos 

afirmar que as pessoas jurídicas, em sua essência, não possuem natureza ontológica, mas 

tão-somente teleológica; e que a tutela penal das empresas, especificamente quando 

atingem o bem jurídico meio ambiente, coaduna-se com todos os princípios penais 

garantistas, exceto o da culpabilidade, para aqueles que são contrários à aceitação da 

responsabilidade penal da empresa. 

 Nesse caso, cabe à Ciência jurídico-penal continuar lutando para encontrar a 

viabilidade dogmática para a responsabilização penal da pessoa jurídica. 

 d) Interessante caminho encontrado para solucionar o problema da culpabilidade 

reside no juízo de imputação social e criminal.400 

 Segue-se, mais uma vez, a óbvia constatação de que a pessoa jurídica nunca terá 

potencial consciência da ilicitude. Entretanto, soluciona-se esse problema no campo do 

juízo de reprovação. 

 No momento de aplicar a lei, o julgador pode encontrar uma conduta e chegar a um 

juízo de reprovação social e criminal. Ao analisar o caso prático, com suas provas e 

                                                 
400 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza , p. 69-70. 
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circunstâncias, sendo reprovável a conduta da empresa, poderá essa vir a ser condenada. 

Não se trata de responsabilidade penal objetiva e nem responsabilidade penal por fato de 

terceiro. 

 Isso se dá pois a autoria do fato e a prova da materialidade não significam, 

necessariamente, uma condenação. É feito um juízo sobre a reprovação social da conduta. 

 Em que pese a discussão sobre a viabilidade ou não de sua aplicação, a previsão 

constitucional e legal no ordenamento jurídico brasileiro foram responsáveis por decisões 

judiciais no sentido da aplicação prática da teoria da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas, com algumas variações interessantes presentes nas motivações de nossos 

aplicadores. 

 Em julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança,401 Felix Fischer 

assim se pronunciou: “Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes 

ambientais desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que 

atua em seu nome ou em seu benefício, uma vez que ‘não se pode compreender a 

responsabilização do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que age com 

elemento subjetivo próprio’.” (grifo nosso). 

 Em outro julgado, Gilson Dipp, agora em sede de Recurso Especial, 402 também da 

5.ª Turma do STJ, assim decidiu: “II. A Lei ambiental, regulamentando preceito 

constitucional, passou a prever, de forma inequívoca, a possibilidade de penalização 

criminal das pessoas jurídicas por danos ao meio ambiente. III. A responsabilização penal 

da pessoa jurídica pela prática de delitos ambientais advém de uma escolha política, como 

forma não apenas de punição das condutas lesivas ao meio ambiente, mas como forma 

mesmo de prevenção geral e especial. IV. A imputação penal às pessoas jurídicas encontra 

barreiras na suposta incapacidade de praticarem uma ação de relevância penal, de serem 

culpáveis e de sofrerem penalidades. V. Se a pessoa jurídica tem existência própria no 

ordenamento jurídico e pratica atos no meio social através da atuação de seus 

administradores, poderá vir a praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de 

responsabilização penal. VI. A culpabilidade, no conceito moderno, é a responsabilidade 

social, e a culpabilidade da pessoa jurídica, neste contexto, limita-se à vontade do seu 

administrador ao agir em seu nome e proveito. VII. A pessoa jurídica só pode ser 

responsabilizada quando houver intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em 

benefício do ente moral. VIII. ‘De qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser beneficiária 

                                                 
401 STJ, ROMS 20.601-SP, 5ª T., Rel. Félix Fischer, j. 29.06.2006, DJ 14.08.2006. 
402 STJ, REsp 564.960-SC, 5ª T., Rel. Gilson Dipp, j. 02.06.2005, DJ 13.06.2005. 
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direta ou indiretamente pela conduta praticada por decisão do seu representante legal ou 

contratual ou de seu órgão colegiado.’ IX. A atuação do colegiado em nome e proveito da 

pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. A co-participação prevê que todos os 

envolvidos no evento delituoso serão responsabilizados na medida de sua culpabilidade. X. 

A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas penas autônomas de multas, de prestação 

de serviços à comunidade, restritivas de direitos, liquidação forçada e desconsideração da 

pessoa jurídica, todas adaptadas à sua natureza jurídica. XI. Não há ofensa ao princípio 

constitucional de que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado (...)’, pois é 

incontroversa a existência de duas pessoas distintas: uma física – que de qualquer forma 

contribui para a prática do delito – e uma jurídica, cada qual recebendo a punição de forma 

individualizada, decorrente de sua atividade lesiva. XII. A denúncia oferecida contra a 

pessoa jurídica de direito privado deve ser acolhida, diante de sua legitimidade para figurar 

no pólo passivo da relação processual-penal.” 

 Após os recentes e esclarecedores arestos, resta indubitável a viabilidade 

dogmática e a aplicação da Lei dos Crimes Ambientais em especial para responsabilizar 

criminalmente as pessoas jurídicas. 

 Dessa forma, podemos concluir que boa parcela da doutrina entendeu os reclames 

da política criminal e a necessidade deôntica de criminalizar condutas de pessoas jurídicas. 

Assim, as lacunas dogmáticas vêm sendo gradativamente superadas e o ordenamento 

jurídico-penal brasileiro vai se uniformizando com o dos demais países em busca da 

solução contra a utilização nefasta de empresas para a prática de crimes e para iludir a 

justiça criminal. 

 Essa má utilização das empresas expõe bens jurídicos de relevância constitucional 

às discussões doutrinárias infindáveis e preconcebidas de ambas as partes, fazendo com 

que os indivíduos, em especial dos países que ainda não aceitaram essa teoria como 

instrumentalização necessária, sofram as desagradáveis conseqüências da manutenção da 

degradação ambiental descontrolada. 
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6 

HARMONIA ENTRE O GARANTISMO  

E AS NORMAS CRIMINAIS DO RISCO 

 

SUMÁRIO: 1. As duas vertentes do Direito Penal: 1.1 Vertente repressiva: 
sociedade de direito como fonte de coerção e repressão; 1.2 Vertente garantista: 
proteção do acusado/condenado contra os arbítrios dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário; 1.3 Harmonização no desenvolvimento das duas vertentes – 
2. Os titulares dessa garantia: 2.1 Os acusados; 2.2 Os condenados; 2.3 A sociedade 
– 3. Formas de efetivação – A relegitimação do Direito Penal: 3.1 Dos princípios 
para a lei; 3.2 Núcleo duro e descriminalização; 3.3 Redução das garantias e 
aumento da eficácia do Direito Penal: limites objetivos e utilitarismo  

 

 

1. As duas vertentes do Direito Penal 

 Partindo-se da concepção ideológica do contrato social, os indivíduos de uma 

determinada sociedade transferem ao legislador somente as atribuições de intervenção 

jurídico-penais que sejam necessárias para uma vida comunitária pacífica.  

 Deve-se encontrar um equilíbrio entre o poder de intervenção estatal e a liberdade 

civil, que então garanta a cada um tanto a proteção estatal necessária como também a 

liberdade individual possível.403 

 O Direito Penal, quando analisado especificamente seu campo de atuação, pode ser 

desdobrado em duas vertentes: o Direito Penal repressivo e o Direito Penal garantista, que 

podem coexistir de forma harmônica sem a necessária anulação de nenhuma delas, como 

será infra demonstrado. 

 O Direito Penal repressivo mostra-se apenas como parcela do Direito Penal e 

consiste na preocupação da norma penal em repreender qualquer um que se molde à figura 

de transgressor do pacto social e normativo. 

 Nessa vertente repressiva, não há lugar para preocupações com humanização, 

ressocialização, devido processo legal ou demais garantias constitucionais. Segue a teoria 

absoluta do fim da pena, destacando-se a preocupação clássica do Direito Penal tradicional. 

 Importante frisar que, em nenhuma hipótese, no âmbito de um Estado constituído 

em bases democrática, social e legalista, a vertente repressiva, parcela integrante do Direito 

                                                 
403 Nesse sentido, Roxin ainda acrescenta que esses ideais do Iluminismo não saíram de moda e devem seguir 
sendo defendidos frente às novas tendências de origem diferente, restritivas de liberdade. A proteção de bens 
jurídicos como função do Direito Penal, p. 17. Ainda, sobre a necessidade de reequilibrarmos as garantias 
com a vertente repressiva estatal, cf. GRECO, Rogério. Direito Penal do equil íbrio, p. 184. 
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Penal, pode ser aplicada de forma autônoma e em sua plenitude. Esta proibição tem duas 

razões fundamentais: 

 a) O Estado democrático e social de Direito é resultado histórico de conquistas da 

humanidade que não podem sofrer restrições de forma absolutista e imperiosa. Ninguém 

tem o poder de representar a vontade de toda uma sociedade passada, presente e futura. 

Não se trata de um direito, muito menos de um direito tangível e passível de modificação. 

Bem assim demonstra a preocupação do constituinte em proteger os direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana atribuindo- lhes a imutabilidade de cláusula pétrea (art. 60, 

§ 4.º da Constituição Federal) ; 

 b) Como segunda razão, por ser apenas parte de um todo. O Direito Penal é 

composto não apenas da vertente repressiva – necessária como forma de coerção e 

intimidação para a prática de futuras intervenções comportamentais contra os bens 

jurídicos tutelados – mas também se compõe da vertente garantista como forma de se 

integralizar.  

 A parte, por não ser o todo, não pode receber tal tratamento. 

 A vertente garantista do Direito Penal, assim como sua outra metade, também 

integra o Direito Penal tradicional e compõe sua totalidade. 

 Ao contrário do aspecto repressivo, o Direito Penal garantista preocupa-se com 

humanização, com a ressocialização do condenado que teve sua liberdade restringida, com 

o devido processo legal e todas as demais garantias presentes na Constituição e nas leis. Ao 

contrário do que o raciocínio deveria impor, não busca o caráter abolicionista da pena, e 

sim, a teoria relativista ou utilitária, demonstrando, assim, uma preocupação embrionária 

com o princípio da proporcionalidade. 

 Nessa vertente, sobrepõem-se as conquistas clássicas e Iluministas do Direito Penal 

tradicional. 

 Em apertada síntese, Ferrajoli apresenta as duas vertentes de forma muito clara, ao 

mencionar que o objetivo do Direito Penal não é passível de ser reduzido à mera defesa 

social dos interesses constituídos contra a ameaça que os delitos representam (vertente 

repressiva). Fazendo uma análise geral, é a proteção do fraco contra o mais forte: do fraco 

ofendido ou ameaçado com o delito, como do fraco ofendido ou ameaçado pela vingança; 

contra o mais forte, que no delito é o réu e na vingança é o ofendido ou os sujeitos públicos 

ou privados que lhe são solidários. Ao monopolizar a força de forma legítima – 

delimitando- lhe os pressupostos e as modalidades e precluindo-lhe o exercício arbitrário 

por parte dos sujeitos não autorizados –, a proibição e a ameaça penal protegem os 



147  

possíveis ofendidos contra os delitos, ao passo que o julgamento e a imposição da pena 

protegem, por mais paradoxal que pareça, os suspeitos, indiciados, réus e condenados 

contra as vinganças e outras reações mais severas. Sob ambos os aspectos a lei penal se 

justifica enquanto lei do mais fraco, voltada para a tutela dos seus direitos contra a 

violência arbitrária do mais forte.404 

 Em suma, cabe agora analisar, de forma individualizada, as duas vertentes que 

compõe o Direito Penal. Vamos analisá- las em suas especificidades para verificarmos se 

há a possibilidade ou a necessidade de sua harmonização para a perfeita aplicabilidade do 

Direito Penal, do funcionamento equilibrado de seu sistema normativo e a preocupação 

com a eficácia e a utilidade das normas vigentes. 

  

1.1 Vertente repressiva: sociedade de Direito como fonte de coerção e repressão 

 A vertente repressiva do Direito Penal consiste na utilização da coerção, como 

forma de inibir a opção do cidadão pela via delituosa, e no uso da força, como forma de 

reprimir aquele que já tentou ou cometeu o delito, desestimulando a reincidência da prática 

delituosa. 

 Muñoz Conde afirma que falar de Direito Penal é falar de violência. Violentos são 

os casos tratados pelo Direito Penal, mas também violenta é a forma utilizada pelo Direito 

Penal para resolvê- los (com o cárcere, manicômio, suspensões de direitos etc.).405 

 Impossível falar em Direito Penal sem mencionar a existência dessas características 

apontadas como instrumentos de concretização dos ditames das normas penais, em 

especial, de cumprimento de seus preceitos secundários.  

 Entretanto, esse poder de coerção através da violência, legitimado pelo Estado 

Democrático, deve ter como centro de seu ordenamento a preocupação com a dignidade do 

ser humano e como limites de sua expansão as normas materiais constitucionais. 

 Quando esses limites são ultrapassados ou ignorados, o Direito Penal deixa de ser 

legítimo e passa a ser arbitrário. 

 As autoridades vêm adotando uma política de exacerbação e ampliação dos meios 

de combate à criminalidade, como solução de todos os problemas sociais, políticos e 

econômicos que afligem a sociedade. Utilizam o Direito Penal como panacéia de todos os 

                                                 
404 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 311. 
405 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal y control social , p. 4. 
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males, defendem graves transgressões de direitos fundamentais e ameaças a bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos.406 

 O arbítrio pode ser vislumbrado, v.g., em uma política criminal compensatória. A 

impunidade encontra-se presente quanto mais elevados os setores sociais. Os responsáveis 

pela persecutio criminis, procurando justamente pôr cobro à impunidade anunciada, 

passam a trabalhar com fúria acusatória e punitiva. Ambas as situações desrespeitam a lei, 

criam insegurança e levam, da mesma forma, o desprestígio às instituições. Bem como 

utilizar o combate à corrupção como desculpa para excessos acusatórios, execração 

pública, o arbítrio e o desrespeito à dignidade humana. 407 

 Para Ferrajoli, o único fim que pode e deve perseguir, legitimamente, o Estado, por 

meio da pena, é a prevenção geral negativa. Mas não apenas a prevenção de futuros delitos, 

como sói enfatizar as doutrinas utilitárias tradicionais. Nesses termos, a pena não serve só 

para prevenir os injustos delitos, senão também os castigos injustos. O autor italiano 

duvida da capacidade do Direito Penal para previnir delitos futuros. Acredita, entretanto, 

na prevenção de reações informais e, mesmo com penas modestas ou simbólicas, já seria 

suficiente para fundamentar um modelo de Direito Penal mínimo e garantista.408 

 Paulo Queiroz, falando da justificação do direito de punir sob a ótica garantista, 

afirma que “ao monopolizar a força, delimitar seus pressupostos e modalidades e excluir 

seu exercício arbitrário por parte dos sujeitos não autorizados, a proibição e a ameaça 

penais protegem as possíveis partes ofendidas contra os delitos, enquanto que a imposição 

da pena protege os réus e inocentes suspeitos de crime, contra vinganças ou reações 

arbitrárias públicas ou privadas. As duas finalidades preventivas – prevenção de delitos e 

de penas arbitrárias – estão assim conectadas entre si sobre esta base: legitimam 

conjuntamente a ‘necessidade política’ do Direito Penal como instrumento de tutela dos 

direitos fundamentais”. 409 

 No entanto, tal discurso não está sendo capaz de impedir a imposição e utilização 

de um Direito Penal máximo,410 de prima ratio, por parte do Estado. 

                                                 
406 BITENCOURT, Cezar Roberto. Princípios garantistas e a delinqüência do colarinho branco. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 118. 
407 OLIVEIRA, Antonio Claudio Mariz de. Reflexões sobre os crimes econômicos. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 11, p. 92. 
408 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 309. 
409 QUEIROZ, Paulo. A justificação do direito de punir na obra de Luigi Ferrajoli: algumas observações 
críticas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 27, p. 143-148. 
410 FERRAJOLI qualifica o Direito Penal máximo de irracional. Direito e razão: teoria do garantismo penal, 
p. 101. Quanto às teorias de prevenção geral negativa, Ferrajoli assim se manifesta: “a prevenção geral 
através da ameaça legal da pena, embora ofereça garantias contra o terrorismo penal judiciário, não impede o 
terrorismo penal legislativo, claro estando que a ameaça penal, devendo servir como “contraforça”, 
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 As teorias da prevenção geral negativas possuem face antigarantista, pois mostram-

se ilimitadas. Utilizam a ameaça da lei penal para dissuadir a prática de delitos. Nem 

mesmo o lastro dos bens jurídicos constitucionais atua como limite do ius puniendi, porque 

para alimentar o simbolismo da ameaça, quanto maiores forem as penas e quanto mais 

condutas estiverem tipificadas, para essas teorias, melhor. Dessa forma, em tese, o número 

de crimes praticados seria reduzido a um limite tolerável e a utópica paz social estaria 

sendo atingida. 

 Assim, entendendo que os fins justificam os meios, o campo para o Direito Penal 

máximo estará fertilizado e pronto para atender essa demanda. A repressão, no caso, não 

está nos rigores da pena, e sim no grau de temor que sua previsão legal consiga transmitir. 

 Entretanto, dessa teoria surgem dois problemas que precisam ser evitados. 

 O primeiro deles reside na incerteza racional, lógica, entre a ameaça penal e a 

prática dos delitos. A prática jurídica nos mostra que muitos delitos são cometidos em 

momentos inesperados (culposos), com reações impensadas (legítima defesa 

desproporcional), sob o efeito de substâncias entorpecentes (incluindo o álccol), de forma 

passional etc. Em todos esses casos, o fato de ter sido publicado no Diário Oficial que 

determinada conduta irá causar uma pena específica para quem praticá- la, não terá o 

condão de impedir qualquer resultado jurídico. As causas sociais, psicológicas e culturais 

dos delitos certamente não são neutralizáveis mediante o mero temor das penas. 

 O segundo problema decorrente da teoria da prevenção geral negativa tem relação 

com o primeiro insucesso da ameaça da pena. Que fará o legislador quando perceber que, 

mesmo sob a terrível ameaça da pena apresentada o crime continuou sendo praticado? A 

resposta não pode ser outra. Tendo como fim utilitarista previnir, e como instrumento de 

obtenção a ameaça da pena, só lhe resta ampliar ainda mais os níveis das prescrições 

penais. E, se os crimes continuarem a ser praticados, além das estatísticas criminais, as 

penas também sofrerão acréscimos. Por isso afirmamos que essas teorias são ilimitadas. A 

tendência será a tipificação de um número exagerado de condutas com penas perpétuas ou 

de morte para todas elas. Se as limitações constitucionais brasileiras forem observadas, 

teremos um grande grupo de delitos com pena máxima de 30 anos.411 

                                                                                                                                                    
“contramotivo” ou “coação psicológica”, é tão mais eficaz quanto mais elevadas e severas forem as penas 
cominadas.” Idem, p. 260. 
411 Esse é o caminho que está sendo trilhado por nossa política criminal. Logo à seguir às primeiras 
manifestações de violência em São Paulo em maio de 2006, uma série de projetos de lei tratando de temas 
penais foram apresentados no Congresso Nacional. O legislador preocupa-se apenas em ampliar os graus de 
ameaça das penas e, por força de seu estribo eleitoral, não percebe que o caminho a ser percorrido é o oposto. 
Apenas para ilustrar, trazemos à colação projetos de lei em tramitação, que apresentam modificações à 
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 A vertente repressiva, na medida que serve para limitar a atuação punitiva do 

Estado com a previsão legal e anterior aos crimes, respeitando o princípio da 

proporcionalidade tanto na fixação abstrata das penas quanto na aplicação prática delas, é 

imprescindível para o equilíbrio social. 

 A função de ameaça gerada pela pena está implícita na própria eleição legislativa 

da conduta como criminosa. Não é com a exasperação da pena em abstrato, nem com a 

hiperinflação legislativo-penal (estágio que estamos vivendo em nosso País) que 

controlaremos a criminalidade.  

 O legislador não deve apostar todas as suas fichas na prevenção geral negativa, o 

que vem sendo feito desde a década de 90 do século passado, sem nenhum sucesso até o 

presente. Excelente exemplo está na Lei dos Crimes Hediondos – Lei 8.072/90. 

Recrudesceram-se as penas, os regimes de execução, as liberdades individuais e só o que 

conseguimos foi a formação de facções criminosas no interior dos presídios, como o 

Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. 

 A intimidação criada pela pena em abstrato também tem seus limites. O seu sucesso 

está diretamente ligado ao indivíduo que recebe essa informação e sua capacidade de 

ponderação de valores. E só terá valor para os crimes premeditados, dolosos, onde exista 

tempo para reflexão sobre o custo benefício daquela conduta. 

 Assim, perguntamos novamente: qual a utilidade de colocar réus primários por 

delitos menos graves na prisão, que não seja o recrutamento para o crime organizado? 

 Paulo Queiroz ainda traz lição de grande valia para o que se está estudando. O autor 

afirma que o Direito Penal, preocupado exclusivamente com a segregação das penas e da 

medida de segurança, disponibiliza uma resposta que não interessa a ninguém: vítima, 

sociedade e réu. 412 

 Dessa forma, devemos observar o Direito Penal como um instrumento de 

pacificação social, não apenas de cunho proibitivo e retributivo, mas também funcional. 

 Não podemos descuidar do fato de que a ineficiência da prevenção geral negativa 

irá deixar o Estado de mãos atadas e, sendo obrigado a obter resultados, poderá buscar 

soluções pontuais à margem da legalidade, como execuções sumárias, excesso de prazo 

                                                                                                                                                    
legislação penal, processual penal e de execução penal, tornando-as mais rigorosas. Entre os dias 15 de maio 
a 30 de junho de 2006: PL 7.084/2006; PL 7.085/2006; PL 7.094/2006; PL 7.135/2006; PL 7.137/2006; PL 
7.139/2006; PL 7.141/2006; PL 7.154/2006; PL 7.179/2006; PL 7.220/2006; PL 7.221/2006; PL 7.222/2006; 
PL 7.223/2006; PL 7.224/2006; PL 7.225/2006; PL 7.226/2006; PL 7.227/2006; PL 7.244/2006; PLS 
158/2006; PLS 159/2006; PLS 160/2006; PLS 161/2006; PLS 162/2006; PLS 167/2006. 
412 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal. Lineamentos para um Direito Penal 
mínimo , p. 132.  
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prisional, prisões cautelares sem amparo legal, tortura etc. Com isso, o garantismo 

jurídico-penal será sistematicamente negado. 

 O  problema da (des)legitimação da vertente repressiva do sistema penal segue 

sendo um questionamento aberto e carente de uma melhor e mais convincente 

fundamentação, a exigir o aprofundamento das investigações criminológicas e político-

criminais, bem como o aprofundamento e consideração das múltiplas variáveis que 

envolvem semelhante questionamento.413 

   

1.2 Vertente garantista: proteção do acusado/condenado contra os arbítrios dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário 

 A partir da substituição da autoridade divina pela razão humana, a lei penal, quando 

faltem outros instrumentos com menor incidência sobre a liberdade e a personalidade 

individual para uma correta e funcional intervenção, deve se encarreguar de reprimir 

somente os comportamentos que perturbem as condições para uma pacífica coexistência 

em liberdade e que sejam danosos socialmente, ou seja, atinjam bens jurídicos de conteúdo 

materialmente constitucional. 414 

 A preocupação com a concentração máxima de poder nas mãos do Estado e com o 

monopólio estatal para a resolução dos conflitos, fez com que o constituinte originário 

limitasse esse poder com regras de valor hierárquico máximo, imutáveis e de observação 

obrigatória. 

 Esses limites são os direitos fundamentais que se expressam em normas penais 

constitucionais415 asseguradas por instrumentos garantidores de sua aplicabilidade. 

 Pode-se afirmar que a base do sistema legal está dada por quatro vetores 

fundamentais. Em primeiro lugar pelo princípio nullum crimen, nulla poena sine lege. Em 

segundo, pela fundamentação racional da pena, da qual se deduz a necessidade de 

proporcionalidade da mesma ao fato cometido. Em terceiro, a concepção do delito como 

algo diferente dos delitos contra a religião e contra a moral e bons costumes. Por fim, a 

humanização das penas sob a preponderância da pena privativa de liberdade.416  

                                                 
413 QUEIROZ, Paulo. A justificação do direito de punir na obra de Luigi Ferrajoli: algumas observações 
críticas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 27, p. 143-148. 
414 MOCCIA, Sergio. De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos 
iliberales. Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro homenaje a Claus Roxin, p. 113. 
415 Entendemos que a força normativa dos princípios transforma esses vetores de legitimidade em regras 
perfeitamente aplicáveis, hierarquicamente superiores às leis penais e de observância obrigatória. Esse ponto 
será melhor estudado no item 3.1 desse capítulo. 
416 COSTA, Elder Lisboa Ferreira da. Os delitos econômicos da atualidade. O crime do colarinho-branco e a 
lavagem de dinheiro. Direito Penal secundário , p. 340. 
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 Ferrajoli foi mais específico quando apresentou seu sistema penal racional 

garantista, ao arrolar dez axiomas penais e processuais penais. Trata-se de dez condições, 

limites ou proibições identificadas como garantias do cidadão contra o arbítrio ou o erro 

penal, nos exatos limites da vertente garantista do Direito Penal. Segundo esse modelo, não 

se admite qualquer imposição de pena sem que “se produzam a comissão de um delito, sua 

previsão lega l como delito, a necessidade de sua proibição e punição, seus efeitos lesivos 

para terceiros, o caráter externo ou material da ação criminosa, a imputabilidade e a 

culpabilidade do seu autor e, além disso, sua prova empírica produzida por uma acusação 

perante um juiz imparcial, em um processo público e contraditório em face da defesa e 

mediante procedimentos legalmente preestabelecidos”. 417 

 No plano do Estado democrático de Direito, a preocupação penal do Estado deve 

ser direcionada exclusivamente para o combate dos crimes que impedem a plenitude do 

exercício dos direitos fundamentais previstos na Constituição. 

 O legislador não precisa fazer um estudo aprofundado para traçar as linhas gerais 

do sistema penal garantista. Basta a simples leitura do preâmbulo 418 de nossa Constituição 

para destacar os pontos de relevância que precisam ser obrigatoriamente observados. 

 Nesse contexto, o Estado democrático e social de Direito deve combater, 

inicialmente, os crimes que promovem as desigualdades sociais. E deveria começar a 

trabalhar em sua própria ‘casa’, tendo em vista a disparidade entre a alocação de recursos 

para melhorar a situação política externa do País e as verbas reservadas para minimizar o 

sofrimento de seus próprios filhos. 

 Apenas para exemplificar com dados concretos, apresenta-se abaixo um quadro 

comparativo entre os recursos aplicados (em bilhões de dólares) com a função Educação 

em nosso País e os gastos com o pagamento de dívidas, no decorrer dos anos de 2001 até 

2004: 419 

 

 

  
                                                 
417 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 101. 
418 Preâmbulo. “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.” (grifo nosso). 
419 Fonte: Sinopse da execução orçamentária apresentada pela Câmara dos Deputados. << 
http://www.camara.gov.br/Internet/orcament/Principal/exibe.asp?idePai=536&cadeia=0@>> Acesso em 
15.11.2006 – 10h50. 
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 Valendo-nos, mais uma vez dos ensinamentos de Ferrajoli, a elaboração da vertente 

garantista aqui defendida coaduna-se, de forma harmônica, com o chamado Direito Penal 

mínimo. O autor italiano afirma que um sistema mínimo de Direito Penal deve apontar 

para uma massiva deflação de bens penais e das proibições legais como condição de sua 

legitimidade política e jurídica.420 

 Por isso, a lei penal só estará legitimada para atuar, sob o ponto de vista material, se 

tiver sido criada com absoluto respeito às normas penais constitucionais. 

 O desrespeito à vertente garantista aqui demonstrada poderá ter duas conseqüências 

negativas para a sociedade. 

 A primeira delas já é por nós conhecida. Quando a vertente repressiva supera e 

muito a garantista, temos um desequilíbrio do Direito Penal. A balança de Thêmis, que 

pendeu de forma mais incisiva para um lado no momento da prática do delito, ao invés de 

ser reequilibrada pelas Instituições, pende totalmente para o outro lado, tornando-se a 

desequilibrar, mas, dessa vez, por força do próprio Estado. Desequilibrando-se as relações 

estatais, perde em equilíbrio e neutralidade a função legislativa e jurisdicional. 

 A segunda conseqüência é posterior, mas não menos preocupante. O descrédito do 

conceito material de justiça nas relações estatais poderá fazer surgir o exercício arbitrário 

das próprias razões de forma generalizada. O conseqüente retorno à fase da vingança 

privada fará valer, novamente no meio social, a lei do mais forte.  

 Ferrajoli, em carta de resposta às críticas de Paulo Queiroz, publicada no livro do 

procurador da República brasileiro, afirma que não há dificuldade em imaginar a sociedade 

selvagem, governada pela lei do mais forte, que se produziria na ausência do Direito 

Penal.421 

 O autor italiano encerra a resposta afirmando que antes de tudo, o Direito Penal é 

só um meio e, por certo, não o único meio, de prevenção dos delitos, justificável somente 

como extrema ratio, com base nos princípios de economia e de necessidade, onde não são 

                                                 
420 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 438. 
421 QUEIROZ, Paulo. A justificação do direito de punir na obra de Luigi Ferrajoli: algumas observações 
críticas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 27, p. 143-148. 

Ano Educação Serviço da 
dívida 

2001 15,4 55,2 
2002 16,1 72,5 
2003 15,1 82,7 
2004 14,5 146,0 
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suficientes os meios civis ou administrativos e, sobretudo, medidas sociais; em segundo 

lugar, confirma que aquilo que propõe é um modelo de justificação e, conjuntamente, de 

deslegitimação não do Direito Penal enquanto tal, mas deste ou daquele setor singular ou 

norma ou pena ou instituto específico de cada Direito Penal concreto.422 

 Para ele, o Direito Penal ideal em face da exigência de certeza e razão que devem 

presidir a intervenção do Estado, é necessariamente um modelo de Direito Penal que 

represente, concomitantemente, o máximo de garantias para aqueles que optam por não 

delinquir e o mínimo de repressão para aqueles que cometeram delitos, modelo que 

corresponde a um meio termo entre o Direito Penal máximo e a ausência de tutela penal. 

   

1.3 Harmonização no desenvolvimento das duas vertentes 

 Ao contrário da triste realidade jurídica que estamos presenciando, onde os sistemas 

jurídico-penais dos modernos Estados de Direito são formados tanto pelo direito penal 

mínimo – apenas abstratamente posicionado nas regras superiores da Constituição, mas 

sem eficácia jurídica, apenas política –, quanto pelo direito penal máximo – localizado nas 

leis, aplicadas incessantemente na busca da redução da criminalidade a níveis toleráveis, 

a harmonização das duas vertentes busca o equilíbrio tanto no plano vertical quanto no 

horizontal das normas penais. 

 Nosso sistema penal apresenta amplo rol de direitos e garantias fundamentais, 

ancorados em sólidos princípios, verdadeiros vetores positivados dos valores máximos da 

humanidade conquistados no decorrer de sua história. Já o atual conjunto de regras penais, 

codificadas ou presentes em leis penais extravagantes, mostram uma outra face: a 

hipercriminalização e a neopenalização, verdadeiros reflexos legislativos em busca da 

redução da criminalidade que interfere no comportamento social e mostra-se em franca 

expansão. 

 Ferrajoli demonstra que nos países onde essa situação apresentada ocorre, as 

normas hierarquicamente superiores são ineficientes, e as inferiores mostram-se 

ilegítimas.423 

                                                 
422 Resposta às críticas de Paulo Queiroz feitas por Luigi Ferrajoli. Anexo ao artigo “A justificação do direito 
de punir na obra de Luigi Ferrajoli: algumas observações críticas”, publicada na Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 27, p. 143-148. 
423 Ferrajoli assim se expressa: “Nos sistemas caracterizados pela diferenciação em vários níveis de normas, 
estas duas tendências opostas convivem entre si, caracterizando a primeira os níveis normativos superiores e, 
a outra, os níveis normativos inferiores, e dando lugar com sua separação a uma ineficiência tendencial dos 
primeiros e a uma ilegitimidade tendencial dos segundos.” Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 
102. 
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Nesse trabalho, como estamos demonstrando uma nova maneira de ver o Direito 

Penal, defende-se a hipótese desse Direito Penal ser ao mesmo tempo garantia fundamental 

e direito – pois positivado com a função de proteger os bens jurídicos sociais e os 

acusados, delimitando de forma prévia e específica os castigos e os carrascos; e, ao mesmo 

tempo, deixando espaço cognitivo aberto para a política criminal alimentar o sistema 

jurídico-penal com as adaptações necessárias, em verdadeira intersecção com o Direito 

Penal, tanto no campo garantista da descriminalização quanto no campo fértil da 

neocriminalização, sempre respeitando as barreiras constitucionais e adaptando o sistema 

às necessidades políticas da sociedade de risco. 

Seria correto tratar, de forma concomitante, o Direito Penal como direito e como 

garantia? 

No caso do Direito Penal, a resposta para essa pergunta encontra-se na visualização 

do Direito Penal com limites constitucionais, estabelecendo entre suas normas diferentes 

graus hierárquicos e princípios constitucionais que, ao serem observados de forma integral, 

legitimam a atuação da vertente repressiva, nos exatos limites de sua função. 

Para Faria Costa, a lei só pode restringir direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitarem-se ao necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.424 

 A evolução do Direito Penal e o reconhecimento dos direitos fundamentais como o 

eixo do moderno Estado de Direito impõem que hoje o sistema criminal deva estar regido 

por critérios de merecimento e necessidade da pena.425 

 Esse equilíbrio entre a repressão e as garantias permite a atuação do mais violento 

ramo do direito público de forma legítima, externando sua infeliz necessidade.  

 É essa harmonização do direito, que é garantida pelos mecanismos constitucionais 

de controle de constitucionalidade das leis pelos aplicadores do Direito Penal, que deve ser 

buscada pela sociedade atual. Não nos deixemos seduzir pela utópica426 busca da abolição 

                                                 
424 FARIA COSTA, José Francisco. O perigo em Direito Penal: contributo para a sua fundamentação e 
compreensão dogmáticas, p. 637. 
425 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal, p. 73. 
426 Nesse sentido: “No entanto, semelhante discurso não é capaz de impedir, por si só, um modelo máximo de 
Direito Penal. Não é isso que pretende o ‘minimalista’ Ferrajoli, evidentemente; antes, se insurge 
enfaticamente contra tal tendência. Para ele, o Direito Penal ideal, por assim dizer, em face da exigência de 
certeza e razão que devem presidir a intervenção do Estado, é necessariamente um modelo de Direito Penal 
que represente a um tempo o máximo de bem-estar possível para os não-desviados (os não-delinqüentes) e o 
mínimo de mal-estar para os desviados (os delinqüentes), modelo que corresponde, assim, a um meio termo 
entre um modelo máximo de Direito Penal e o abolicionismo penal: um modelo de Direito Penal mínimo, 
enfim.” QUEIROZ, Paulo. A justificação do direito de punir na obra de Luigi Ferrajoli: algumas observações 
críticas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 27, p. 143-148. 
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do Direito Penal, pois o Direito Penal, quando respeita o princípio da anterioridade de suas 

normas e é legitimamente construído e aplicado, deixa de ser castigo para se tornar 

instrumento garantidor de proteção dos bens da vida, inclusive daqueles que serão 

investigados, indiciados, denunciados, processados e executados criminalmente. 

 Esse Direito Penal mínimo, e ao mesmo tempo interventivo, serve tanto para as 

condutas da criminalidade individual de menor impacto constitucional quanto para a 

criminalidade econômico-social, responsável pela impossibilidade do Estado atingir seus 

objetivos constitucionalmente previstos (entre eles, a justiça social). 

 O Direito apresentado é, por sua vez, garantido por dez axiomas penais e 

processuais penais fundamentais arrolados por Ferrajoli: 

?  Nulla poena sine crimine – princípio de retributividade ou da sucessividade da pena 

frente ao delito; 

?  Nullum crimen sine lege – princípio da legalidade 

?  Nulla lex (poenalis) sine necessitate – princípio da necessidade; 

?  Nulla necessitas sine injuria – princípio da lesividade ou da ofensividade do ato; 

?  Nulla injuria sine actione – princípio da materialidade ou da exterioridade da ação 

?  Nulla actio sine culpa – princípio de culpabilidade ou de responsabilidade pessoal 

?  Nulla culpa sine judicio – princípio da jurisdição 

?  Nullum judicium sine accusatione – princípio acusatório 

?  Nulla accusatio sine probatione – princípio de verificação 

?  Nulla probatio sine defensione – princípio do contraditório ou ampla defesa 

   

 Esse modelo garantista proposto por Ferrajoli se presta à relegitimação de todo 

Direito Penal que tenha dado mais destaque à vertente repressiva do que à garantista e, 

além disso, busca deslegitimar sistemas penais já moldados que violem tal Direito Penal 

mínimo. 

 No Brasil, além da não-deslegitimação dos sistemas violadores do Direito Penal 

mínimo, a tendência é ampliar o desrespeito às regras e orientações político criminais 

constitucionais com novas leis mais repressivas. 

 Podemos exemplificar o alegado com a Lei 10.792, de 1.º de dezembro de 2003. 

Em especial, na redação dada ao art. 52, § 2.º da Lei de Execuções Penais. 

 Reza o § 2.º mencionado: “Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar 

diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de 
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envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha 

ou bando”. 

 Dando início à análise crítica do dispositivo, pergunta-se: qual o significado 

jurídico das expressões organizações criminosas e fundadas suspeitas? 

 Trata-se de evidente desrespeito ao princípio da legalidade, em especial à 

taxatividade que se espera de uma lei penal.427 

 O legislador deveria ter definido e tratado a criminalidade organizada como um 

novo fenômeno a ser melhor estudado. Deveria ter buscado elementos na criminologia e na 

segurança pública para, ao final desse necessário estudo, precisar e concentrar os 

instrumentos para o seu combate e, somente ao final, atender os anseios da política 

criminal.  

 Isso não significa que o Estado deve esperar a presença dos perigos e dos resultados 

indesejados para atuar. Entretanto, as leis de impulso tampouco devem ser utilizadas, sob 

pena de simbolismo negativo e ausência de tutela do bem que se quis proteger. 

 Essa ausência de tutela prática acarretará no aumento da criminalidade especificada 

e, como regra no Brasil, recrudescimento do tratamento anterior ad infinitum.428 

 Hassemer afirma que precisamos de uma melhor concentração no fenômeno 

criminal, o que não só aumentará de forma concreta a efetividade da persecução, mas 

também poderá, a longo prazo, aliviar a prevenção normativa.429 

 Outro vetor basilar desrespeitado pelo § 2.º do art. 52 da Lei de Execuções Penais 

foi o princípio da presunção de inocência.  

 Hassemer afirma que a presunção de inocência é um dos pilares do Direito Penal do 

Estado democrático de Direito (art. 6 da Convenção de Direitos Humanos). Com esse 

princípio, afirmações sobre métodos de investigação que estão sendo utilizados e propostos 

tornar-se- iam mera retórica ao serem associados unicamente a mafiosos, gangster e a 
                                                 
427 Sobre a expressão organização criminosa , Guilherme Nucci assim se manifesta: “(...) nesse cenário 
deveria concentra-se o real enfoque dessa Lei, inclusive deixando bem claro, em norma penal explicativa, o 
que vem a ser organização criminosa . Não há a definição e, além disso, incluíram-se a quadrilha ou bando e 
também qualquer tipo de associação criminosa. Esta Lei representa outra construção casuística, sem respeito 
ao princípio da taxatividade.” NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas, p. 200. 
428 Salo de Carvalho assim se manifesta sobre o assunto: “Se a Lei dos Crimes Hediondos marcou a década 
de 90 pelo desrespeito aos princípios constitucionais, em 2003, com a publicação da Lei 10.792 – que 
instituiu o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) –, o sistema punitivo nacional adere a novos discursos.” 
CARVALHO, Salo de. Prefácio. In: FREIRE, Christiane Russomano. A violência do sistema penitenciário 
brasileiro contemporâneo: o caso do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) , p. 9. Para justificar com 
situações concretas o alegado, o delito de homicídio era apenas o delito de homicídio e foi ‘promovido’ à 
crime hediondo. Quando o recrudescimento das penas não dá resultado, desloca-se a repressão para a 
execução da pena, como no caso do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, criado pela Lei 10.972/2003. 
429 HASSEMER, Winfried. Límites del estado de derecho para el combate contra la criminalidad organizada: 
tesis y razones. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 23, p. 25-30. 
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delinqüentes de alta periculosidade. Afirma-se que os cidadãos de bem nada deveriam 

temer, pois a lei estaria voltada apenas para os criminosos mencionados.430 

 Trazendo a lição do autor alemão para nossa realidade, podemos verificar na 

redação do § 2.º que está sendo criticado, que o mais severo regime de execução de pena 

transitada em julgado, pode ser aplicado a presos provisórios. Desrespeita-se a 

Constituição brasileira e a Convenção de Direitos Humanos. Esse dispositivo não é apenas 

inconstitucional, mas também internacionalmente ilegítimo. 

 Conclui-se esse item destacando a importância da harmonização das duas vertentes 

do Direito Penal e a conseqüente elaboração sistemática de um Direito Penal mínimo, 

respeitoso com os princípios constitucionais que, por terem força normativa, impõem sua 

vontade, seja no âmbito legislativo, seja, tardiamente mas não menos relevante, no Poder 

Judiciário, através do controle difuso de constitucionalidade. 

  

2. Os titulares dessa garantia 

 Seria lacunoso defender a existência de um direito e de sua garantia assecuratória 

sem mencionarmos os seus titulares. A lógica reside no fato de que toda norma é elaborada 

tendo como destinatário o indivíduo e a sua proteção. 

 Por estarmos tratando de um direito-garantia de âmbito constitucional, temos por 

certo que seus destinatários não podem ser individualmente considerados até o momento 

da necessidade de sua verificação. Se houvesse esse desrespeito, estar-se- ia construindo 

um Direito Penal do autor, e não do fato. 

 Surge então a necessidade de desdobrarmos o Direito Penal como garantia 

fundamental, em relação ao seu exercício, em dois momentos distintos: 

 a) Primeiro em relação à coletividade vista de forma difusa, sem identificarmos 

uma pessoa ou um grupo de pessoas em especial. Elas têm sua garantia assegurada pelo 

simples fato de estarem vivendo em uma sociedade regida por este Direito Penal. A 

presença na normatização penal constitucional, através de sua constante vigência, é a 

segurança que a coletividade precisa em um primeiro momento, pois sabe que, caso 

alguém – incluindo-se o Estado – desrespeite seus direitos fundamentais, terá como 

garantia do restabelecimento da ordem social o Direito Penal. Este é o momento de atuação 

e garantia deste Direito Penal pelo legislador. 

                                                 
430 HASSEMER, Winfried. Límites del estado de derecho para el combate contra la criminalidad organizada: 
tesis y razones. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 23, p. 25-30.  
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 b) O segundo momento diz respeito ao fato concreto, ou seja, quando o direito 

fundamental de alguém é efetivamente violado. Neste caso, a simples presença de uma 

ordem jurídica criminal vigente não foi suficiente para inibir a ofensa a seu direito. A 

prevenção geral negativa não conseguiu os resultados que se dispôs a conseguir. Nesse 

momento, surge para a vítima o direito de utilizar esta garantia – Direito Penal – para a 

tentativa de restabelecimento efetivo do seu status quo ante.431  

 Nesse momento jurídico, entram em cena os profissionais do Direito: 

investigadores, delegados, promotores, advogados, juízes, escrivães etc. Todos voltam suas 

forças e atuam nos limites do exercício de cada profissão no intuito de aplicar a lei penal 

ao caso concreto compatibilizando essa aplicação com a busca da verdade material. 432 

 Essa busca pela verdade dos fatos para atribuir à decisão judicial verdade jurídica é 

o escopo das atividades jurídicas, visando sempre entregar aos destinatários da norma, 

estando no pólo passivo do delito ou da apuração, as garantias que lhe são inerentes e de 

que são titulares. 

 

2.1 Os acusados 

 Os acusados, genericamente falando, podem ser identificados como investigados, 

suspeitos, indiciados ou réus.  

 Não importa o momento em que está a persecução penal, esse titular deverá sempre 

estar protegido pelo princípio da presunção de inocência. Esse é o seu primeiro 

instrumento garantidor. 

 Decorrência desse princípio, temos o devido processo legal, com a observância 

estrita do contraditório e da ampla defesa. Já em fase de sentença, temos a observância do 

princípio da jurisdição, da reserva legal, da culpabilidade e da intervenção mínima, além 

do princípio da individualização da pena. 

 Teremos o princípio processual do duplo grau de jurisdição além de todas as 

demais garantias processuais que deverão ser integralmente observadas sob pena de 

nulidade do processo. 

 Havendo respeito a todas as garantias do acusado e existindo condenação com 

trânsito em julgado, sua situação jurídica altera-se.  

                                                 
431 Advertimos que nem sempre o resultado de uma conduta delitiva pode ser corrigido, v.g., homicídio. 
Conduta tipificada que deixa resultado irreversível. 
432 Marco Antonio de Barros afirma que, apensar de difícil, existe a possibilidade da verdade real no processo 
penal e que essa verdade é relativizada por fatores cognitivos de cada um desses profissionais, em especial, o 
juiz. BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo penal, p. 286. 
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 Ele não mais poderá se valer, para aquele fato, da presunção de inocência e deverá 

submeter-se à vontade jurisdicional – decorrente da reserva legal constitucional – passando 

a ser, jurídico e socialmente considerado como condenado. 

 

2.2 Os condenados 

 A pessoa condenada tem algum direito fundamental ou não mais pode se valer da 

garantia do Direito Penal? 

Evidente que mantém todos os direitos fundamentais não atingidos pela pena 

estipulada pelo Poder Judiciário nos exatos limites da legalidade penal (leia-se = lei penal 

em conformidade com suas regras superiores). Se foi condenado à pena de multa, nada 

além de seu patrimônio pode ser atingido e constringido, dentro das proporções 

juridicamente estabelecidas, ou seja, na medida de sua culpabilidade. 

Nem mesmo em caso de inadimplemento pode-se falar em conversão da pena de 

multa em privativa de liberdade, graças à alteração legislativa trazida pela Lei 9.268/96 ao 

art. 51 do Código Penal, que até aquele momento permitia essa desproporcional e 

inconstitucional conversão. 

Se for condenado à pena privativa de liberdade e multa, nada além de sua liberdade 

e patrimônio podem ser retirados do seu rol de direitos fundamentais, preservando-se sua 

integridade física e moral, por força do princípio da dignidade e humanização da pena. 

Tem em seu favor a ação constitucional de Revisão Criminal para provar, em sendo 

possível, que o Judiciário, na figura do juiz, cometeu algum equívoco ao julgar, seja na não 

observância de nulidade processual, seja em julgamento contrário às evidências dos autos, 

seja porque faltou algum elemento, trazido ao processo agora por meio de audiência de 

justificação. 

Durante o cumprimento de sua reprimenda, humanamente assegurada por lei – Lei 

7.210/84 –433 o condenado tem o direito de receber do Estado aquilo que deveria ter 

recebido durante seu desenvolvimento como ser humano, enquanto ainda estava em 

formação social. 

Trata-se de habitação digna, alimentação e trabalho. Direitos fundamentais que o 

Estado prefere dar, de forma estúpida, àqueles que já romperam o contrato social valendo-

se da prática de delitos graves do que àqueles que ainda estão em formação escolar. 

                                                 
433 Salvo algumas alterações recentes, como o regime disciplinar diferenciado, verdadeiro excesso de 
execução, entre outras trazidas pela Lei 10.792/2003. 
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Este processo de ressocialização do indivíduo serve apenas para àqueles que não 

conseguiram ou não quiseram levar suas vidas dentro das regras pré estipuladas pela 

sociedade de Direito. Devem receber orientação e tratamento psicológico para que, ao 

término do cumprimento de sua ou suas penas, não voltem a optar pela delinqüência como 

meio de vida. 

Sobre os condenados que sempre foram aceitos no meio social e que conhecem de 

forma satisfatória as regras socias que não deveriam ter sido desrespeitadas, o processo de 

ressocialização carcerária mostra-se inútil.  

A bagagem intelectual dos criminosos deste nível – v.g. delitos econômicos – foi 

intencionalmente dirigida para a prática delituosa. Não será um psicólogo do sistema 

penitenciário que irá alterar as bases morais desses indivíduos.  

Nesses casos, defendemos a reprimenda em espécie. A perda de dinheiro, para esse 

tipo de agente ativo, mostra-se mais intimidativa do que a restrição de sua liberdade. Logo, 

penas privativas de liberdade mais curtas, mas efetivamente cumpridas associadas à multas 

pesadas e confiscatórias são os caminhos inibidores da prática dessa modalidade de crime. 

Para estes condenados, o Direito Penal como garantia fundamental lhes asseguraria 

que os valores confiscatórios não atingissem a sua dignidade como ser humano e nem a 

subsistência de seus familiares, respeitando a máxima de que a pena não pode ultrapassar a 

pessoa do condenado. 

  

2.3 A sociedade 

 Como garantia da sociedade vista de forma difusa, o Direito Penal seria 

vislumbrado apenas em seu estado normativo. Seria um conjunto de leis penais infra e 

constitucionais vigentes inibidoras da prática de condutas delitivas. 

 Mas qual seria a diferença desse ordenamento jurídico-penal defendido para o que 

temos hoje em vigor, em especial neste campo difuso de atuação? 

 A diferença está na amplitude do rol de leis penais. Hoje, a hipertrofia criminal faz 

com que o Direito Penal tenha apenas efeito simbólico negativo e, conseqüentemente, não 

tenha efetividade prática.  

 Um ordenamento penal mais enxuto, construído com a estrita observância dos 

princípios constitucionais seria mais efetivo e, portanto, reduziria a sensação de 

impunidade hoje presente e desestimularia a opção pela via criminosa como forma de 

solução dos problemas individuais. 
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 A procura pela via cômoda e enganosa da lei penal como fórmula mágica para a 

diminuição da criminalidade a níveis toleráveis, resulta na ineficiência do ordenamento 

jurídico-penal para resolver os problemas que são as reais causas da violência delitiva, tais 

como a má distribuição de renda, privilégios, corrupção, insensibilidade criminosa por 

parte das elites e pelo desprezo da classe política pelo bem comum.434 

 Como afirmado no Capítulo 2 dessa dissertação,435 a sociedade de risco tem como 

uma de suas características uma coletividade de sujeitos passivos. Pensionistas, 

desempregados, destinatários de serviços públicos de saúde e educação etc. formam esse 

grande conjunto de classes passivas. A concentração de riquezas está cada vez mais 

acentuada e a redução da pobreza passa a depender exclusivamente da subvenção estatal. 

Mesmo quem não se encontra nas situações acima definidas, não sabe como agir contra 

alguns ataques que sofre, como por exemplo, às agressões ao meio ambiente.436 

 Essa sensação de passividade e atribuição de certa paternalidade ao Estado faz com 

que a sociedade não se preocupe em colaborar com a redução da criminalidade. 

 Essa cooperação deve existir em todos os momentos da esfera de criminalidade. 

Desde a utilização dos serviços de denúncia anônima até o efetivo auxílio durante o 

processo de ressocialização dos condenados, por parte dos familiares e de empresários. 

 Quando aplica e executa uma pena de prisão, o Estado retira o condenado do meio 

social. Ele fica isolado dos chamados não-criminosos.437  

 Alvino Augusto de Sá destaca a importância da participação social na reintegração 

do preso. O autor afirma que “uma das características básicas, essenciais da pena de prisão 

é o infligir ao condenado o isolamento, a segregação em relação à sociedade. O Estado 

explicita, formaliza e consagra uma relação de antagonismo entre o condenado e a 

sociedade.” Afirma ainda que “não há como minorar seus efeitos e melhor preparar o preso 

para sua reintegração social, a não ser com a participação efetiva da própria sociedade. Daí 

que a prisionização, além de um dilema para o cárcere, é um grande desafio para a 

                                                 
434 OLIVEIRA, Antonio Claudio Mariz de. Reflexões sobre os crimes econômicos. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, n. 11, p. 94. 
435 Item 1.2.2. 
436 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais, p. 41.  
437 O que denota grande hipocrisia, tendo em vista que um acidente automobilístico pode ser caracterizado 
como crime de homicídio culposo, rotulando o condutor igualmente como criminoso. Cite-se vários 
exemplos de criminosos não-criminosos: a utilização do nome de outra pessoa como condutor de veículo 
para burlar a pontuação em caso de multa de trânsito; a subtração de toalhas de hotéis durante viagens; 
dinheiro para policiais de trânsito para evitar multas; utilização de atestados médicos falsos para justificar 
faltas no trabalho; declaração de imposto de renda parcialmente verdadeira para buscar isenção etc.  
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sociedade”. 438 

 Compete à sociedade preocupar-se com as questões carcerárias para minorar os 

efeitos da marginalização social e para evitar o retorno do ex-condenado à criminalidade. 

Caso contrário, a marginalização social servirá como fio condutor à marginalização 

primária, daí, à prática de novos crimes e, por fim, o retorno ao cárcere. 

 Por conseguinte, a reintegração social do preso se viabilizará na medida em que se 

promover uma aproximação entre ele e a sociedade, ou seja, na medida em que o cárcere se 

abrir para a sociedade e esta se abrir para o cárcere.439 

 

3. Formas de efetivação – A relegitimação do Direito Penal 

 Concordamos com Ferrajoli quando o autor italiano afirma que quanto mais valores 

sejam incorporados aos níveis normativos superiores na forma de vinculações ou 

imperativos negativos, menos expostos ficarão os níveis inferiores – o legislativo frente ao 

constitucional, o jurisdicional frente ao legislativo – a eleições contingentes de justiça 

material guiadas de fato pelo arbítrio potestativo: as leis, em poucas palavras, são mais 

vinculantes quanto mais vinculadas estejam. 440 

 Somente um Direito Penal direcionado exclusivamente às funções de tutela de bens 

jurídicos e direitos fundamentais pode conjugar garantismo, eficiência e certeza jurídica. É 

essa combinação que Lenio Streck denomina de relegitimação do Direito Penal.441 

 De que forma esse Direito Penal relegitimado conseguiria ser efetivado? 

 Os problemas da legislação penal apresentados no decorrer desse estudo são fruto 

direto da interferência da política econômica na política criminal, e são viabilizadas em 

decorrência da amplitude do significado da palavra democracia para aqueles que detém o 

poder do princípio da legalidade formal em suas mãos. 

 Essa problemática somada à fragilidade com que o ordenamento jurídico penal 

brasileiro recebe as interferências externas da globalização desencadeia uma relativização 

dos direitos e garantias fundamentais em detrimento de resultados rápidos e consistentes 

que nunca chegam. 

                                                 
438 SÁ, Alvino Augusto de. Prisionização: um dilema para o cárcere e um desafio para a comunidade. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 21, p. 118. 
439 Idem, p. 121. 
440 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, p. 334. 
441 STRECK, Lenio Luiz. Crise(s) paradigmática(s) no direito e na dogmática jurídica: dos conflitos 
interindividuais aos conflitos transindividuais: A encruzilhada do Direito Penal e as possibilidades da justiça 
consensual. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, p. 108-115. 
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 Em um país como o Brasil, onde os vícios legislativos são constantes e não 

aparentam nenhuma guinada de direção em busca de mais cuidados sociais do que mais 

presídios, deve-se deslocar a tentativa de solucionar o problema da criminalidade (ao 

menos a parcela que compete à justiça criminal) para o âmbito do Poder Judiciário, 

valendo-se desse Direito Penal como garantia fundamental. 

 Não se está defendendo a quebra do pacto federativo, a instituição da common law, 

nem mesmo o deslocamento de parcela legislativa para o âmbito jurisdicional. 

 A sociedade deve se vale r dos instrumentos pós-positivistas, alguns já apresentados 

nesse trabalho, para fazer chegar ao Poder Judiciário situações concretas onde seja 

possível, valendo-se da força normativa dos princípios constitucionais, da hermenêutica e 

do controle difuso de constitucionalidader, fazer valer os seus direitos de forma plena. 

 Em breves palavras, o neoconstitucionalismo (ou pós-positivismo) é um sistema 

jurídico instrumentalizado por três orientações complementares: 

 a) a força normativa dos princípios;   

 b) a hermenêutica; 

 c) o controle difuso de constitucionalidade das leis penais. 

 Para demonstrar a indissociabilidade instrumental dessas orientações, iremos 

estudá- las em conjunto e apresentar o momento específico de atuação de cade uma delas. 

 Em 1959, em sua aula inaugural na Universidade de Freiburg, Konrad Hesse já 

defendia a força normativa da Constituição.442 

 O autor alemão contraria a idéia da Constituição ser política e defende uma 

Constituição jurídica associada à realidade social. Para isso, une a idéia do ser com o dever 

ser. Aponta que a norma jurídica precisa ter exato equilíbrio entre a realidade e a 

normatividade. Afirma ainda que “a norma constitucional não tem existência autônoma em 

face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela 

regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia (...) não pode 

ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes formas, 

numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser 

desconsideradas”. 443 

 Dos ensinamentos de Hesse, podemos extrair conclusões de grande valia para o 

ordenamento jurídico brasileiro atual. 

                                                 
442 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição , p. 9. 
443 Idem, p. 14-15. 
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 Em primeiro lugar deve-se aceitar a nossa Constituição Federal de 1988 como um 

diploma político em sua construção, e jurídico em sua vigência. No texto constitucional 

estão presentes objetivos e fundamentos que o Estado se propôs a buscar. Para o 

adimplemento dessas propostas, tornou expresso direitos e garantias fundamentais, 

verdadeiro exercício de positivação de todos os valores humanos imprescindíveis 

conquistados durante a História. 

 Em segundo lugar, logicamente o texto da Constituição carrega consigo a vontade 

política de seu nascedouro. Entretanto, esse mesmo texto foi apresentado e votado sob o 

formato de regras. Funcionam como verdadeiros mandatos a serem cumpridos. Apenas 

para exemplificar, podemos citar a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei dos Crimes 

Ambientais etc. A legislação foi criada atendendo uma ordem constitucional. Portanto, 

inegável, ao menos em nossa realidade nacional, o caráter imperativo das regras formal e 

materialmente constitucionais, o que denota, por conseguinte, a existência de sua força 

normativa. 

 Ao desenvolver-se ainda mais o raciocínio já conhecido, podemos afirmar que o 

sistema constitucional é formado, antes das regras, por princípios444 que orientaram a sua 

elaboração. Esse conjunto de princípios, em especial na área criminal, tem plena 

aplicabilidade, possuindo força, até mesmo, para impor absolvições diretas pela atipicidade 

dos fato.445 

 Se essa primeira orientação – força normativa dos princípios – já é passível de 

aplicação, por que apenas uma parcela dos magistrados respeita esse direito constitucional 

do acusado? 

 A resposta reside na vinculação dos aplicadores à herança legislativa e positivista 

da Terza Scuola italiana.446 Para boa parcela dos aplicadores da lei penal, a vigência das 

normas está relacionada somente à figura da lei. Não há uma ampla visão do sistema penal, 

                                                 
444 José Afonso da Silva denomina esses princípios de jurídico-constitucionais e afirma que “são princípios 
constitucionais gerais informadores da ordem jurídica nacional.” SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional positivo, p. 97. 
445 “Criminal. REsp. Tentativa de furto simples. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. 
Ausência de relevância penal. Recurso desprovido. I. A aplicação do princípio da insignificância requer o 
exame das circunstâncias do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a 
prática reiterada de furtos de pequeno valor. II. A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-
la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do 
sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, 
se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. III. Hipótese em que, além de se tratar de bem de 
valor reduzido, as circunstâncias e o resultado do crime demonstram a ausência de relevância penal da 
conduta, da qual não resultou lesividade econômica ou social. IV. Recurso desprovido.” (STJ, 5.ª Turma, 
REsp 832.044-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.09.2006, DJ 16.10.2006). 
446 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal brasileiro , p. 117. 
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como apresentado nessa proposta, incluindo em seu rol de normas as regras 

constitucionais. 

 Essa visão limitada do sistema penal é antigarantista, principalmente na sociedade 

de risco, que tem como uma de suas principais características a hiperinflação de leis penais 

repletas de inconstitucionalidades. 

 Tendo como premissa básica a força normativa dos princípios, passamos a trabalhar 

a segunda orientação do pós-positivismo: a hermenêutica. 

 O Judiciário pode com a hermenêutica, nos exatos limites constitucionais 

objetivos,447 fazer a filtragem das leis penais anteriores e incompatíveis com a Constituição 

Federal e declarar inconstitucionais as leis novas e incompatíveis com a Constituição, sem 

depender da boa vontade do legislador e sem desrespeitar o princípio da separação dos 

Poderes. 

 Outro ponto necessário diz respeito não a necessária, mas a adequada recepção 

doutrinário-jurisprudencial dos Tratados internacionais, com força de norma 

constitucional, e como tal, impositiva e vigente. Não se deve aguardar uma interpretação 

jurídica do § 3.º do art. 5.º da CF, com efeitos ex tunc para que o Pacto de San José da 

Costa Rica tenha status de norma constitucional. Deve-se utilizar a correta hermenêutica 

do § 2.º do art. 5.º da CF para tal Tratado passar a ter força e hierarquia constitucional. 

 Junto com a força normativa dos princípios e com o exercício hermenêutico das 

regras penais, destaca-se relevante instrumento que deveria estar sendo mais utilizado em 

nosso País: o controle difuso de constitucionalidade. 

 Ao analisar uma regra penal, por exemplo o art. 59 da Lei das Contravenções 

Penais – contravenção de vadiagem –, deve-se verificar se ela fere algum princípio 

constitucional. Ao observar o total desrespeito ao princípio da intervenção mínima, 

verifica-se a atipicidade do fato pela não recepção do art. 59 pela Constituição Federal de 

1988. 

 Se o aplicador da lei não concordar com o desrespeito ao princípio mencionado, 

deve iniciar um exercício hermenêutico das elementares do tipo. O que é ser vadio? A 

liberdade para a entrega habitual ao ócio é um direito individual? Os altos índices de 

desemprego são uma justificativa de licitude? 

 Durante a hermenêutica, o aplicador da lei irá presenciar total afronta ao princípio 

da isonomia. Se todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, porque 

                                                 
447 Sobre os limites da hermenêutica, cf. a lição de SILVA, Christine Oliveira Peter da. Hermenêutica de 
direitos fundamentais, p. 273. 
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aqueles que tem renda podem se entregar ao ócio e os que não possuem condições 

financeiras boas não podem? 

 Dessa forma, após a utilização das duas primeiras orientações do pós-positivismo, 

cabe ao magistrado, valendo-se do controle difuso de constitucionalidade, absolver o réu 

pela atipicidade do fato e declarar o art. 59 da LCP inconstitucional. 

 Tais questões, urge ressaltar, independem de providências do Poder Legislativo, 

porque solúveis no plano da hermenêutica. Assim, o sistema jurídico-penal pode receber as 

correções de que precisa e a aplicação de suas regras será feita apenas sobre a parcela 

considerada constitucional. 

 Além do trabalho jurisdicional no campo do neoconstitucionalismo, os cientista 

penais também têm grandes responsabilidades nessa nova ótica jurídica.448 

 Tendo esse Direito Penal relegitimado e redesenhado de forma constitucional, 

compete ao cientista penal filtrar o ordenamento jurídico-penal existente para alimentar a 

política criminal das informações necessárias, buscando: a despenalização e 

descriminalização de condutas; a retificação necessária da dogmática penal, em especial 

para coaduná- la aos princípios da legalidade, da ofensividade e da proporcionalidade; a 

revogação de artigos que ainda não perderam sua vigência apesar de já terem sido 

tacitamente não recepcionados pela Constituição Federal de 1988.449 

 Pode-se demonstrar graficamente o caminho que deve ser percorrido pela Ciência 

do Direito Penal neoconstitucionalista em todas as suas fases, desde a criação do 

ordenamento jur ídico penal até o momento de sua aplicação pelo seguinte esquema: 

                                                 
448 Sobre a democratização da hermenêutica constitucional, saindo do monopólio dos juízes e integrando 
todos os segmentos da sociedade aberta, cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição. Contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da 
Constituição , p. 55. 
449 Apenas para ilustrar, cite-se os arts. 594 do CPP, que fere o princípio da presunção de inocência; e 312 do 
CPP, que fere o princípio da legalidade ao utilizar expressões vagas como a ordem pública para justificar a 
privação cautelar de liberdade. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.” e “Art. 594. O réu não 
poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, 
assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto.” (grifos nossos). 
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 A numeração apresentada em cada item deste esquema que será explicado a seguir, 

assim foi apresentada de forma aleatória. Tanto a lei quanto a Constituição formam a 

matéria prima do cientista jurídico. Com base em seu conteúdo, o aplicador do direito irá 

exercer a hermenêutica necessária para viabilizar a sua (não)aplicação ao caso concreto. 

Assim, teremos uma decisão judicial. Com base no resultado prático da hermenêutica, 

deve-se interpretar a aplicação da lei penal em conjunto com o exercício hermenêutico 

utilizado para sua aplicação analisando se os ditames constitucionais foram observados em 

sua plenitude. O resultado dessa dupla interpretação – tanto no momento de aplicação da 

lei no caso prático quanto no momento posterior à sua exaração – será a crítica intra-

sistemática, responsável pela elaboração de argumentos capazes de dar sustentação, 

disparidade ou eliminação das motivações utilizadas se inexistente respeito e 

compatibilidade constitucionais. Chegamos nos dogmas penais, verdades momentâneas 

utilizadas pela doutrina e pela jurisprudência para direcionarem seus trabalhos e 
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alimentarem de informações as propostas de lege lata e lege ferenda. Essas propostas 

devem ser recebidas pelo Legislativo e Executivo como vetores para o exercício de seu 

trabalho e aprimoramento da legislação através das diretrizes de política criminal 

conforme o desenvolvimento social. Chegamos, finalmente à norma. Representação 

abstrata dos objetos sociais necessitados da tutela penal para a sua manutenção e para a 

chamada pacificação social. Assim, pode-se destacar da Constituição o bem jurídico e 

tutelá-lo via lei penal, ponto inicial que volta a ser trabalhado após todo um exercício 

científico. Esse trabalho científico deve ser feito em relação à todas as regras jurídico-

penais vigentes e deve ser feito de forma ininterrupta, tendo em vista as céleres e 

constantes alterações sociais derivadas da globalização. 

 

3.1 Dos princípios para a lei 

Já no plano do Direito Penal relegitimado pela Constituição, para fazer frente aos 

ataques que vem sofrendo o garantismo penal em decorrência da globalização, busca-se 

agora o caminho a ser percorrido pelo hermeneuta judicial no momento de aplicação do 

sistema penal como um todo nos casos concretos, suas deficiências e limitações e 

interferências na sociedade. 

 Partindo-se de que a Constituição Federal vigente traz em si os princípios máximos 

da Justiça, verdadeira positivação das conquistas históricas da humanidade, qualquer 

ofensa a bem jurídico protegido penalmente terá que ser cotejado com os princípios 

constitucionais. A ofensa aos citados bens deixa de ter relevância penal se os princípios 

constitucionais não restarem por ela arranhados.450 

 Não podemos mais enxergar o Direito e a interpretação jurídica em estrita 

obediência ao rol consecutivo da Lei de Introdução ao Código Civil, que coloca os 

princípios gerais do Direito como método de integração legislativa, em primeiro lugar a 

analogia, em segundo lugar os costumes e por último os princípios que dão legitimidade ao 

Direito.451 

A hermenêutica jurídica, como afirmado, traz nova perspectiva para o Direito Penal 

tendo em vista sua capacidade de corrigir as imperfeições jurídicas estampadas nas leis – 

que são políticas e sociais em seu nascedouro – e adaptar as leis vigentes às normas 

                                                 
450 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação constitucional do Direito Penal, p. 33. 
451 Decreto-lei 4.657/1942. “Art. 4.º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 
os costumes e os princípios gerais de direito.” 
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constitucionais, interpretando-as conforme a Constituição ou deixando de aplicá-las através 

do controle difuso de constitucionalidade. 

Esse deslocamento da aparente objetividade da lei para a subjetividade dos juízes 

faz surgir, aparentemente, uma relativização da segurança jurídica. A concretização do dito 

popular “cada cabeça uma sentença”, prima facie, transmite uma idéia de relativização da 

prestação jurisdicional e da própria positivação da vontade da maioria. 

Entretanto, todos esses argumentos podem ser facilmente rebatidos através de um 

simples exercício de lógica. 

Pergunta-se: hoje em dia, todas as decisões para casos idênticos são iguais? Ou 

depende do juiz competente para o caso? Ou depende, até mesmo, de mudança de opinião 

de entendimento jurídico do próprio juiz? Ou pior, depende do grau de interferência social 

no acervo cognitivo do juiz: se foi vítima de assalto, julga de forma rigorosa contra os réus 

que são acusados de terem praticado crimes contra o patrimônio; se teve um filho preso, 

julga de forma mais branda, concedendo liminares em habeas corpus etc.452 

Não há essa certeza no Poder Judiciário. A interpretação, sob uma perspectiva 

genérica, é infinita. 

Dessa forma, podemos concluir que a segurança jurídica não deriva da lei. Muito 

pelo contrário, tendo em vista o total descaso com a compatibilidade constitucional pelo 

Legislativo.  

A segurança jurídica tampouco deriva da interpretação jurisdicional para cada caso.  

A segurança jurídica reside nos limites da hermenêutica judicial. São esses limites, 

constituídos pelos direitos e garantias fundamentais, que nos transmitem segurança de que 

poderei me defender se for acusado; que não poderei receber pena de prisão perpétua; que 

poderei impetrar habeas corpus se entender que minha liberdade de locomoção foi 

indevidamente restringida etc. 

Os limites da hermenêutica, identificados como regras positivadas constitucionais 

com força normativa, podem ser identificados como objetivos. Dessa forma, mesmo no 

fértil campo de atuação subjetiva de cada julgador, a segurança jurídica, por ser objetiva, é 

maior. E essa segurança fica duplamente reforçada tendo em vista a rigidez de nosso 

diploma constitucional. 

                                                 
452 Cf. artigo que trabalha, inclusive, com a presença da intuição dos aplicadores do Direito, como base de 
impulso para a tomada de decisões. Seria uma visão para o ulterior que pode estar certa ou errada. GRECO 
FILHO, Vicente. Intuição e prova processual. Boletim do Instituo Brasileiro de Ciências Criminais, n. 128, 
p. 10. V. estudo completo sobre a aplicação do Direito pelo juiz. GUIMARÃES, Mario. O juiz e a função 
jurisdicional, p. 325. 
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Assim, não mais existem verdades absolutas no Direito, mas sim várias 

possibilidades de interpretação, limitadas, objetivamente, pelo texto constitucional. 

Kieling afirma que “não há reciprocidade entre as necessidades do povo e o Estado, 

pois este não consegue atender às condições do que é minimamente essencial para a 

dignidade de sobrevivência da sociedade. A simples aplicação da norma muitas vezes 

deixa de atender o que seria mais justo. Logo, a premissa de que todo aquele intérprete que 

tão somente aplica suas decisões, no sentido de traduzir o que está expresso a par e passo 

no Direito positivado (leis), não conseguirá traduzir o que, supostamente, é justo até então, 

desvirtuando o processo do alcance da justiça”. 453 

Nossa Constituição Federal afirma que o Direito deve ser visto e entendido como 

instrumento de transformação social. Tal modelo de Estado impõe à sociedade o dever de 

vigiar o Estado para o fiel cumprimento dos ditames constitucionais (democracia 

participativa). 

 
3.2 Núcleo duro e descriminalização 

 O caminho contrário à expansão do Direito Penal seria a manutenção de um núcleo, 

onde fossem preservadas apenas as figuras típicas responsáveis pela tutela de bens 

jurídicos mais relevantes para a manutenção da dignidade humana e da pacificação social a 

níveis toleráveis. 

 Entretanto, por força do fenômeno da globalização econômica e da interferência da 

política econômica na política criminal, e sua maior interferência, apesar de necessária,454 

na dogmática penal, o que se presencia é um fenômeno contrário: a expansão da tutela 

penal a quase todas as condutas humanas.  

 Essa sensação de profundo incômodo é decorrente de uma criminalização 

exacerbada, donde tudo, até um banal entrevero de trânsito, é resolvido por meio do 

Direito Penal. Situação que, muito embora contrarie a lógica restritiva, em alguns casos, 

não trai, de pronto e simplesmente, a idéia de ultima ratio desse ramo da ciência jurídica, 

até porque referida idéia não está presa a uma menor ou maior legislação punitiva; mas, 

antes, a como ou em que constância estão sendo aplicadas ditas leis.455 

                                                 
453 KIELING, Antônio Carlos. “Paradigmas para um novo intérprete do Direito a Hermenêutica Jurídica e 
suas (de)cifrações. Disponível em <http://www.abdir.com.br/doutrina/ver.asp?art_id=697&categoria=TGD> 
Acesso em: 17 de outubro de 2006. 
454 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico penal. Trad. Luís Greco. São Paulo: Renovar, 2000, p. 
20. No mesmo sentido: DEODATO, Felipe Augusto Forte de Negreiros. Qual o caminho seguro para uma 
Gesamte Strafrechtswissenschaft , nesses tempos de fatos puníveis secundários? p. 168-169. 
455 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico penal. Trad. Luís Greco. São Paulo: Renovar, 2000, p. 
149. 
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 Assim, a tutela de bens jurídicos indispensáveis à manutenção da vida humana e de 

seus desdobramentos – ordem social e e conômica –, não fere, por si só, o princípio da 

fragmentariedade. 

 De outro lado temos o tão aguardado e pouco exercido instrumento da 

descriminalização. Nas palavras de Roxin, a descriminalização deve ser observada sob 

duas óticas: em primeiro lugar deve-se eliminar de forma definitiva dispositivos penais que 

não sejam necessários para a manutenção da paz social. Comportamentos que somente 

infrinjam a moral ou a religião, ou que levem a não mais que uma autocolocação em 

perigo, não devem permanecer tipificados num Estado social de Direito.456 

 Em segundo lugar, ainda nos ensinamentos de Roxin, a descriminalização será feita 

pela estrita observância do princípio da subsidiariedade, ou seja, de observarmos o Direito 

Penal, verdadeiramente, como ultima ratio para a resolução dos conflitos. Importante 

ressaltar que a descriminalização só deverá ser efetivada onde o Direito Penal ultrapassa 

suas tarefas político-criminais. 

 Em termos práticos, qual seria a parcela da legislação penal brasileira que deveria 

ser objeto da descriminalização? 

 Por obediência à sistematicidade do trabalho, em primeiro lugar os artigos de lei 

contrários aos princípios constitucionais. Se estiverem tutelando bens jurídicos 

importantes, que sofram as necessárias retificações para manterem-se vigentes, dessa vez, 

constitucionalmente legitimados. 

 Em seguida, deve-se utilizar a figura do bem jurídico como ponto de referência, 

para termos a exata noção da (des)necessidade de manutenção daquele dispositivo 

criminal. 

 Por último, deve-se verificar se a tutela estaria satisfeita se fosse deslocada do 

Direito Penal para o Direito Administrativo, para o Direito Civil, para o Direito Ambiental, 

para o Direito Econômico etc. Assim, respeitar-se- ia o princípio da subsidiariedade. 

 Após todo esse exercício científico (que deverá valer-se para tal de todos os ramos 

que lhe compõem: criminologia, política criminal, dogmática penal), o resultado do estudo 

deverá ser publicado para nortear as decisões legislativas e, não sendo possíveis, judiciais, 

em franco exercício da hermenêutica jurídico-constitucional, nos moldes apresentados pelo 

neo-constitucionalismo e seus reflexos no Direito Penal. 

                                                 
456 ROXIN, Claus. Tem futuro o Direito Penal? Estudos de Direito Penal, p. 12. 
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 Como sugestões iniciais, indica-se para a descriminalização, toda a Lei de 

Contravenções Penais (LCP); dos crimes de: alteração de limites; esbulho possessório; 

supressão de marca em animais; abandono de animais em propriedade alheia; apropriação 

de coisa havida por caso fortuito; apropriação de tesouro; fraude no comércio; fraude à 

execução; exercício de atividade com infração de decisão administrativa; casa de 

prostituição; ato obsceno; escrito ou objeto obsceno; bigamia; conhecimento prévio de 

impedimento a casamento; omissão de notificação de doença; charlatanismo; 

curandeirismo; reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica; comunicação falsa de 

contravenção; assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura; todos do 

Código Penal. 

 Levando em consideração o vasto campo da legislação penal especial, o material 

para análise em face do Direito Penal relegitimado apresentado é muito amplo e exigiria 

um estudo específico e denso que foge dos limites dessa dissertação. 

 

3.3 Redução das garantias e aumento da eficácia do Direito Penal: limites objetivos e 

utilitarismo 

 Há preocupações com a eficácia do Direito para regular as relações sociais em face 

dos avanços tecnológicos decorrentes do fenômeno da globalização.  

 Não se busca aqui analisar o impacto da globalização em todo o ordenamento 

jurídico, apenas em relação ao Direito Penal. Importante pesquisar se a precária qualidade 

do material legislativo produzido por influências da política econômica na política criminal 

prejudica a eficácia do sistema jurídico-penal, ou se o aumento da redução das garantias, 

pelo contrário, torna o Direito Penal mais eficaz. 

 Como ponto de partida, deve-se definir o que deve ser entendido por eficácia, para, 

com o uso correto da acepção do termo, buscar a aplicação ideal de seu significado 

transportando-o para o campo jurídico-penal. 

 Os dicionários definem eficácia como “qualidade do que é eficaz; eficiência.” E 

define eficiência como “capacidade de produzir um efeito. Capacidade de um indivíduo ou 

de um sistema de trabalho de obter bons desempenhos num determinado tipo de tarefa; 

eficácia.” E, por último, define eficiente como “que dá ou obtêm bons resultados; 

competente; eficaz”.457 

                                                 
457 Grande Dicionário Larousse Cultural da língua portuguesa , p. 341. 
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 Em suma, podemos concluir que a definição das palavras eficácia, eficiência e 

eficiente nos transmite a idéia de produção de um resultado satisfatório obtido de forma 

satisfatória. 

 Para levarmos esse conceito para o plano jurídico precisamos passar – como todo 

exercício hermenêutico deve ser feito – pelo Direito Constitucional. 

 Na esfera constitucional, a eficácia geralmente é entendida como um atributo 

específico das normas jurídicas. Seria a aptidão para produzirem os efeitos jurídicos 

esperados.458 

 Michel Temer afirma categoricamente que todas as normas constitucionais são 

dotadas de eficácia. Algumas, além da eficácia jurídica, têm também eficácia social. 459 

 É justamente o campo da eficácia social que deve ser analisado para constatar se o 

Direito Penal ganha em implementação de sua finalidade na medida em que as garantias 

individuais diminuem. 

 Mas, qual é a finalidade do Direito Penal em relação à sua eficácia social? 

 Como fim geral, o objetivo do Direito Penal confunde-se com os objetivos dos 

demais ramos do Direito: a estabilidade e reequilíbrio das relações sociais para uma 

convivência harmoniosa e segura. Afinal, o sistema jurídico é uno, subdividido em ramos 

apenas para facilitar a sua aplicabilidade e respeitar suas especificidades.460 

 Através do desenvolvimento dessa pesquisa, é possível extrair três objetivos 

específicos do Direito Penal: 

 a) a implementação do respeito absoluto à dignidade da pessoa humana, finalidade 

máxima da Constituição e o objetivo primeiro da sociedade democrática;461 

 b) a defesa social dos interesses constituídos contra a ameaça que os delitos 

representam, em respeito à vertente repressiva apresentada;462 

 c) proteção daqueles que são acusados ou foram condenados pela prática de delitos, 

como forma de regular a necessária punição.463 

                                                 
458 FERREIRA, Pinto. Eficácia (Direito Constitucional). Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 30, p. 156. 
459 A lição prossegue: “A eficácia social se verifica nas hipóteses de a norma vigente (...) ser efetivamente 
aplicada a casos concretos. Eficácia jurídica, por sua vez, significa que a norma está apta a produzir efeitos 
na ocorrência de relações concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a sua simples edição 
resulta na revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam.” TEMER, Michel. Elementos de 
Direito Constitucional , p. 23. 
460 Paulo Queiroz entende que a missão do Direito Penal “é a missão de todo o Direito: possibilitar a 
convivência social, assegurar níveis minimamente toleráveis de violência, resolver, enfim, conflitos de 
interesses de modo pacífico, segundo normas e processo previamente conhecidos.” QUEIROZ, Paulo de 
Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal. Lineamentos para um Direito Penal mínimo , p. 131. 
461 O princípio da dignidade humana foi abordado no Capítulo 1, Item 2.1. 
462 A vertente repressiva do Direito Penal foi estudada nesse capítulo, no Item 1.1. 
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 Logo, o Direito Penal será eficaz na medida em que seus artigos vigentes tiverem o 

condão de obeceder e obter sucesso quanto aos objetivos acima identificados. 

 Diante das conseqüências da globalização e sua direta interferência no sistema 

jurídico-penal brasileiro, não se pode afirmar que o Direito Penal vigente esteja atingindo 

nenhum de seus objetivos. 

 O sistema penitenciário e seu atual regime jurídico disciplinar ferem diretamente a 

dignidade do ser humano, isolando o indivíduo de qualquer contato social por até 360 dias. 

Salo de Carvalho identifica essa preocupação do legislador em dar mais eficiência ao 

sistema jurídico-penal em detrimento das garantias constitucionais ao afirmar que 

“adotando como objetivo principal a maximização da ‘eficiência’ dos mecanismos 

repressores e a eliminação/neutralização dos encarcerados incômodos, o novo modelo 

normativo abdica de eventuais pudores humanitários e garantistas, assumindo 

explicitamente a crueldade das instituições totais latino-americanas”. 464 

 Christiane Freire afirma o Brasil aderiu ao modelo punitivo globalizado a partir dos 

anos 90, com o alargamento das condutas criminalizadas, o aumento do nível das penas e, 

também, o recrudescimento do controle disciplinar no interior da execução penal. Com a 

adoção dessa nova política, chegou-se à casa dos 300.000 (trezentos mil) presos.465  

 Essa triste realidade criada por um política criminal pouco social e, portanto, 

irracional, colocou o Brasil em uma situação de risco.466 O que está por trás dessa política 

criminal equivocada é justamente o fenômeno da globalização. 

 Ulrich Beck pergunta: quanta pobreza a democracia pode suportar? 

 O autor alemão apresenta o quadro aterrador das conseqüências sociais da 

globalização: 

 ? Diminuição de renda: as rendas do trabalho aumentaram cerca de 2%, enquanto 

as rendas do capital cerca de 59% (divisão entre mundo dos pobres e mundo dos ricos); 

                                                                                                                                                    
463 Sobre a vertente garantista, cf. Item 1.2 desse capítulo. 
464 CARVALHO, Salo de. Prefácio. In: FREIRE, Christiane Russomano. A violência do sistema 
penitenciário brasileiro contemporâneo: o caso do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) , p. 9-10. 
465 FREIRE, Christiane Russomano. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: o caso 
do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) , p. 166.  
466 Luiza Eluf apresenta retrato interessante da diminuição da qualidade de vida dos cidadãos por força da 
desorganização do Estado: “Houve uma época em que as classes média e alta viveram razoavelmente 
tranqüilas no país do carnaval e do futebol. Ninguém tinha medo de sair na rua, nem mesmo à noite, as casas 
tinham portões baixos e a criminalidade surgia de forma esporádica. O Brasil era menos violento e todos, 
inclusive os pobres, usufruíam de maior segurança. Isso tudo não faz muito tempo, uns trinta anos talvez, 
mas a mudança foi tão grande que, hoje, o Brasil parece outro país.” ELUF, Luiza Nagib. A explosão da 
criminalidade. Anais do Congresso Nacional de Execução Penal , p. 248. 
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 ? Conseqüente aumento do número dos excluídos: o número de pobres no mundo 

aumentou em 20% nas duas últimas décadas;467 

 Essa vinculação entre o aumento constante da pobreza e a fragilização da 

democracia preocupa. O Estado democrático de Direito não pode ser relativizado em sua 

base política. O mundo vivenciou alguns péssimos exemplos e conhece os perigos da 

existência de um Estado de Direito nada democrático.468 

 Fica evidente a interferência da globalização em alguns setores da política nacional: 

política social, econômica e criminal. Compete ao Estado, em suas três esferas de Poder, 

minimizar, dentro do possível, os impactos do globalismo em sua sociedade. 

 Além da redução de eficácia do Estado na manutenção do controle social e a 

conseqüente opção do Legislativo por uma política retributiva para tentar controlar esse 

desequilíbrio, também o Judiciário sofre com os efeitos da globalização. 

 Com a gradual e crescente descentralização da soberania em face da economia 

globalizada, os Estados e conseqüentemente seu aparato jurídico vêm sofrendo redução em 

significativa parcela de sua jurisdição.469 O que não significa, necessariamente, redução da 

eficácia do Direito Penal. 

 A transnacionalidade dos crimes também contribui para a eleição de um órgão 

jurisdicional internacional, capaz de aplicar o Direito de maneira uniforme, ampliando a 

eficácia de sua tutela e superando as barreiras da diferenciação dos ordenamentos jurídicos 

internos dos países. 

 A limitação geográfica do Estado e de seu Direito interno vê-se totalmente 

impotente quando as condutas e os resultados criminosos podem ser vislumbrados, em seu 

iter criminis, por diversos Estados estrangeiros. 

 Eduardo Faria apresenta esse fenômeno com precisão ao afirmar: “como a 

legislação foi criada para atuar dentro de específicos limites territoriais, seu alcance tende a 

diminuir na mesma proporção em que as barreiras geográficas vão sendo superadas tanto 

pela expansão das tecnologias de informação e produção, das redes de comunicação e dos 

sistemas de transportes quanto pela justaposição e intercruzamento de novos centros de 

poder. E quanto maior é a velocidade desse processo, mais o direito positivo e os tribunais 

                                                 
467 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização , p. 262-268. 
468 Podemos citar como exemplo o absolutismo, o fascismo, o nazismo. 
469 Como exemplo concreto, podemos citar o crime de genocídio, nos moldes do art. 7.º, I, d e art. 1.º, 
parágrafo único da Lei 8.072/90. 
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tendem a ser atravessados no seu papel garantidor de controle da legalidade por justiças e 

normatividades paralelas”. 470 

 A afirmação de perda da eficácia do sistema jurídico nesse caso só seria vá lida se a 

visão do sistema jurídico-penal ficasse limitada às divisas políticas dos países. Isso não 

seria correto.  

 No momento que o Brasil ratifica um Tratado Internacional, como o Estatuto de 

Roma, sujeitando-se às decisões do Tribunal Penal Internacional – TPI, integra em seu 

ordenamento jurídico o texto ratificado.471  

 Mesmo que a adesão brasileira represente entrega de brasileiro ou estrangeiro à 

jurisdição do TPI, não se pode afirmar que estamos diante de perda de eficácia do Direito 

Penal. Pelo contrário, utiliza-se o critério da especialidade para julgar crimes de guerra, 

contra a humanidade e de genocídio que tenham afetado o Globo como um todo. E, em 

regra, as especialidades costumam ampliar o grau de eficácia das atividades envolvidas. 

 Para aqueles que defendem a relativização das garantias fundamentais em nome de 

um eventual aumento de eficácia jurídica, sugerimos uma análise minuciosa no acervo 

legislativo nacional e em suas conseqüências jurídicas e práticas, como forma de avaliar se 

ampliou-se a eficiência do Direito Penal na medida em que se reduziu o leque de direitos e 

garantias individuais. 

 Teria a Lei dos Crimes Hediondos obtido sucesso no atingimento dos fins do 

Direito Penal, como a segurança nas relações sociais? Teria o RDD tornado mais eficaz o 

sistema jurídico-penal? 

 Alberto Silva Franco demonstra graficamente472 o equívoco desse raciocínio. Após 

a edição da Lei 8.072/90, a estatística criminal deixa transparecer um aumento 

significativo dos índices de criminalidade, como apresentadas na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
470 FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 231-
240. 
471 O Estatuto de Roma ingressou em nosso ordenamento jurídico através do Decreto legislativo 112/2002 e 
pelo Decreto 4.388/2002, após assinatura do Estatuto pelo Brasil em 7 de fevereiro de 2000. 
472 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, p. 643. 

SÃO PAULO – CAPITAL 
Ano 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Chacinas 
30 
23 
25 
53 
47 
53 
43 

Mortes 
98 
85 
90 
174 
154 
187 
154 
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 O Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, implementado pela Lei 10.792/2003, 

vem gerando fortes reações do crime organizado, ampliando o grau de insegurança 

social. 473 

 Logo, justificar a redução de garantias através dessa política criminal 

exclusivamente repressiva não pode ser associada à idéia de eficácia. 

 Além dos exemplos práticos acima demonstrados, dout rinariamente melhor sorte 

não acompanha a corrente utilitarista. 

 Christiane Freire desmascara um paradoxo social: a mesma sociedade que produz e 

reproduz riscos cada vez maiores e mais preocupantes, aposta incessantemente em 

soluções de controle e segurança, numa nítida postura de negação de sua própria 

essência.474 

 Esse aumento dos dispositivos penais e, em conseqüência, dos delitos, irá reduzir a 

capacidade estatal de reagir à maioria dos crimes com penas privativas de liberdade, tendo 

em vista a limitação física e orçamentária dos recursos para uma execução penal de caráter 

humanístico. Além do caráter dessocializador da privação da liberdade e do afastamento do 

preso do convívio com o trabalho e com a família.475 

 César Barros Leal afirma que com o passar dos anos, os problemas e os desafios se 

ampliam. Deve-se preocupar com um Estado democrático de Direito cuja função principal 

seja manter o bem comum e a paz pública. E com o reforço estatal que se impõe ante a 

criminalidade e a conseqüente definição de uma política criminal que não se contraponha à 

política social nem tampouco atente contra os princípios democráticos, os direitos 

humanos e as garantias legais.476 

 Se essa preocupação não estiver em pauta, fazendo prevalecer unicamente a 

vertente repressiva do Direito Penal, que futuro poderá ter o ordenamento jurídico-penal 

derivado dessa política criminal? 

 Inicialmente, essa expansão legislativa que busca a eficiência deverá mostrar uma 

tendência para os padrões legais anglo-saxônicos. Sua rapidez, seu pragmatismo e sua 

flexibilidade cada vez mais tem sido contrapostos às normas e aos procedimentos 

altamente atualizados dos modelos franco-românicos, considerados lentos e incompatíveis 

com os imperativos da globalização.  
                                                 
473 Cf. Item 1.1 do Capítulo 4. 
474 FREIRE, Christiane Russomano. A violência do sistema penitenciário brasileiro contemporâneo: o caso 
do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) , p. 108. 
475 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal, p. 18. 
476 LEAL, César Barros. Alcances y perspectivas de la prevención y del control social como instrumentos de 
política criminal. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, n. 6, p. 26. 
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 A economia mundial vem ditando as regras e espera encontrar, além da segurança e 

da coerção que o Direito pode lhe oferecer, valores como eficiência e produtividade, o que 

nem sempre se consegue com os atuais moldes formais que pugnam pelas garantias da 

busca pela verdade real e pela justiça.477 

 Outra característica será a descriminalização de condutas, mas não de sua ilicitude, 

utilizando outras esferas do Direito menos garantistas que o Direito Penal. A busca pela 

eficiência, ao não conseguir superar e derrubar o manto garantístico constituc ional (até 

porque estamos falando de cláusulas pétreas), irá encontrar refúgio jurídico nos Direitos 

Civil, Administrativo ou até em novos ramos do Direito como o de Mero Ordenação Social 

português ou o Direito de Intervenção pregado por parte da doutrina. 

 Como a produtividade na economia globalizada vem sendo obtida às custas, como 

de fácil constatação, da degradação salarial, da rotatividade no emprego, do aviltamento 

das relações trabalhistas, da informatização da produção e do subseqüente fechamento dos 

postos convencionais de trabalho, a sinergia entre a marginalidade econômica e a 

marginalidade social tem levado o Estado a reformular seus esquemas de controle e 

prevenção dos delitos e a incorporar no âmbito das políticas penais problemas e situações 

criadas pela ausência de políticas distributivas e compensatórias.  

 Eduardo Faria demonstra que “criminalizando esses problemas e essas situações, 

cada vez mais ele amplia o caráter repressivo de suas normas penais, desconsiderando os 

fatores políticos, sócio-econômicos e culturais inerentes nos comportamentos por elas 

definidos como transgressores. O objetivo é torná-las mais abrangentes e severas para, 

quase sempre sob o pretexto de ampliar a eficiência no combate ao crime organizado, ao 

narcotráfico, à fraudes financeiras, ao terrorismo e às operações de lavagem de dinheiro 

obtido ilicitamente, disseminar o medo e o conformismo no seu público-alvo – os 

excluídos”. 478 

 Assim, no Direito Penal baseado nessa política criminal eficientista pode-se 

verificar a constante definição de novos tipos de delito; a criminalização de várias 

atividades e comportamentos em inúmeros setores da vida social; a relativização dos 

princípios da legalidade e da tipicidade, mediante a utilização de regras com conceitos 

deliberadamente indeterminados, vagos e ambíguos, ampliando extraordinariamente a 

                                                 
477 FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 231-
240. 
478 FARIA, José Eduardo. As transformações do Direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 231-
240. 
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discricionariedade das autoridades responsáveis pela investigação policial, apuração 

processual e condenação. 

 O Direito Penal atual integra o chamado sistema lógico-abstrato, e tem como 

características marcantes um conjunto de conceitos ou definições que trazem segurança aos 

seus destinatários, impedindo o retorno de um Estado arbitrário.  

 Entretanto, a hiperinflação legislativa penal vem rompendo a segurança jurídica da 

dogmática penal com afrontas constantes aos princípios que dão legitimidade às regras 

penais, entre eles, o princípio da legalidade.  

 Com esse problema localizado no âmbito do Poder Legislativo, a idéia de deslocar 

a solução para o Poder Judiciário mostra-se conveniente.  

 Para manter a separação dos Poderes e o Pacto federativo intacto, os intérpretes da 

lei devem valer-se de instrumentos de que já dispõem e que não estão sendo corretamente 

utilizados. 

 É justamente nesse ponto que surge como instrumentos de destaque a hermenêutica 

neo-constitucionalista e a força normativa dos princípios e a inclusão no sistema jurídico-

penal do texto constitucional. 479 

 Importante ressaltar a tarefa do aplicador da lei penal de exercer sua função 

buscando, através da interpretação conforme a Constituição, a filtragem do Direito Penal 

de emergência para adaptá- lo, na medida do possível, às bases estruturais do garantismo. 

 Esse exercício do intérprete se justifica pois não se tem na literalidade do texto 

normativo, integrante do Direito Penal da globalização, o elemento de segurança do 

indivíduo em face do Poder. 

 Felipe Deodato confirma que “vivemos o tempo em que a predeterminação 

normativa é contrariada pela própria intenção da justiça penal, rica em tipos abertos, como 

os culposos, de perigo concreto, abstrato e difusos. A época em que essa predeterminação 

normativa, outrora precisa e propiciadora de um conhecimento universal, é impensável. 

Situação em que, de per si, demonstra residir a concretização do brocardo na interpretação 

feita diuturnamente pelo exegeta, diante do caso prático”. 480 

 E complementa afirmando que a mera existência da norma legal, nada, ou muito 

pouco, significa. A sociedade complexa e de risco não encontrará segurança jurídica se o 

                                                 
479 Dessa forma, conceituamos o Direito Penal como sendo o acervo de regras de natureza constitucional e 
infra -constitucional que, ao definirem condutas e estipularem sanções, tutelam os bens jurídicos de forma 
racional e limitam a necessária atuação punitiva estatal. 
480 DEODATO, Felipe Augusto Forte de Negreiros. Qual o caminho seguro para uma Gesamte 
Strafrechtswissenschaft , nesses tempos de fatos puníveis secundários? p. 165-176. 
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Direito não fizer uso de cláusulas gerais. Cláusulas gerais, mas que sejam 

sistematizáveis.481 

 Os critérios funcionais de necessidade e de utilidade social devem ser observados 

pelo Legislativo e pelo Judiciário. Entretanto, esses mesmos Poderes deverão ter ciência de 

que os princípios constitucionais tem força normativa, integram o sistema jurídico-penal e, 

portanto, limitam a infinitude de suas aspirações políticas e sociais. 

 Dessa forma, sem abandonar o finalismo que dá guarida realística ao Direito, o 

garantismo seria o limite objetivo dos avanços jurídicos trazidos pelos instrumentos do 

funcionalismo teleológico. E o novo sistema jurídico-penal formado dessa fusão estaria 

vinculados aos princípios constitucionais, à idéia do bem jurídico e à vertente de equilíbrio 

entre as funções do Direito Penal. 

 Esses seriam os limites objetivos de qualquer tentativa sistêmica de aprimorar o 

caráter utilitarista do Direito Penal, mesmo que para atender os anseios sociais presentes na 

Magna Carta. 

 Em outras palavras, o ideal seria permitir uma análise crítica, sem desprezar as 

exigências ou os requisitos postos pela dogmática. Seria fazer um movimento de 

submissão ao Direito e outro de adequação aos fins político-criminais, unindo-os de tal 

forma como a inclusão da palavra social ao Estado democrático de Direito.482 

 Isso poderia ser feito sem romper com o sistema positivista (daí o nome pós-

positivismo, como uma evolução do positivismo para adaptá- lo às realidade da sociedade 

de risco). A própria dogmática abre espaços para a valoração político-criminal no 

momento em que se discute o direito de praticar crimes em situações pré-determinadas 

pela lei, ou, até mesmo, por adequação social, contrariando texto expresso de lei. 

 O espaço existente entre a rigidez da letra da lei e a aplicação da regra ao caso 

concreto permite um exercício pelo intérprete que pode fazê- lo, inclusive, em busca da 

socialização na aplicação do Direito Penal. Essa decisão será válida se a hermenêutica for 

feita com elementos internos do sistema jurídico-penal, inclusive e principalmente as 

regras materialmente constitucionais. 

 Poder-se-ia denominar essa nova dogmática de derivação direta e exclusiva da 

política criminal. Entretanto, o caráter legitimador constitucional e a filtragem dogmática 

                                                 
481 Idem, ibidem. 
482 DEODATO, Felipe Augusto Forte de Negreiros. Qual o caminho seguro para uma Gesamte 
Strafrechtswissenschaft , nesses tempos de fatos puníveis secundários? p. 165-176. 
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da política criminal pelos hermeneutas irá descartar as regras inconstitucionais e manter 

apenas um conteúdo dogmático legítimo. 

 Seria prematuro e leviano afirmar que esse Direito Penal relegitimado será mais 

eficaz. Entretanto, surge como uma alternativa ao já vigente Direito Penal que, 

concretamente, é destituído de qualquer eficiência, tendo em vista não atingir seus 

objetivos, nem os específicos nem o geral. 

 Dessa forma, esperamos que a retirada da solução do âmbito legislativo para o 

âmbito judicial auxilie nessa difícil tarefa. 

 Nesse sentido, a lição do mestre Miguel Reale, que afirmou: “O reajustamento 

permanente das leis aos fatos a às exigências da justiça é um dever dos que legislam, mas 

não é dever menor por parte daqueles que têm a missão de interpretar as leis para mantê-las 

em vida autêntica”. 483 

 Portanto, tendo a Constituição Federal e suas cláusulas pétreas como fonte suprema 

de produção legislativa penal, compete tanto ao político-criminal, ao cientista jurídico 

quanto aos aplicadores da legislação criminal o respeito ao conteúdo máximo e legitimador 

da dogmática penal. 

 Não importa se estudando propostas, criando restrições, tipificando condutas, 

aplicando penas, analisando conteúdo de leis. Em qualquer desses momentos a 

preocupação inicial tem que ser com a compatibilidade entre o objeto de análise e os 

direitos e garantias fundamentais. Pois, inexistindo tal derivação legitimadora, pode-se 

encerrar o trabalho e desconsiderar o projeto votando contrariamente ou absolver por 

atipicidade da conduta. Deve-se declarar a inconstitucionalidade da lei para encaminhá- la 

ao Supremo Tribunal Federal, que dará a última palavra. Tudo em busca da finalidade 

primordial do Direito: a busca pelo fortalecimento do texto contitucional e a conseqüente 

pacificação das relações sociais. 

 Não compete ao Poder Judiciário implementar políticas públicas, mas deve cumprir 

o seu papel social até onde os limites da Carta Magna assim o permitam. 

 O eterno Pontes de Miranda elencou em 1979 quais seriam os fins da sociedade 

progressiva do século XX: a) assegurar as liberdades individuais; b) manter a democracia; 

c) realizar certo grau de igualdade e implementar seu crescimento. Estamos em 2007, em 

pleno século XXI, e continuamos esperançosos que o nosso Estado democrático de Direito 

                                                 
483 REALE, Miguel. Eficácia (Filosofia do Direito). Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 30, p. 186. 
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ainda tenha como fim maior a busca pela liberdade, igualdade e, quem sabe até a 

fraternidade entre todos que compõem a sociedade de risco globalizada em que vivemos.484 

 Como parte desse Estado, o Direito Penal não pode – a nenhum título e sob nenhum 

pretexto – abrir mão das conquistas históricas consubstanciadas nas garantias 

fundamentais. É indispensável que os direitos fundamentais do cidadão sejam considerados 

indisponíveis, afastados da livre disposição do Estado que, além de respeitá- los, deve 

garanti- los.485 

 Se a globalização e suas relações de cunho econômico precisam de celeridade, 

dinamismo, relativização e flexibilização de valores, tudo em nome da manutenção e 

ampliação de seus lucros, não é no Direito Penal que irá encontrar terreno para seu 

desenvolvimento. 

 Esperamos que o Direito Penal como garantia fundamental funcione como uma 

barreira contra os avanços da globalização e mostre, através da hermenêutica pós-

positivista, que o sistema jurídico-penal não é moeda de barganha nem instrumento a 

serviço desse fenômeno, independentemente das constantes concessões legislativas. 

                                                 
484 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade e igualdade (os três caminhos) , p. 573. 
485 BITENCOURT, Cezar Roberto. Princípios garantistas e a delinqüência do colarinho branco. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 11, p. 127. 
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7  

CONCLUSÃO 

 

1. A crise de legitimidade que assola os hodiernos sistemas penais, em particular o 

brasileiro, está relacionada aos seus fundamentos filosóficos, políticos e jurídicos. Em 

grande parte, tais fundamentos foram construídos pelo pensamento jurídico Iluminista, que 

os fez converter em Direito. As Declarações daí oriundas identificaram uma série 

complexa de vínculos e de garantias estabelecidas para a tutela do cidadão contra o arbítrio 

punitivo. Mesmo estando amparados pelo status constitucional, esses direitos e garantias 

são constantemente violados pelo legislador ordinário e ignorados pela sua inobservância 

no momento da aplicação. A crise, de outra parte, assola pelo tempo os mesmos 

fundamentos clássicos do Direito Penal, ou porque inadequados, ou pior, não satisfatórios, 

ou porque esmaecidos e subjugados por orientações utilitaristas, pragmáticas e 

eficientistas. 

 

2. Nesse quadro, compete à Ciência do Direito Penal a árdua tarefa de, em primeiro lugar, 

sistematizar o ordenamento jurídico-penal, para, em seguida, filtrar, com base nos 

princípios constitucionais da dignidade humana, da reserva legal, da presunção de 

inocência, da culpabilidade, da intervenção mínima, da fragmentariedade, da 

proporciona lidade, da ofensividade e da humanização das penas, as leis que se mostrem 

incompatíveis com eles, tanto no aspecto formal quanto no substancial. 

 

3. O Direito Penal, reverberando os valores declinados na Carta, deverá submeter seu 

conteúdo à vontade desta. Os princípios de Direito Penal, o processo de criação das leis 

penais, e o conteúdo das normas criminais deverão estar em absoluta sintonia com os 

valores da ordem constitucional, respeitando-os e zelando pela sua aplicação e vigência. 

 

4. A globalização é um fenômeno mundial que atua como um processo uniforme no qual 

os Estados-nação, culturas nacionais e, conseqüentemente, o Direito são transformados 

pela integração econômica. Trata-se de um processo que interfere em todos os campos da 

vida social.  A globalização, por atender os anseios da política econômica, foi aceita de 

forma rápida e integrada aos diplomas nacionais, combinado desenvolvimento econômico 

com segurança jurídica. A busca pelo lucro rápido foi determinante para o incremento dos 
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riscos sociais e pelo incremento da legislação penal que continua a correr atrás de um 

prejuízo que não causou. 

 

5. O Poder Legislativo vem sofrendo forte pressão de causas de expansão do Direito Penal 

decorrentes do fenômeno da globalização. A velocidade das informações, sua 

descartabilidade, a perda de referências importantes, como o tempo e o espaço, a 

ampliação e canalização midiática com a exposição maciça e constante do cometimento de 

delitos, a institucionalização da insegurança, o descrédito nas demais instâncias de 

proteção e os gestores atípicos da moral impulsionaram o legislador a instrumentalizar o 

Direito Penal em busca de uma célere e aparente solução para os problemas da 

criminalidade. 

 

6. Como conseqüências dessa expansão, o Direito Penal passou a conviver com problemas 

de ordem dogmática, entre eles: a hipertrofia da legislação penal; a instrumentalização do 

Direito Penal; o simbolismo negativo de suas leis e a constante flexibilização dos direitos e 

garantias individuais. 

 

7. No século XX, a partir do segundo pós-guerra, viu-se uma explosão de progresso, 

marcado por avanços fantásticos no campo da tecnologia. Avanços que, se de um lado 

trouxeram incontestáveis benefícios, de outro estão a criar situações ameaçadoras à própria 

sobrevivência da espécie humana. Mesmo com grandes avanços tecnológicos, não foi 

possível eliminar a criação de riscos. Pelo contrário. Essa pós-modernidade pode ser 

definida como o estágio em que as formas contínuas de progresso técnico-econômico 

podem se transformar em autodestruição, em que um tipo de modernização destrói outro e 

o modifica. Esse risco gera insegurança social e, aliada à sociedade de sujeitos passivos, à 

influência da opinião popular inflamada pelos meios de comunicação e sua repercussão do 

Legislativo e à utilização do paternalista Direito Penal como intrumento de efetividade, 

uma sociedade de risco com um Direito Penal pós-moderno. 

 

8. Como exemplo de sistema jurídico pós-moderno, já em franca expansão global, temos o 

Direito Penal do inimigo. Teria desenvolvida por Günther Jakobs, o Direito Penal do 

inimigo de Jakobs apresenta-se como uma reação à opção do indivíduo pela habitualidade 

criminosa e pela ruptura do contrato social com o atingimento da vigência da norma. Esse 

inimigo perderia seu status humano e, em conseqüência, os direitos e garantias próprios, 
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como a dignidade humana. Esse conjunto de regras em total desrespeito aos princípios 

constitucionais para combater inimigos, não pode ser chamado de Direito Penal, e, o rótulo 

de inimigo para alguns criminosos e para outros não – estabelecido por pessoas e critérios 

até então desconhecidos –, apresenta-se como o retorno ao Direito Penal do autor, típico da 

Escola de Kiel. Em ambas as situações, não há amparo científico e muito menos 

legitimidade constitucional. 

 

9. Desenhado o preocupante quadro ideológico do futuro do Direito Penal na era da 

globalização, temos obrigação de lembrar e resgatar valores Iluministas que estão sendo 

esquecidos ou ignorados em nome de uma eventual eficácia no combate à criminalidade, 

utilizando-se o Direito Penal como instrumento de ataque. Entre os diplomas que 

construíram verdadeiro aparato histórico de conquistas da dignidade humana na seara 

penal, merece amplo destaque o acervo de declarações de direitos do homem, fonte de 

informação responsável pela estrutura das modernas constituições, inclusive a brasileira. 

 

10. Com os direitos subjetivos indicados por Feuerbach e dogmaticamente desenvolvidos 

por von Liszt, surgiu a relevante figura dos bens jurídico-penais. Com lastro substancial no 

resultado das declarações de direitos, funcionam como limite objetivo à construção das 

normas penais.  

 

11. Entretanto, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos não impediu a 

expansão do Direito Penal para tutelar interesses meta- individuais. E assim deveria ter 

sido. Os interesses difusos como o meio ambiente, a ordem econômica, as relações de 

consumo, as transações digitais, o sistema financeiro etc. carecem sim da tutela penal e não 

podiam ficar resguardados apenas pela ameaça de sanções civis e administrativas. Apesar 

de boa parcela da doutrina entender que o Direito Penal deve rejeitar a tutela de bens 

difusos, em respeito ao princípio da fragmentariedade, pela manutenção da busca por um 

Direito Penal mínimo, o sistema jurídico-penal deve tutelar bens jurídicos difusos, quando, 

direta ou indiretamente, afetem a vida e a qualidade de vida dos indivíduos que compõem a 

sociedade, pois, a segurança das relações humanas a níveis toleráveis, a ordem econômica 

substancialmente preocupada com a redistribuição de riquezas e o desenvolvimento social, 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado e utilizado racionalmente são exemplos de 

bens jurídicos difusos que precisam da força do Direito Penal, mesmo que de forma 

simbólica, para lutarem por seu atingimento. 
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12. A manutenção do conceito de bem jurídico deve prevalecer pois, se houver respeito à 

presença dos bens jurídico-penais presentes na Constituição e respeito aos seus princípios 

informadores, tanto no âmbito de política criminal quanto no âmbito dogmático, respeitar-

se-á o modelo garantista de Direito Penal, independentemente dos interesses por trás das 

decisões políticas instrumentalizadoras desse direito. O simples fato de o Direito Penal 

pós-moderno ter tipificado condutas de perigo abstrato, lesionando o princípio da 

ofensividade, não faz com que o conceito de bem jurídico deva desaparecer. Pelo contrário, 

o bem jurídico deve sempre atuar ao lado dos princípios da ofensividade e da 

proporcionalidade. O Direito Penal precisa do bem jurídico presente na Constituição para, 

ao criminalizar condutas, legitimar, de forma material, o exercício da moderna e 

constitucionalmente limitada política criminal. 

 

13. O crime e sua dinâmica, como o terrorismo, os crimes ambientais e os crimes 

econômicos vêm sendo praticados e não sofrem qualquer intimidação pela existência da 

tutela penal. As estatísticas mostram um aumento dessas ocorrências, não sendo relevante 

o aumento das penas ou das condutas tipificadas. A política criminal que utiliza a 

neocriminalização e a neopenalização como formas de atingir os objetivos do Direito Penal 

mostram-se equivocadas, apesar da necessidade de tutela. 

 

14. Dessa forma, o legislador em nome da tentativa de solucionar os problemas insolúveis 

até então, passa a criar instrumentos penais repressores, sempre tentando realçar o caráter 

intimidatório do Direito Penal, na busca de inibir a opção pela criminalidade. Entre esses 

instrumentos, podemos destacar a excessiva antecipação da tutela penal com os crimes de 

perigo abstrato e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Entretanto, do lado oposto, a 

doutrina e a jurisprudência vêm buscando mitigar a falta de sistematicidade das leis que 

saem do Congresso com inovações que auxiliam em decisões mais justas pelo intérprete: 

como a imputação objetiva e o Direito Penal de duas velocidades. 

 

15. A teoria do Direito Penal de duas velocidades foi desonvolvida por Jesús-María Silva 

Sánchez. As velocidades do Direito Penal estão relacionadas com o grau de intensidade da 

restrição dos direitos individuais daqueles que são condenados pela justiça criminal e o 

conseqüente grau de relativização das garantias constitucionais dos agentes ativos dos 

delitos. Assim, na primeira velocidade do Direito Penal, todas as garantias dos 

acusados/condenados estariam asseguradas sendo cabível, portanto, a aplicação de pena 
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privativa de liberdade. A segunda velocidade restringe algumas garantias em troca da não 

aplicação de pena privativa de liberdade. É o regime jurídico-penal dado aos crimes de 

menor potencial ofensivo que temos no Brasil. 

 

16. Estamos presenciando uma crescente antecipação da tutela penal, mediante a 

configuração excessiva de delitos de perigo abstrato, definidos pelo caráter altamente 

hipotético e até improvável do resultado lesivo e pela descrição aberta e não taxativa da 

ação. Entendemos que em alguns casos a antecipação não apenas é possível, mas é 

necessária, como no caso dos crimes ambientais, onde não há espaço para o cometimento 

de crimes, nem para uma análise de custo x benefício por parte dos agentes ativos dos 

delitos.  

 O fenômeno da globalização econômica modelou uma nova sociedade. Os riscos da 

atual sociedade impõem a flexibilização do princípio da ofensividade na seara penal em 

nome da própria sobrevivência da espécie humana, em especial com relação à preservação 

do meio ambiente, que, ausente, esvaziada estará a razão de ser do Direito Penal, do 

Direito em si e da própria tutela das relação humanas, por inexistência de destinatários para 

a norma. Tipifica-se a conduta no seu nascedouro, impedindo o resultado naturalístico. A 

utilização dessa modalidade de tipificação fica restrita para a proteção de bens jurídicos 

indispensáveis para a manutenção da vida e da integridade física da humanidade e das 

gerações futuras. 

 

17. O simples fato da imputação objetiva viabilizar uma análise ex ante da 

responsabilidade criminal e uma eventual análise posterior amplia as garantias dos 

indivíduos. Levando à teoria do fato típico a idéia do risco, harmoniza-se e aproxima-se a 

difícil tarefa da responsabilidade penal com a sociedade do risco e suas peculiaridades, 

entre elas, a celeridade das relações sociais e o surgimento de fatos novos. Assim, a relação 

entre o ontologismo finalista e a lei, que nem sempre andam juntos tendo em vista a 

celeridade trazida pela globalização, não mais deixa lacunas, suplantadas pelo sistema 

jurídico-penal aberto e pelas análises normativas do funcionalismo moderado de Roxin. 

 

18. A ampliação da magnitude dos danos causados após o desenvolvimento das empresas é 

fato notório. Quanto maior a empresa, maior é a potencialidade de causar grandes 

problemas naturais e sociais. A prática de crimes valendo-se das pessoas jurídicas e em 

benefício dessas mesmas instituições ampliou-se em demaisa. Esse novo modelo de 
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criminalidade, tendo em vista as suas primordiais atividades, veio à tona e foi 

potencialmente ampliado pelo mau uso dos avanços tecnológicos desenvolvidos pela 

Ciência em troca do lucro cada vez maior e mais rápido. A responsabilidade penal da 

pessoa jurídica surgiu como instrumento de política criminal que tem como objetivo coibir, 

de forma preventiva, a prática de crimes no âmbito empresarial e solucionar o problema da 

quase impossibilidade de identificação da pessoa física que determinou a prática do ato 

criminoso, bem como do executor desse mesmo delito, além das hipóteses de obediência 

hierárquica e da necessária observância da função social da empresa. 

 Boa parcela da doutrina entendeu os reclames da política criminal e a necessidade 

deôntica de criminalizar condutas de pessoas jurídicas. Assim, as lacunas dogmáticas vêm 

sendo gradativamente superadas e o ordenamento jurídico-penal brasileiro vai se 

uniformizando com o dos demais países em busca da solução contra a utilização nefasta de 

empresas para a prática de crimes e para iludir a justiça criminal. Essa má utilização das 

empresas expõe bens jurídicos de relevância constitucional às discussões doutrinárias 

infindáveis e preconcebidas de ambas as partes, fazendo com que os indivíduos, em 

especial dos países que ainda não aceitaram essa teoria como instrumentalização 

necessária, sofram as desagradáveis conseqüências da manutenção da degradação 

ambiental descontrolada. 

 

19. O problema da tutela de bens jurídicos difusos não está na essência da tutela ou no 

ramo do Direito onde ela se dará. Encontra-se na deficiência hermenêutica que assola a 

dogmática brasileira. A aplicação puramente positivista de regras anteriores à Constituição 

cidadã e imediatistas de regras posteriores, mas despretensiosas em relação à Carta Magna 

leva a injustiça – ou a simples ausência de justiça – do plano abstrato para o plano 

concreto. A atual política criminal deitou-se sobre o manto repressivo do Direito Penal e 

ignora a cada dia a existência de sua outra face garantista, desequilibrando, dessa forma, o 

sistema. 

 As decisões mecanicistas, produzidas em série, que não levam em conta a realidade 

e as metas sociais explicitadas pelo constituinte, contribuem diariamente para a 

manutenção de um Estado puramente de Direito, e nada democrático. 

 

20. Os três Poderes da República que interferem no sistema criminal têm a obrigação de 

buscar a harmonia entre a vertente repressiva e a vertente garantista do Direito Penal. Esse 
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equilíbrio entre a necessidade da pena e a manutenção da liberdade é um direito 

fundamental que deve estar assegurado pelo sistema jurídico-penal neoconstitucionalista. 

 

21. Todos os membros da sociedade têm direito à esse Direito Penal relegitimado: os 

suspeitos, os indiciados, os acusados, os condenados e a vítima (concreta ou potencial). 

Trata-se de um direito difuso sob o ângulo da sociedade, e individual quanto aos sujeitos 

ativos dos delitos. 

 

22. Ao levar o pós-positivsmo para o sistema jurídico-penal, não se defende sua ida para o 

extremo da hermenêutica, ou seja, um Estado de Juízes, onde a valoração histórico-cultural 

de cada aplicador da Lei selaria diferentes soluções para casos idênticos. O que se espera é 

o equilíbrio entre o positivismo estrito e o despotismo judicial. 

 

23. O conteúdo buscado pode ser encontrado ao utilizar-se os “lampiões constitucionais”, 

regulamentados em forma de princípios que, ao contrário de um pensamento estritamente 

antropocentrista, não é fruto exclusivo de opções políticas, e sim conquistas históricas de 

toda a humanidade que, ao longo de seu próprio sofrimento, percebeu, ao menos, o que não 

queria para ela e plasmou sua quase unanimidade pela vontade da maioria. 

 

24. A instrumentalização dessa proposta passa necessariamente pelo Poder Judiciário. É na 

judicatura que deve estar presente o mais importante exercício hermenêutico: a 

compatibilidade entre a lei ordinária e as regras materialmente constitucionais. Para 

adimplir os anseios deônticos, não será preciso reinventar a ordem jurídica, que já está 

exacerbada de tentar solucionar os problemas sociais e atingir os fundamentos do Estado 

democrático de Direito editando leis de forma ininterrupta. 

 

25. A fase pós-positivista do Direito tomará corpo quando magistrados, lastreados pelo 

rico acervo dogmático acadêmico e pela sua própria consciência e sensibilidade social, 

exercerem a judicatura de forma responsável, ou seja, aplicando os ditames de nossa 

Constituição dirigente, direcionados pelos princípios constitucionais, aos casos concretos 

que lhes batem à porta do gabinete. 

 

26. Não se espera que o Judiciário resolva os problemas sociais do País, nem que chame 

para si a implementação das políticas públicas que o Executivo e o Legislativo insistem em 
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não cumprir. O que se espera é que as decisões na seara criminal tenham, além da vertente 

garantista, cunho social e exclusivo, de acordo com a situação prática apresentada. 

 

27. Felizmente, a relegitimação do Direito Penal que se propõe já foi iniciada. A força 

normativa dos princípios, a hermenêutica constitucional social e o controle difuso de 

constitucionalidade já vêm sendo utilizados pela magistratura. Temos decisões judiciais 

aplicando de forma corriqueira o princípio da insignificância. Temos deciões judiciais que, 

ao contrário da atividade quase braçal de sentenciar o mesmo pelo mesmo, por 

entenderem, em controle constitucional difuso, que uma lei ofendeu ditames e garantias 

fundamentais, absolvem, preservando e enaltecendo os valores expressos e implícitos nas 

normas superiores. 

 

28. Dessa forma, não há utopia ou excesso de academicismo nas propostas derivadas dessa 

dissertação. Pelo contrário. Trata-se de uma pesquisa feita com base na realidade, com 

dados da realidade e dirigida para a realidade. O campo deôntico morreria na solidão se 

não pudesse influenciar, de forma tangível, a tão equivocada, e não menos importante, 

dogmática. 
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