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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, substancializando-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. 



 13

 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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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 

proporcionalidade, 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, combinando 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. Teoria 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 demasia. 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 a 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. Há decisões judiciais 

aplicando de forma corriqueira o princípio da insignificância. Há 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 com base na força normativa dos princípios, 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. 

 Por isso, propõe-se inicialmente e com base na dogmática apresentada nesse 

trabalho, a descriminalização de 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. 

 Esse exercício deve ser feito em duas frentes: em primeiro lugar pelo Poder 

Legislativo através do mecanismo de revogação expressa desses dispositivos, como fez 

com a expressão “mulher honesta”. Em segundo lugar, pelo Poder Judiciário que precisa 

mostrar coragem para absolver pela atipicidade do fato frente à sua inconstitucionalidade, 

em controle difuso, sem utilizar a falta de provas como válvula de escape e alívio moral. 
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