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Resumo 

 

A presente tese de doutoramento possui como finalidade restringir o alcance do tipo penal 

previsto no art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor. Esta atividade 

interpretativo-teleológica de redução típica será levada a efeito com a articulação de 

conhecimentos dogmáticos dos injustos de posse, auxiliada pela criminologia na busca da 

compreensão das subculturas delinquentes, bem como da análise empírica de dados e da 

análise do ambiente de risco representado pelo futebol. Não obstante o viés preventivo do 

tipo penal, o qual atende a uma política criminal global de segurança nos eventos 

esportivos, o objetivo é, considerando o injusto de posse como autonomamente legítimo, 

criar critérios materiais que permitam a imposição de pena a determinados 

comportamentos praticados por torcedores. Em outras palavras, o tipo penal somente 

adquire um conteúdo material legítimo quando verificados seus elementos (sujeito + 

objeto) em um determinado contexto específico, uma vez que estes elementos, 

desconectados do ambiente esportivo e compreendidos isoladamente, não possuem 

periculosidade suficiente a ensejar a incidência da lei penal.  
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Abstract 

 

The main objective of the present thesis is to narrow the scope of the criminal type 

established by the Spectators Statute’s article 41-B, paragraph 1, subsection II. I will 

conduct this interpretative-teleological activity of restricting the criminal type by 

articulating (i) knowledges that stem from the possession crimes’ legal dogmatics, (ii) the 

criminology knowledges that help understand the dynamics of delinquent subcultures, and 

also with help from (iii) empirical data analysis and from (iv) the analysis of the risk 

environment surrounding soccer and football matches. Although the criminal type adopts a 

preventive perspective, according to a global criminal security politics at sports events, my 

objective is to create material criteria that allow to impose penalties to certain behaviors 

performed by spectators, assuming that possession crimes are lawful in themselves. In 

other words, the criminal type only acquires a legitimate material content when it is 

possible to verify their fundamental elements (subject + object) in a specific context. If 

those elements are disconnected from the sports environment and are comprehended in 

isolation, they do not contain enough dangerousness to give rise to the incidence of 

criminal law. 
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Riassunto 

 

Lo scopo di questa tesi di dottorato è di limitare l’ ambito del tipo criminale previsto 

dall'art. 41-B, comma 1, inc. II dello Statuto del Fan. Questa attività di riduzione típica, 

interpretativa-teleologica, sarà effettuata con il coordinamento della conoscenza dogmatica 

dei reati di possesso, con l'aiuto della criminologia nella ricerca di comprensione delle 

sottoculture delinquenti, così come l'analisi empirica dei dati e l'analisi degli calcio come 

ambiente di rischio. Nonostante la funzione di prevenzione del tipo criminale, che serve 

una politica criminale globale di sicurezza in occasione di eventi sportivi, l'obiettivo é 

considerare il possesso come materialmente legittimo e creare criteri materiali che 

permettono l'applicazione di sanzioni per alcuni comportamenti praticati da tifosi. In altre 

parole, il reato acquisisce solo materiale contenuto legittimo quando verificate suoi 

elementi (soggetto + oggetto) in un contesto specifico, dal momento che questi elementi 

scollegati dall'ambiente sportivo non ha pericolo sufficiente per dare luogo a incidenza del 

diritto penale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A expansão do direito penal e, portanto, do âmbito da punibilidade, é hoje 

amplamente discutida na doutrina jurídico-penal. Modernamente, não há um texto ou livro 

jurídico, daqueles que realmente se proponham a compreender a realidade social, 

especialmente quando inserida em um contexto de sociedade de risco, que não aborde o 

avanço punitivo levado a efeito pelo Estado por meio de sua ferramenta mais incisiva nos 

direitos e liberdades: o direito penal. Uma constatação dessa assertiva é a utilização em 

escala dos crimes de perigo abstrato no viés dos delitos de posse, os quais muito se afastam 

de uma noção de periculosidade a justificar a intervenção do direito penal quando o 

referencial é o bem jurídico protegido. 

 

Ao lado da expansão do direito penal e da crescente utilização dos delitos de posse, 

não se pode deixar de notar a dicotomia político-criminal que orienta não apenas o 

legislador, mas também o aplicador da lei, fundamentada na discussão segurança versus 

liberdade, numa clara alusão à eficiência do sistema penal. Dentro deste discurso, o que se 

percebe – e isto também vem subjacente nos delitos de posse –, é o avançar de um Estado 

policial-prevencionista em detrimento de um Estado de direito cujas garantias foram sendo 

consolidadas ao longo dos séculos.  

 

É dentro desta visão expansiva e considerando, ainda, o conhecimento adquirido 

por outras áreas das ciências humanas no estudo das subculturas delinquentes, notadamente 

pela criminologia, que se pretende analisar o injusto possessório retratado no art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II, do Estatuto do Torcedor, para além de uma visão deontológica do 

próprio direito ou mesmo do direito penal, na busca de um conteúdo material próprio. Para 

tanto, além dos conhecimentos da sociologia criminal, também serão considerados 

referenciais históricos voltados ao ambiente esportivo do futebol, bem como a captação e 

observação empírica de dados fáticos que circundam a aplicação deste dispositivo penal 

para uma melhor compreensão e percepção desta realidade, sem desconsiderar questões 

dogmáticas voltadas aos delitos de posse de maneira geral. 
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Diante deste quadro, pretende-se, com este estudo, propor uma solução dogmática 

para o injusto de posse do art. 41-B do Estatuto do Torcedor, visando conter a utilização do 

sistema criminal e, por conseguinte, da violência prevista na pena. Visa-se, com este 

desiderato, alcançar uma interpretação teleológico-restritiva da norma contida no tipo em 

referência. Em outras palavras: sempre tendo como premissa o respeito aos direitos 

individuais, corolário de um Estado de direito, busca-se analisar a validade ou a 

legitimidade do ilícito, representativo de um fragmento de realidade, numa dimensão 

material própria de concretude, mesmo que o aludido tipo penal esteja inserido, e tenha 

sido pensado, em uma lógica prevencionista-utilitária. 

 

Para o desenvolvimento deste objetivo, o trabalho divide-se em cinco capítulos, 

dispostos de forma que possa levar o leitor a compreender a realidade sobre a qual se busca 

analisar o tipo do art. 41-B, bem como do próprio universo dos injustos possessórios. 

 

O primeiro capítulo destina-se a mostrar o cenário de aplicação do art. 41-B do 

Estatuto do Torcedor. Especificamente, a evolução do futebol no Brasil e como este 

esporte é associado, histórica e culturalmente, à prática de atos de violência por parte da 

massa. Ao lado deste fator histórico, pretende-se apresentar o surgimento do fenômeno das 

“torcidas organizadas”, sua evolução e seu crescimento até a configuração atual. Para 

tanto, busca-se mostrar a composição destas organizações de torcedores e analisar como 

elas se comportam no contexto social esportivo. A despeito disto, o objetivo maior é, com 

apoio da ciência criminológica, caracterizar este agrupamento de pessoas como uma 

variação de uma subcultura delinquente e, portanto, mostrar como esta caracterização 

ajuda a compreender a necessidade da aplicação dos injustos de posse do art. 41-B a 

algumas situações concretas.  

 

O segundo capítulo leva em conta o cenário desenhado no capítulo anterior e 

analisa, do ponto de vista normativo, o contexto de risco no qual a prática do futebol está 

inserida, tanto sob a perspectiva endógena das lesões esportivas, as quais podem 

influenciar o comportamento da massa, quanto da perspectiva da violência exógena 

praticada pela própria massa. Com suporte político-criminal de modelos internacionais – 

países nos quais a prática do futebol é culturalmente arraigada –, busca-se apresentar como 

os Estados lidam com esta questão, ora com mais, ora com menos conteúdo preventivo-

policial, bem como justificar a escolha do legislador brasileiro pelo art. 41-B, parágrafo 1º, 
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inc. II do Estatuto do Torcedor. Também, neste capítulo, imperioso demonstrar a evolução 

legislativa brasileira – Estatuto do Torcedor – acerca da proteção conferida ao próprio 

torcedor. Em um primeiro momento, a preocupação da segurança fora dogmaticamente 

tratada por meio de dispositivos civis e administrativos. Todavia, em um segundo 

momento, com a evolução das práticas violentas, o legislador buscou suporte em 

dispositivos de natureza penal, tanto para comportamentos diretamente relacionados à 

violência, como é o caso do art. 41-B em toda sua generalidade, quanto para 

comportamentos penais que indiretamente possam ensejar a prática de atos violentos, tendo 

em vista influência exercida sobre a massa.  

 

O terceiro capítulo preocupa-se em situar a questão dentro daquilo que se denomina 

“infrações de polícia”. O objetivo é mostrar que este tipo instrumental legislativo, 

representado pelos injustos de posse, vem sendo historicamente utilizado no Brasil. O 

principal exemplo histórico é a repressão aos capoeiras. Mesmo se aproximando de um 

Estado policial, diante do viés preventivo, é possível entender que este injusto pode ser 

aceito e ter um conteúdo material próprio dentro das balizas de um Estado de direito. 

Procurar-se-á demonstrar a inexistência de diferenças de essência entre crime e 

contravenção e que ambos institutos são submetidos à mesma disciplina dogmática, motivo 

pelo qual é indiferente tratar a questão como crime ou como contravenção. 

 

O quarto capítulo volta a atenção para a dogmática dos delitos de posse, 

especialmente a algumas questões que devem ser enfrentadas antes de qualquer análise de 

legitimação material. Em um primeiro momento, após uma rápida abordagem do contexto 

político-criminal e da evolução histórica do conceito civil de posse, será buscado, com o 

auxílio do próprio direito privado, um conceito normativo de posse penal. Na sequência, é 

formulado um conceito penal de posse. Com a ajuda de três exemplos de reais situações 

possessórias, a ideia central é discutir, com apoio da moderna doutrina, a natureza jurídica 

do injusto possessório como uma ação, omissão ou estado. Todavia, antes desta discussão 

– e até mesmo porque as questões são interligadas –, pretende-se apontar para a 

desnecessidade de um conceito de ação penal (ou de um supraconceito), ainda mais 

voltado aos injustos de posse, podendo o conceito de ação ser extraído do próprio tipo 

penal, o que nada prejudicaria a compreensão da posse como estado. Esta discussão 

mostra-se importante uma vez que, somente sobre uma conduta possessória 

suficientemente idônea para receber qualquer valoração de cunho axiológico, é que se pode 
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passar ao passo seguinte, que é a discussão acerca da legitimidade material dos injustos de 

posse. Esta tarefa, saliente-se, parte da premissa de que os injustos de posse possuem uma 

legitimidade material autônoma. Assim, com esta premissa e com apoio na classificação 

exposta pela professora Nuria PASTOR MUÑOZ, é que se buscará a formulação de uma 

classificação própria para o crime do art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do 

Torcedor, que assim denominaremos: “posse, em si mesma, não perigosa, de objetos, 

igualmente, de per se não perigosos, mas que, ambos, conjuntamente, em contexto 

específico, tornam-se perigosos.”  

 

O quinto capítulo, por fim, dentro da classificação anteriormente exposta, tem por 

objetivo a redução teleológica buscada para o art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do 

Torcedor. Para esta tarefa, serão consideradas as análises acerca da caracterização dos 

grupos de torcedores como uma subcultura delinquente e, também, pesquisa empírica 

realizada sobre dados captados junto ao Anexo de Defesa do Torcedor, tanto referente aos 

próprios torcedores quanto aos objetos por eles levados ao ambiente esportivo (Apêndice 

1), em situações fáticas que envolveram a incidência do art. 41-B como objeto de 

compreensão. Ademais, para além destes dois pontos de partida, a argumentação jurídico-

dogmática partirá de cinco casos ou situações, a fim de demonstrar a legitimidade material 

em cada um dos exemplos, uma vez que a conduta penal somente ganha identidade penal 

quando tanto o sujeito quanto o objeto são considerados em um contexto específico, na 

medida em que ambos, isolados, não traduzem a legitimidade material suficiente para 

ensejar a incidência da sanção penal. Portanto, serão levados em conta o contexto 

esportivo, o torcedor individual ou inserido em um subgrupo, bem como alguns critérios 

materiais desenvolvidos acerca dos objetos utilizados pelos torcedores (retratados no 

Apêndice 2) para se chegar à conclusão de que nem todas as situações formalmente típicas, 

considerando o tipo um recorte da realidade, necessariamente merecem reprovação penal. 

Por derradeiro, esta confluência das ciências criminológicas, da ciência penal e da práxis, 

tem, antes de tudo, o objetivo de aproximar a academia do sistema de justiça e reafirmar 

que o conhecimento doutrinário somente faz sentido se propuser a resolver problemas 

oriundos dos conflitos sociais. 
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CAPÍTULO I. APROXIMAÇÃO DO FENÔMENO DA VIOLÊNCIA 
DOS TORCEDORES NO FUTEBOL: CRIMINOLOGIA  
 

 

 

1. Considerações introdutórias 

 

O presente capítulo tem três objetivos principais: (i) demonstrar o surgimento 

histórico do fenômeno futebol, (ii) mostrar, paralelamente, como a figura do espectador foi 

se transformando na do torcedor e (iii) como a violência, tão inerente a este esporte – tanto 

internamente, de forma endógena, quanto externamente, de forma exógena – foi se 

tornando uma constante durante toda sua evolução, muito impulsionada por sua 

popularização e, especialmente, pelo surgimento das torcidas organizadas. Esta violência, 

frise-se, protagonizada no mais das vezes pelos próprios participantes da competição 

esportiva e constantemente pelos aficionados, transformou o ambiente do futebol e de suas 

partidas em um espaço de risco, fato este considerado pelo próprio legislador brasileiro 

quando da disciplina legal referente à legislação de regência. A proposta do presente 

capítulo, portanto, é traçar um panorama evolutivo tanto do futebol quanto de seus 

aficionados para mostrar como ambos contribuíram para o incremento da violência entre os 

torcedores. Este panorama tem o desiderato, acima de tudo, de demonstrar as razões 

político-criminais que levaram o legislador a, em um primeiro momento, editar o Estatuto 

de Defesa do Torcedor (Lei n. 10.671/2003) e, em um segundo momento, por meio da Lei 

n. 12.299/2010, estipular disposições de natureza penal, como o art. 41-B, §1º, inc. II 

objeto do presente trabalho. Por mais que o Estatuto de Defesa do Torcedor não seja 

direcionado única e exclusivamente ao ambiente esportivo do futebol, é neste cenário que 

possui maior espectro de aplicação e, além disto, foi este cenário que norteou o legislador 

brasileiro.  

 

 

2. Violência, futebol e direito penal 

 

Atualmente, falar de esporte, especialmente de futebol, necessariamente é falar de 

direito penal, violência e dos meios que o Estado possui para lidar com este fenômeno. 

Seria agradável e mesmo desejável que a violência não permeasse as relações humanas e as 
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relações envolvendo os espetáculos esportivos ou, em outras palavras, que o ambiente das 

partidas de futebol apresentasse um risco zero de ocorrência de violência ou de brigas entre 

torcedores (ou torcidas). No entanto, não é o que acontece. A violência – especialmente a 

praticada no âmbito dos eventos esportivos – é uma realidade, não somente brasileira, mas 

mundial. Ela é atual e praticada nos estádios, nos transportes, nos trajetos de ida e volta dos 

locais de realização dos eventos esportivos, no entorno das arenas, enfim, em qualquer 

lugar em que estejam os torcedores, sendo estes, em sua maioria, pertencentes a grupos 

organizados.  

 

O termo violência possui muitas acepções e, ademais, sua prática pode se dar de 

múltiplas e variadas formas (verbal, psicológica, emocional ou física). Contudo, como 

fixação de premissa, a despeito da amplitude do próprio elemento típico constante no art. 

41-B do Estatuto do Torcedor, consideraremos apenas a violência física, vale dizer, aquela 

capaz de ocasionar lesão corporal, acarretar vias de fato ou qualquer outro crime de dano.  

 

A violência praticada pelo ser humano encontra raízes em diversas e distintas 

causas e, desde a década de 1920, algumas teorias vêm tentando explicar a origem deste 

fenômeno e determinar quais razões levam uma pessoa a ser violenta. Uma destas teorias 

parte da tese de que a agressão e a violência são dirigidas pelo instinto ou por impulsos que 

são inatos à pessoa ou, em outras palavras, a capacidade e o potencial de agressão do ser 

humano já se encontram nele desde seu nascimento. Uma outra teoria, a seu turno, entende 

que a agressão, como forma de conduta, é adquirida por experiência ou aprendizagem das 

ações, ou seja, o ser humano aprende esta conduta agressiva ou violenta ao longo de sua 

vida1. Independentemente da forma de violência (decorrente do instinto natural dos jovens 

ou aprendida em virtude do contexto), adotaremos como premissa que a violência (física), 

especialmente no futebol, existe entre os torcedores, sejam eles organizados ou não. Não 

são raras as vezes em que a violência é praticada com a utilização de instrumentos aptos 

para tanto (objetos contundentes) e, além disso, a presença de torcedores de times rivais é 

um fator de incremento não só da própria violência, mas, também, e principalmente, do 

próprio risco que é inerente a uma partida de futebol.  

                                                           
1 Para mais informações sobre as teorias instintivas e de aprendizagem, bem como sobre as causas 
psicológicas, sociológicas ou culturais da violência, ver BARRETO MUÑOZ, José. Protagonistas contra la 
violencia en el deporte. Madri: Editorial Fragua, 2009, p.24-43.  
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Importante salientar que a violência não está somente naqueles que a praticam 

como os torcedores, mas também na resposta do Estado. Em primeiro lugar, ela está 

presente no aparato policial de contenção utilizado na própria repressão policial. Ao ensejo 

de conter a violência praticada por torcedores, o Estado responde com seus meios de 

contenção e, no mais das vezes, também com utilização de violência. Em segundo lugar, a 

violência também está na aplicação do direito penal. A própria aplicação do direito penal 

com a imposição de uma pena já significa violência, uma vez que o Estado, de uma forma 

ou de outra, restringirá algum direito que é inerente ao cidadão. Assim, além da violência, 

que é típica dos meios de contenção do Estado, o próprio sistema de direito penal responde 

à violência praticada pelos torcedores com a imposição de outra violência, qual seja, a 

pena. Diante disto, uma conclusão de pronto sobreleva importante: o cenário esportivo é 

um ambiente que, naturalmente, oferece algum grau de risco.  

 

Neste trabalho, trataremos da opção escolhida pelo legislador para tratar da 

violência praticada pelos espectadores e torcedores. Esta escolha está expressa no art. 41-B 

do Estatuto de Defesa do Torcedor, cuja pena principal consiste no afastamento dos 

“maus” torcedores das arenas esportivas por um período estipulado pela lei. Somente no 

descumprimento do referido afastamento é que se cogita da privação da liberdade.  

 

A violência, outrossim, a demonstrar que o ambiente de uma partida de futebol ou o 

próprio ambiente esportivo do futebol é por si só de risco, não raras vezes é praticada pelos 

próprios desportistas, de forma endógena, o que incrementa, contribui e induz à violência 

praticada pelos torcedores.  

 

Além disso, não poderia deixar de ser mencionado, a violência é um problema 

social2, ainda mais se contextualizada no âmbito esportivo e se conjugada com o fenômeno 

do agrupamento de pessoas ao entorno de equipes de esporte. Ademais, sendo um fato 

social, em seu contexto, não podem ser desconsideradas questões propriamente sociais ou 

mesmo econômicas para sua compreensão, as quais serão levadas em conta quando do 

estudo do fenômeno dos grupos organizados.  

                                                           
2 “La violencia es, desde luego, un problema social, pero también un problema semántico, porque sólo a 
partir de un determinado contexto social, político o económico puede ser valorada, explicada, condenada o 
definida. No hay, pues, un concepto de violencia estático o ahistórico que pueda darse al margen del contexto 
social en el que surge.” MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte 
general. 8ª ed. Valência: Tirant Lo Blanch, 2010, p.29.  



28 
 

Portanto, esta espécie de violência originada como forma de resposta penal a atos 

de violência praticados em virtude de espetáculos esportivos é a que estará no centro das 

questões que se sucederão. Como se verá, as questões de violência – e seus problemas – 

entre torcedores, especialmente no âmbito do futebol, foram surgindo no decorrer do 

século XX e início do século XXI.3 O direito penal, que é sempre um remédio amargo, 

todavia ainda é o necessário, é o que deve ser ministrado pelo Estado, porém de forma 

dosada e controlada ou, em outras palavras, restringida.  

 

 

2.1. Surgimento e evolução do futebol no Brasil: do amadorismo ao profissionalismo 

 

O futebol, esporte que hoje arrasta multidões, maior fenômeno de massas do 

mundo, verdadeiro sinal de identidade cultural do povo brasileiro, não nasceu no Brasil e 

nem muito menos como esporte de massa praticado nas periferias e classes baixas. 

Segundo se verifica na história, ao menos na forma como se conhece atualmente,4 tem 

                                                           
3 “Nuestros juicios de valor son necesariamente subjetivos y siempre corren el riesgo de quedar superados 
por la realidad inexorable de los hechos. Somos hijos de nuestro tiempo, tenemos limitaciones de todo tipo y 
vivimos en un determinado contexto al que no podemos sustraernos, aunque sí aceptarlo, criticarlo o atacarlo. 
Pero dentro de estas coordenadas, históricamente condicionadas, hay que dar respuesta a los problemas que, 
como el da violencia institucionalizada, surgen cada día.” Idem, p.30.  
4 Segundo explica MURAD, a palavra futebol vem do inglês “football”, que significa bola no pé ou pé na 
bola. Apesar de a palavra ser de origem inglesa, o autor aponta à ancestralidade deste esporte em jogos (ou 
rituais) antigos que consistiam em chutar uma esfera. O primeiro que chama a atenção é o Tsu Tsu (“tsu” = 
chutar; “tsu”/“chu” = bola), praticado na China mais ou menos 2600 a.C. Não era um jogo ou competição, 
mas um ritual de guerra entre tribos. Após combates, a tribo vencedora jogava “futebol” cujas “bolas” eram 
sete cabeças dos derrotados: a do chefe e de mais seis dos melhores guerreiros inimigos, os mais valentes e 
habilidosos. Com o ritual, acreditava-se que o sangue e o esfacelamento das cabeças fertilizariam a terra. 
Outro tipo de “futebol” praticado também por volta de 2600 a.C., no Japão, era o Kemary (“Ke” = jogo, 
“mary” = pés), que consistia num combinado de “embaixadinhas” e “linhas de passe”. Trata-se, ainda hoje, 
de uma celebração para o autoconhecimento, autocontrole e a meditação, preparatório à disciplina e à 
concentração. Praticado na América do Norte e na América Central por volta de 1500 a.C., o Tlachtli, além 
de ser um jogo com bola, era um ritual que simbolizava a guerra entre o dia e a noite, entre a luz e a 
escuridão, e, ao final, havia a decapitação dos jogadores da equipe derrotada, pois acreditava-se que o sangue 
sagrado divinizaria a terra. Na Grécia do século IV a.C. e em Roma do século I a.C., eram praticados 
Epyskiros e Harpastum, respectivamente. Eram jogados pela aristocracia e pelos patrícios. Ambos eram 
esportes disputados com os pés, em campos retangulares, com equipes de onze jogadores de cada lado, 
podendo variar com bola feita de bexiga de boi. O Calcio ou Gioco del Calcio, antecessor imediato do 
futebol, apareceu na Itália no século XIV, sendo disputado, como campo, na superfície congelada do rio 
Arno, em Florença, pois era fácil deslizar a bola. Diante da dificuldade de controlar a bola no gelo, passou a 
ser disputado nas ruas e, a partir do século XVII, tornou-se mais popular e agressivo (“calcio” = coice, 
chute), sendo posteriormente exportado para Inglaterra. No Reino Unido recebeu o nome de Mob Football 
(“mob” é turba, malta, ralé) e, posteriormente, na França, foi chamado de Soule (farto, amplo, ou sol, 
explosão). Nos burgos da Bretanha, era praticado durante dos jogos anárquicos e violentos da “terça-feira 
gorda de carnaval”. Esta é a origem da expressão “violento esporte bretão”. Na América do Sul, por fim, 
existia o Matanaaríti, tradição dos povos indígenas por volta dos anos 1000 a.C. A bola era de borracha 
(mangabeira), revestida de caucho (madeira leve). Pés, pernas, costas e nádegas podiam ser usados para 
controlar a bola, mas a disputa, quase sempre, era por meio de cabeçadas. MURAD, Maurício. Para entender 
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origem britânica e somente foi trazido ao Brasil e à América Latina como um todo em 

virtude da necessidade da Inglaterra5 buscar novos mercados, já que passava pela segunda 

fase de sua Revolução Industrial. Dessa forma, o futebol nasceu, por estas terras, na era 

vitoriana, por conta do imperialismo e expansionismo inglês.6  

 

O futebol, por outro lado, com alguma regra de jogo, foi trazido ao Brasil por um 

brasileiro, filho de ingleses, que fora estudar na Inglaterra, como era comum entre a elite 

brasileira que tinha por costume mandar os filhos estudarem na Europa. Em 1895, depois 

de alguns anos de estudo na Banister Court School, em Southampton, Charles Miller7 

desembarcou no Brasil trazendo algumas bolas, uniformes e um conjunto de regras para a 

disputa do esporte bretão. Foi neste momento que se tem o nascimento, de forma oficial, 

do futebol brasileiro.8  

                                                                                                                                                                                
a violência no futebol. 1ª ed. São Paulo: Saraiva/Benvirá, 2012, p.63-73. Sobre como o Matanaaríti era 
jogado, sua influência no esporte europeu, bem como sobre a origem do fair play como intuito pedagógico 
dos jogos e danças, ver FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. 48ª edição. São Paulo: Global Editora, 2003, p.103. Sobre a separação das 
regras do futebol e do rugby e, portanto, sobre o nascimento da versão moderna do futebol: “En 1863 se 
funda la Football Association con vários representantes de toda Inglaterra. Se acogen las reglas de Cambridge 
y no se acepta la utilización de las manos en lo que se conocía entonces el dribbling game, precedente 
inmediato del fútbol moderno. Por este motivo, el colegio de Rugby no se suma a las normas ni a la nueva 
asociación y se produce la distinción hasta nuestros días entre el deporte fútbol y el deporte rugby. (...) En 
1871 se crea la Cup, la Copa de Inglaterra, que supone enfrentamiento entre equipos que no están cerca en 
cuanto a la territorialidad. Con el paso de los años, va creciendo el número de clubes de fútbol (...). En estos 
años se va introduciendo el profesionalismo. Los presupuestos de los equipos suben con donaciones de 
empresarios, con las taquillas, con la lotería, incluso con sociedades de accionistas. En 1888, doce clubes 
organizan un campeonato nacional al fundar la Football League (...). La afluencia de público obliga la 
construcción de estadios cada vez más grandes.” BARRETO MUÑOZ, José. Protagonistas contra la 
violencia en el deporte. op. cit., p.75.  
5 “Sabe-se que a introdução e a implantação dos esportes modernos na América Latina durante a segunda 
metade do século XIX e o início do século XX decorreram da atuação econômico-cultural da Grã-Bretanha 
imperial sobre a região. A codificação e a irradiação de uma série de práticas esportivas conformadas ao 
ideário de modernidade e de civilização foram as expressões mais claras desse fenômeno.” HOLLANDA, 
Bernardo Borges Buarque de. Torcida, hinchada e barras: a problemática torcedora em escala continental. In: 
HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de, AGUILAR, Onésimo Rodríguez (orgs.). Torcidas organizadas 
na América Latina. Estudos contemporâneos. Rio de Janeiro: 7letras, 2017, p.27. 
6 “Na esteira da influência econômica e política do Império Britânico, o jogo chegou à América do Sul ainda 
no final do século XIX, nos mesmos navios que transportavam os tecidos e demais mercadorias inglesas.” 
FREIXO, Adriano de. Futebol: o outro lado do jogo. São Paulo: Desatino, 2014, p.10. 
7 Para uma completa compreensão da história de Charles Miller, ver: MILLS, John. Charles Miller. O pai do 
futebol brasileiro. São Paulo: Panda Books, 2005. 
8 Entretanto, há notícias de que este esporte já era jogado como forma de diversão e entretenimento por 
marinheiros e operários das empresas inglesas. Mas foi somente após Charles Miller que passou a ser 
disputado como competição com regras. “Em 1864, ou seja, 30 anos antes de Charles Miller regressar ao 
Brasil com o futebol na bagagem, marinheiros estrangeiros, sobretudo ingleses, foram vistos disputando 
peladas nos capinzais desertos do litoral brasileiro. Há, ainda, registro de jogos nas mesmas condições entre 
1874 e 1878. A praia da Glória, no Rio, e um descampado em frente à residência da princesa Isabel são 
citados como locais desses prélios, dos quais participavam funcionários de firmas inglesas de navegação, de 
cabos submarinos, bancos, docas e ferrovias, como The Leopoldina Railway Company. A participação de 
brasileiros aparenta ser rara, a não ser como assistentes ou coadjuvantes desse estranho esporte. Jogava-se 
também no interior de São Paulo – em Jundiaí, um certo ‘Mr. Hugh’ organizou jogos entre brasileiros e 



30 
 

Não obstante hoje o futebol seja um fenômeno das massas, disputado em todas as 

classes sociais, não nasceu assim. Diferentemente da Inglaterra, onde o futebol nasceu no 

seio da classe operária, disputado em locais públicos e como um meio utilizado pelos 

operários para extravasar toda raiva decorrente da opressão oriunda da exploração que 

vinha das fábricas9 em plena Revolução Industrial, no Brasil o futebol nasceu para ser 

disputado e assistido pela elite.10 Na Inglaterra do fim do século XIX e início do XX, o 

futebol era um esporte popular, jogado majoritariamente por gente pobre,11 que somente 

passou a ganhar regras a partir de 1863.12 No Brasil, ao contrário, surgiu amador e 

elitizado, sendo praticado em clubes fechados e pertencentes à elite.  

 

A prática deste esporte, assim, iniciou-se em locais que já eram próprios da elite, 

especialmente nos círculos das elites paulista13 e carioca. Da mesma forma, os primeiros 

clubes de futebol surgiram em clubes já existentes e frequentados pela mesma elite. Os 

jogos não profissionais eram disputados como forma de diversão da própria aristocracia e, 

por este motivo, o futebol guardou seu viés amador até a década de 1920, quando, além de 

se popularizar como diversão, popularizou-se também como profissão.  

                                                                                                                                                                                
ingleses da São Paulo Railway; em Itu, um padre jesuíta do São Luiz, colégio da elite cafeeira fundado em 
1867 e que em 1918 se mudaria para seu atual endereço, perto da Avenida Paulista, estimulou os alunos a 
jogar à maneira de Eton, tradicionalíssima escola inglesa onde os estudantes chutavam bola contra a parede, 
na falta de local apropriado para esse esporte.” GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil. Uma 
história da maior expressão popular do país. São Paulo: Contexto, 2014, p.18. 
9 “Comparado ao que acontecia na própria Inglaterra, era um paradoxo e tanto. O futebol inglês nasceu em 
meio ao crescimento da massa operária. Era um jogo que trazia para locais públicos toda a raiva das classes 
baixas do país, atulhadas nas cidades cada vez mais hostis. A repressão ao futebol jogado na rua, comum no 
início do século XIX na Inglaterra, é a prova de que o esporte era visto como coisa da ralé, ainda mais porque 
invariavelmente acabava em pancadaria e depredação. Por causa disso, o futebol passou a ser jogado em 
locais específicos, principalmente nas escolas públicas. Foi a primeira tentativa de uniformizar as regras do 
jogo, isso por volta de 1850.” Idem, p.17.  
10 “Os futuros chefes da sociedade aprendiam a vencer jogando o futebol nos pátios dos colégios e das 
universidades. Ali, os rebentos da classe alta desafogavam seus ardores juvenis, aprimoravam sua disciplina, 
temperavam sua coragem e afiavam sua astúcia. No outro extremo da escala social, os proletários não 
precisavam extenuar o corpo, porque para isso havia as fábricas e as oficinas, mas a pátria do capitalismo 
industrial havia descoberto que o futebol, paixão de massas, dava diversão e consolo aos pobres e os distraía 
de greves e outros maus pensamentos.” GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. Tradução de Eric 
Nepomuceno e Maria do Carmo Brito. Porto Alegre: L&PM, 2015, p.33. 
11 GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil. Uma história da maior expressão popular do país. op. 
cit, p.17. 
12 “O jogo continuou violento, mas, a partir de 1863, contava com regras aceitas pela maioria – inclusive uma 
que impedia o zagueiro de dar um pontapé no atacante para impedi-lo de chegar ao gol. Era um grande 
avanço.” Idem.  
13 “No Brasil, por outro lado, o pedigree elitista do futebol permeava tudo, inclusive a estrutura do esporte. O 
primeiro campo oficial do país foi o terreno da Chácara Dulley, no Bom Retiro, onde já se jogava críquete, 
então o esporte preferido dos ingleses no Brasil. (...) Aos ingleses bem-sucedidos juntou-se a elite cafeeira 
paulistana. O primeiro estádio de futebol digno desse nome no Brasil foi uma adaptação do Velódromo 
Paulistano, erguido em 1892 por encomenda de Antonio da Silva Prado, ou simplesmente conselheiro 
Antonio Prado.” Idem.  
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Entretanto, o futebol, antes restrito, não passaria despercebido pelo restante da 

sociedade e não tardaria a se popularizar. Além de ser disputado nas classes operárias, 

passou a arrastar multidões de pessoas,14 fazendo com que surgissem os problemas de 

violência.  

 

O futebol brasileiro, a despeito de nascer elitizado, nos primeiros momentos de 

organização experimentou grande período de simplicidade e amadorismo. Por mais 

paradoxal que possa parecer, pois se poderia pensar que a elite teria condições de prover 

melhores condições para o desenvolvimento do desporto, esta dicotomia entre amadorismo 

e profissionalismo dominou as duas primeiras décadas do século XX. Interessante notar 

que a referida dicotomia não foi involuntária. Era vontade das elites manter o esporte 

amador e, na maioria das vezes, jogado em campos improvisados, sem remuneração, como 

maneira de manter o charme dos primeiros praticantes, evitando, com isto, sua expansão 

para, acima de tudo, “acentuar o cavalheirismo” dos jogadores, distinguindo-se, assim, 

“daquilo que eles viam como costumes rasteiros da massa de imigrantes iletrados e de ex-

escravos– e dos próprios operários e desocupados ingleses que haviam criado o futebol.”15 

 

Paulatinamente, então, o esporte foi se popularizando e, com a industrialização e o 

crescimento das vilas operárias, alcançou as periferias, ampliando sua presença na 

geografia das cidades.16 No fim do século XIX e no começo do século XX, o Brasil 

                                                           
14 “(...) a principios del siglo XX se abren las puertas a las clases sociales inferiores. En los inicios se trataba 
de un deporte elitista, propio de los burgueses, pero los equipos no tardarían mucho en aceptar a obreros, 
mineros y demás empleados. Tanto es así que sobre 1920 empiezan a aparecer grandes jugadores procedentes 
de las clases populares. En cuanto a los espectadores, desde el principio, se convierte en un deporte que llama 
mucho la atención y causa mucha expectación. Así, se entiende como deporte espectáculo desde los inicios.” 
BARRETO MUÑOZ, José. Protagonistas contra la violencia en el deporte. op. cit., p.76.  
15 GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil. Uma história da maior expressão popular do país. op. 
cit., p.20.  
16 Na capital de São Paulo, a prática do futebol foi acompanhando a expansão geográfica da cidade do centro 
para periferia: “Os endereços onde se realizavam as primeiras práticas futebolísticas na cidade foram, do lado 
nobre da cidade, o Velódromo situado na rua da Consolação, a chácara Dulley, propriedade de ingleses, nas 
vizinhanças do parque da Luz, Bom Retiro, e o Parque Antártica, campo de um time chamado Germânia. 
Contudo, o futebol nestes primeiros momentos não estava ausente do ideário popular. Relatos de cronistas e 
jornalistas ressaltavam que a exemplo dos moços e estudantes dos primeiros times (Mackenzie, Paulistano, 
Internacional, Germânia e São Paulo Athletic), os operários e comerciantes dos bairros populares não ficaram 
indiferentes a esta nova modalidade esportiva e já em 1903, portanto quase concomitante à fundação dos 
clubes da elite, praticavam o futebol (denominado pejorativamente pela imprensa da época de pequeno 
futebol, em virtude do caráter popular e das precárias condições em que era jogado) na Várzea do Carmo no 
bairro do Brás, hoje parque D. Pedro II. O futebol rapidamente se espalhou pelos outros bairros populares 
como a Mooca, Belenzinho, Pari...” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. 
Campinas: Autores Associados/ANPOCS, 1996, p.17; sobre a formação dos primeiros clubes de futebol da 
capital de São Paulo, bem como sobre a formação da Liga Paulista ver: FIGUEIREDO, Antonio. História do 
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recebeu um grande afluxo de imigrantes de diversas partes do planeta, especialmente da 

Europa. Parte destes imigrantes dirigiu-se ao interior, notadamente ao interior do Estado de 

São Paulo, para trabalhar nas fazendas de café, e outra parte permaneceu nas cidades para 

trabalhar nas indústrias. Aliado a isto, a escravidão havia sido abolida há pouco, motivo 

pelo qual uma grande quantidade de ex-escravos, não encontrando ocupação no campo, 

migrou para as cidades. Além de imigrantes e ex-escravos,17 migrantes de diversas partes 

do país também se dirigiram às metrópoles em busca de emprego nas incipientes 

indústrias. Neste cenário de coisas, o futebol, que antes era praticado em lugares restritos, 

começa a despertar a atenção das classes populares e passa a ser disputado em diversos 

locais18 e, acima de tudo, tornou-se o traço de união que começa a ligar as diferentes 

pessoas que têm origem e cultura comuns, especialmente em relação aos imigrantes. 

 

Diante da dificuldade da elite em aceitar a prática do futebol por outras classes 

sociais, é interessante a observação feita por GALEANO sobre a interação que o futebol 

acarreta nas classes sociais e a reação de algumas pessoas. Relata o escritor uruguaio que, 

conforme o futebol ia se tornando paixão popular, “se desqualificava como passatempo 

fino.”19 

 

Posteriormente, a verdade é que o futebol, não obstante a reticência de alguns, 

começa a aproximar diferentes segmentos sociais, especialmente quando começam a surgir 

clubes de origem popular que, antes de mais nada, foram um meio de aproximação de 

                                                                                                                                                                                
football em São Paulo. In: GAMBETA, Wilson (org.). Primeiros passes. Documentos para a história do 
futebol em São Paulo (1897-1918). São Paulo: Edições Ludens, 2014, p.245-430.  
17 Anote-se que, como será abordado no Capítulo III desta tese, era comum que ex-escravos praticantes da 
capoeira fossem detidos pela contravenção penal do art. 402 do então Código Penal de 1890. Assim, o 
futebol, dentre outros motivos, em substituição, passou a ser importante atividade de diversão e lazer.  
18 “Foi um processo irreversível. Como o tango, o futebol cresceu a partir dos subúrbios. Era um esporte que 
não exigia dinheiro e que podia ser jogado sem nada além da pura vontade. Nos baldios, nos becos e nas 
praias, os rapazes nativos e os jovens imigrantes improvisavam partidas com bolas feitas de meias velhas, 
recheadas de trapos ou de papel, e um par de pedras para simular o arco. Graças à linguagem do futebol que 
começava a tornar-se universal, os trabalhadores expulsos do campo se entendiam muito bem com os 
trabalhadores expulsos da Europa. O esperanto da bola unia os nativos pobres com os peões que tinham 
atravessado o mar vindos de Vigo, Lisboa, Nápoles, Beirute ou da Bessarábia, e que sonhavam fazer a 
América levantando paredes, carregando caixotes, assando pão ou varrendo ruas. Linda viagem, a que havia 
feito o futebol: tinha sido organizado nos colégios e universidades inglesas, e na América do Sul alegrava a 
vida de gente que nunca tinha pisado numa escola.” GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. op. 
cit., p.38. 
19 Chega, ainda, a anotar o escritor uruguaio que, em 1915, a revista Sports, do Rio de Janeiro, queixava-se 
da “democratização” do futebol: “De modo que nós que frequentamos uma Academia, temos uma posição na 
sociedade, fazemos a barba no salão Naval, jantamos na Rotisserie, frequentamos as conferências literárias, 
vamos ao five o’clock... somos obrigados a jogar com um operário, limador, torneiro mecânico, motorista e 
profissões outras que absolutamente não estão em relação com o meio onde vivemos. Nesse caso a prática do 
esporte torna-se um suplício, um sacrifício, mas nunca uma diversão.” Idem, p.39.  
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imigrantes e de migrantes que procuravam uma identidade comum.20 Neste momento, 

tanto a liga paulista quanto a carioca se tornam mais democráticas.  

 

O futebol, portanto, se popularizou e, além disso, começou a se profissionalizar. 

Antes, o que era um esporte de diversão passou a ser uma ocupação.21 As pessoas que 

antes jogavam apenas por prazer passaram a praticar também como profissão. Das classes 

populares surgiram os melhores atletas e jogadores que somente se dedicavam a um dito 

clube. Diante disto, do surgimento de novos clubes, da progressiva evolução da seleção 

nacional, o futebol se popularizou e as pessoas passaram a adotar um determinado clube ou 

um determinado ídolo e, de forma permanente, integrou-se à cultura brasileira.  

 

Pode-se dizer, então, que, além da profissionalização, a democratização alcançou as 

arquibancadas. A forma apaixonada de torcer que se limitava, no começo, a umas poucas 

pessoas em clubes restritos, mudou para estádios de massa, locais de mistura das classes 

sociais; o ato de torcer que se limitava às palmas ou a simples vaias, mudou para gestos 

coreografados, intimidatórios, de guerra, de ameaça, incompatíveis com qualquer bom 

sentimento em relação a um clube ou a um ídolo.  

 

Tanto no Rio de Janeiro22 quanto em São Paulo23, nos primórdios, frise-se, 

enquanto perdurava o amadorismo, a ideia de torcedor ainda era incipiente. Este, na 

                                                           
20 “A partir de 1908 dezenas de clubes que praticavam o futebol elitista e o pequeno futebol influenciaram a 
criação de centenas de agremiações. Em meados de 1910 e ao longo dos anos subsequentes começariam a 
aparecer os grandes times que hoje dividem e repartem as preferências pelo futebol na cidade. O Sport Clube 
Corinthians Paulista foi fundado em 1910 no Bom Retiro, berço do futebol paulistano, assumindo desde 
então as características de time popular. Em 1914, 37 imigrantes e descendentes de italianos fundaram o 
Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva Palmeiras. Um ano antes, porém, o Santos Futebol Clube já era 
convidado, pelas ligas esportivas que organizavam o futebol paulista, a participar dos cotejos no planalto. O 
São Paulo Futebol Clube possui uma história controversa. Oficialmente nasce em 1935.” TOLEDO, Luiz 
Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.17. 
21 “Mas pelo menos no futebol há alguma possibilidade de ascensão social para o menino pobre, em geral 
negro ou mulato, que só tem a bola como brinquedo: a bola é a única varinha mágica em que pode acreditar. 
Talvez ela lhe dê de comer, talvez ela o transforme num herói, talvez em deus.” GALEANO, Eduardo. 
Futebol ao sol e à sombra. op. cit., p.51. 
22 GUTERMAN comenta e transcreve duas notícias acerca de duas partidas de futebol, deixando claro como 
eram vistos até então não somente o futebol, mas também os torcedores: “E era uma torcida muito bem 
educada, como se podia esperar em se tratando de um esporte alimentado por gente rica. No Rio, o ‘belo sexo 
em peso afluiu’ ao jogo de abertura do primeiro campeonato de futebol da cidade, entre Fluminense e 
Paissandu, em maio de 1906, conforme relato de um jornal local citado por Tomás Mazzoni. ‘Se todas as 
reuniões forem assim, pode-se contar com um sucesso muito grande que terá esse sport,’ sentenciou o 
jornal.” GUTERMAN comenta, ainda, um diálogo publicado, no mesmo jornal, de dois torcedores do 
América e do Botafogo, sobre uma aposta a ser paga com champanhe e, para mostrar o “cavalheirismo” entre 
torcedores: “‘E, é assim mesmo, passadas as tormentas, e as disputas dos ‘matchs’, os ‘footballers’ são 
sempre amigos. São rapazes finos de nossa sociedade, e sabem se prezar. Não brigam a sério.’” 
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verdade, era mais visto como espectador. Prevalecia o cavalheirismo e a boa educação 

entre os admiradores do esporte, tanto que, conforme observa GUTERMAN, a vaia que era 

praticada por “elementos estranhos à elite”, mas que, após entenderem o futebol, passam a 

admirá-lo e a exigir resultados, começa a incomodar.24  

 

Destarte, o que a elite buscava inicialmente, vale dizer, manter um amadorismo 

como forma de diversão, não foi possível. O público que inicialmente era espectador 

acabou se tornando torcedor e, com esta mudança de paradigma, também nasceram os 

problemas de violência, com os quais a sociedade conviveu durante quase todo século XX 

e ainda convive. 

 

 

2.2. Violência no contexto do desporto no Brasil. Evolução no futebol 

 

Em primeiro lugar, uma observação se faz sobremaneira relevante: a violência 

extracampo (exógena) no futebol existe. É um fato e é sobre este fato que recaem todas as 

observações. Um recorte, portanto, se faz necessário: não se tem a pretensão, neste 

trabalho, de apontar esta ou aquela solução para uma questão que se arrasta há décadas, 

mas sim analisar, na seara penal, o mecanismo apresentado pelo legislador relativamente a 

este fenômeno. Pretende-se apresentar, outrossim, os motivos que talvez tenham levado ao 

surgimento deste problema e mostrar como o operador do direito se debruçou e se debruça 

sobre ele.  

 

                                                                                                                                                                                
GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil. Uma história da maior expressão popular do país. op. 
cit., p.24. 
23 Em São Paulo, observa GUTERMAN, acontecia a mesma coisa: “Em São Paulo, as arquibancadas do 
Velódromo, onde ocorreram as primeiras disputas oficiais do futebol na cidade, estavam sempre cheias de 
cavalheiros, de senhoras e de senhoritas. No primeiro campeonato paulista, disputado em 1902, as mulheres 
se destacam entre os torcedores: elas ostentavam ‘riquíssimas toilettes’, formando o ‘adorno da festa’. A final 
desse primeiro torneiro, entre o São Paulo Athletic e o Paulistano, foi acompanhada por quatro mil pessoas 
‘ansiosas e delirantes de entusiasmo’, segundo relatos da época. O Times of Brazil, semanário britânico 
citado por Mazzoni, relata que nas arquibancadas do Velódromo, aos domingos, aparecia ‘tudo o que de mais 
seleto havia na pauliceia’.” Idem, p.25.  
24 Fundamentado em notícias da época que censuraram a vaia de uns espectadores em relação ao juiz e aos 
jogadores e demonstrando que o futebol tinha vocação para se popularizar, GUTERMAN anota que: “O 
primeiro sintoma disso foi que a paz nas arquibancadas começaria logo a ser perturbada por elementos 
estranhos à elite – gente que provavelmente já tinha entendido como funcionava o jogo, já havia adotado 
algum time ou jogador como favorito e, portanto, exigia bom desempenho. Esses torcedores passaram a usar 
aquela que seria sua arma mais eficiente: a vaia. Em 1904, num jogo entre São Paulo Athletic e Germânia, o 
Jornal do Commercio registraria a ocorrência de apupos e ofensas, algo tão inusitado que mereceu dura 
reprimenda do jornal – que via nas vaias uma ameaça ao próprio futuro do esporte no Brasil.” Idem. 
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O futebol somente passou a ser praticado no Brasil, seja de forma amadora ou 

profissional, no fim do século XIX e início do século XX. Todavia, cumpre ressaltar, o 

futebol não foi o primeiro esporte a ser disputado no Brasil, bem como não foi ele que 

propiciou os primeiros episódios de violência de massa e tampouco foi o futebol o primeiro 

esporte a ser mercantilizado e a ser integrado à cultura de massa.  

 

No século XIX, recém-liberta do domínio político português, a sociedade brasileira, 

principalmente devido às influências culturais europeias, ansiava por uma vida pública 

mais ativa. Neste sentido, o esporte que primeiro aglutinou as pessoas foram as touradas. 

As touradas foram trazidas ao Brasil por ocasião da chegada da família real em 1808.25 

Esporte marcadamente europeu e primeiro sinal da prática esportiva no país, dominou o 

cenário da vida social esportiva brasileira no século XIX, especialmente na cidade do Rio 

de Janeiro, capital do Império. Inicialmente as touradas eram realizadas esporadicamente 

em datas festivas, mas, devido ao grande interesse do público, passaram a ser exploradas 

comercialmente, com a cobrança de entradas, em arenas de touros espalhadas pela 

cidade.26 Devido à grande popularidade e à exploração econômica da atividade esportiva, 

não raro surgiam problemas relacionados à violência por parte do público pagante (massa), 

que passou a exigir um melhor espetáculo. A cobrança do público referia-se, geralmente, a 

melhores instalações, maior bravura dos touros, em suma, melhor organização do evento.27 

A violência, portanto, que tinha como pano de fundo o “direito” do público pagante a 

assistir a um espetáculo melhor, consistia na destruição das arenas que eram, no mais das 

vezes, estruturas provisórias de madeira.28  

                                                           
25 “No Brasil, o primeiro público estruturado ao redor dos desportos, e que ainda não é denominado torcida, 
vinculava-se às touradas. Pouco mencionada em obras gerais de história do Brasil, esses espetáculos tiveram 
significativa importância na vida social brasileira no início do século XIX, notadamente na capital da colônia, 
o Rio de Janeiro. Isso se deu, em especial, após o desembarque da Família Real, que, fugindo de Napoleão, 
estabeleceu sua Corte em terras brasileiras.” GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios 
constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco às torcidas organizadas no Brasil. In: HOLLANDA, 
Bernardo Borges Buarque, AGUILAR, Onésimo Rodríguez (orgs.). Torcidas organizadas na América 
Latina. Estudos contemporâneos. Rio de Janeiro: 7letras, 2017, p.78. 
26 Sobre a evolução do esporte no fim do século XIX e início do século XX, notadamente das touradas, turfe 
e remo, ver: MELO, Victor Andrade de. Sportsmen: os primeiros momentos da configuração de um público 
esportivo no Brasil. In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque, MELO, Victor Andrade de (orgs.). A 
torcida brasileira. Rio de Janeiro: 7letras, 2012, p.21-51.  
27 “As touradas alternavam períodos de grande popularidade com outros de relativo desinteresse, 
normalmente antecedidos por conflitos nas arenas, que não poucas vezes levaram a sua proibição temporária. 
Por trás dos problemas, comumente encontramos o desagrado do público frente à organização: instalações 
pouco confortáveis, programação desordenada ou a qualidade dos touros, não ferozes o suficiente para 
agradarem os presentes.” Idem, p.26. 
28 “A tensão e a expectativa criadas por esses eventos eram tamanhas que, em 1852, a eclosão de atritos 
nesses espaços levou ao confisco das licenças para a realização desses espetáculos. Muitas das vezes, esses 
conflitos tinham origem em uma falta de bravura dos touros...”. GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da 
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Mesmo antes ainda da prática do futebol no Brasil, outro esporte que foi muito 

apreciado, principalmente pelas elites, mas também pela sociedade em geral,29 foi o turfe, 

também um dos geradores de episódios de violência por parte da turba. Primeiramente, as 

corridas de cavalos, no século XIX, por influência inglesa, eram disputadas nas areias da 

Praia da Saudade, no atual bairro da Urca, posteriormente nos recintos fechados dos 

hipódromos. Alguns locais específicos, como clubes e hipódromos, eram reservados às 

elites. Outros espaços recebiam o afluxo de pessoas de todas as classes sociais. Nestes 

locais, considerando a possibilidade de apostas, não era incomum episódios de violência 

entre o público pagante. Na medida em que os espectadores (ainda não torcedores) 

desconfiavam da lisura dos resultados, da idoneidade dos árbitros ou mesmo dos jóqueis, a 

violência podia se instaurar.30 Conforme observação de MELO, as manifestações de 

violência na “forma de turba generalizada” eram meios de expressão dos espectadores das 

camadas populares, que, além de sentirem-se burlados, estavam alijados da administração 

das competições, das tribunas de honra e relegados aos piores lugares do hipódromo.31 

Anote-se que, a prática de violência por parte de torcedores tendo como motivo a ausência 

de lisura de partidas ou da própria competição, como se verá no Capítulo II desta tese, foi 

uma das razões subjacentes para a inserção no Estatuto do Torcedor dos delitos de 

corrupção esportiva (ativa e passiva) e de fraude (artigos 41-C, 41-D e 41-E). 

 

  Por fim, ainda antes do futebol, outro esporte que chamou atenção na sociedade 

brasileira, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, foi o remo. Este esporte foi 

importante por duas razões determinantes que mais tarde serão peças-chave para a 

                                                                                                                                                                                
lei: princípios constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., 
p.78. Assim, “o público pagante sentia-se no direito de cobrar por um espetáculo melhor e isso por vezes 
significou a destruição das arenas, que eram, na verdade, estruturas provisórias de madeira.” MELO, Victor 
Andrade de. Sportsmen: os primeiros momentos da configuração de um público esportivo no Brasil. op.cit., 
p.27. 
29 “A popularização da prática sempre foi buscada tanto no sentido de economicamente tornar viável a 
atividade quanto no de garantir a utilização dos hipódromos como locais onde os mais poderosos poderiam 
desfilar para a população, marcando as diferenças sociais. A exibição pública de certos comportamentos e 
códigos ajudava a estabelecer a distinção daqueles que os dominavam com propriedade.” Idem, p.32. 
30 “Vale a pena falar um pouco sobre os ‘tribofes’, tão comuns e fartamente divulgados pelos jornais. Eram 
confusões das mais diferentes ordens, desencadeadas por desentendimentos relacionados aos regulamentos, 
por equívocos dos árbitros (que não contavam mesmo com muitos recursos para apreciar os resultados) ou 
por episódios descaradamente desonestos: suborno de jóqueis, árbitros subornados que ‘fabricavam 
resultados’, armações diversas. Por vezes, esses conflitos eram violentos: depredação dos hipódromos, surra 
nos jóqueis e nos proprietários dos animais, brigas entre o público pagante. Normalmente esses episódios 
eram mais graves no prado mais popular (o Guarany), embora também fossem constantes nos clubes chics.” 
Idem, p.33.  
31 Idem, p.34-35. MELO ainda completa: “Ao se sentirem burlados, encerravam qualquer pretensão de 
‘civilidade’ e utilizavam os recursos de que dispunham: destruíam, simbólica e literalmente, a farsa 
montada”.  



37 
 

consolidação do futebol como esporte e cultura nacional. Em primeiro lugar, o remo se 

tornou um esporte popular na medida em que, diferentemente do turfe, era disputado nas 

praias e não havia pagamento de ingresso. Em segundo lugar, além da grande aceitação 

popular, o remo trouxe ao Brasil aquilo que mais tarde no futebol seria imprescindível para 

sua cristalização e, inclusive, um dos fatores de surgimento dos subgrupos organizados 

(“torcidas organizadas”), o sentimento de clube (“clubístico”).32 Assim, as pessoas 

passaram a adotar este ou aquele clube para apoiar nas competições e regatas o que, na 

verdade, foi o embrião do que mais se tornou o ato de “torcer” por um clube de futebol.33  

 

Assim, já havia sinais de violência em outras atividades esportivas. A violência no 

âmbito do desporto futebolístico,34 por sua vez, surge quando muda a figura do espectador 

para a do torcedor. O futebol, por ter nascido no seio das elites, como já ressaltado, era 

apreciado por espectadores, tal como as peças teatrais. Contudo, devido a seu crescimento, 

popularização e a plêiade de emoções que provoca naqueles que assistem (paixão, raiva, 

euforia, alegria, cólera, tristeza etc.), de simples apreciador, o espectador acaba por se 

tornar torcedor ao se envolver com o evento, com a partida.35 

                                                           
32 Como observa Victor MELO, exemplos de clubes que surgiram em torno do remo e já demonstravam 
rivalidade foram o Clube de Regatas do Flamengo e Clube de Regatas Vasco da Gama: Idem, p.38-39.  
33 “Assim, a maior possibilidade de interfaces sociais, a nova conformação das competições (nas quais cada 
vez mais ficavam exaltadas as identificações com os clubes) e mesmo as próprias ambivalências da gestação 
de uma cultura de massas, foram fatores que contribuíram para que nas competições de remo se delineasse 
um processo de reelaboração e apreensão popular que, no caso específico do esporte, somente mais tarde, 
com o futebol, tornar-se-ia explícito”. Idem, p.43.  
34 MANTOVANI afirma que o futebol, mais belo e popular dos esportes, diferentemente dos demais, 
transformou-se num esporte “criminógeno”. Assinala as seguintes razões: “1) que los otros deportes, incluso 
aquellos que movilizan a grandes multitudes de espectadores, como el automovilismo y el ciclismo, ignoran 
completamente los episodios de violencia en ocasión de sus respectivas manifestaciones deportivas, que 
siempre se desarrollan de un modo más civilizado; 2) que sólo el fútbol, en un tiempo deporte civil y 
caballeresco, desde hace algunas décadas está cada vez más asolado por crecientes olas de violencia; 3) que, 
siendo la violencia una característica exclusiva del deporte futbolístico, también los factores que predisponen 
a tal violencia deben considerarse proprios y exclusivos de este deporte y, por tanto, se encuentran dentro del 
mundo de fútbol y de las ‘mutaciones subculturales’ que han ido experimentando; 4) que, en definitiva, no 
siendo obviamente ningún deporte, ni el profesional, en sí mismo criminógeno, que termine convirtiéndose 
así depende de cómo es vivido.” MANTOVANI, Ferrando. El fútbol: deporte criminógeno. Tradução de 
Ignacio Francisco Benítez Ortúzar. In: MORILLAS CUEVA, Lorenzo, MANTOVANI, Ferrando (dir.), 
BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio (coord.). Estudios sobre derecho y deporte. Madrid: Dykinson, 2008, p.322.  
35 Torcer, ser um torcedor e fazer parte de uma torcida, termos e expressões da língua portuguesa, começam a 
ganhar novos significados, especialmente por parte dos profissionais de imprensa, que retratavam o 
sentimento de apoiar alguém ou alguma agremiação esportiva, em detrimento de outra, conforme observa 
MALAIA. “Estes termos passaram a ser largamente usados pela imprensa das grandes capitais, 
principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, para dar significado ao ato de apoiar uma equipe de futebol de 
maneira efusiva, com cânticos e gritos (torcer), ao sujeito que pratica esse ato de maneira regular (torcedor ou 
torcedora) e ao grupo de pessoas que juntas praticam esse ato (torcida).” (...) “No futebol, querer a glória dos 
seus e a derrota dos outros era ‘torcer’. O espectador, ou a espectadora, que gritava, gesticulava, apoiava seu 
time e ofendia os adversários era um ‘torcedor’, ou uma ‘torcedora’. Fazer parte de um grupo de torcedores 
de um mesmo clube, ou da seleção brasileira, era fazer parte de uma ‘torcida’.” MALAIA, João M. C. 
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Durante a apresentação, não mais da peça teatral, cuja retribuição do público, via de 

regra, consistia e consiste em palmas, mas agora da partida de futebol, esporte este que é 

jogado com os pés e que traz ínsita certa dose de violência interna (violência endógena),36 

o torcedor extravasa suas emoções com vaias, brados de alegria, euforia, ameaças, 

xingamentos, ofensas verbais e, em algumas oportunidades, com atos de vandalismo e 

violência. 

 

Não existe um marco exato de quando se pode falar que o espectador passou a ser 

compreendido como torcedor ou passou a existir um padrão de torcedor. No entanto, é 

possível estabelecer que a padronização da forma de torcer, aquela que envolve diversos e 

intensos sentimentos, passou a existir com a profissionalização e massificação da prática 

futebolística na década de 1940.37 Neste momento, esta forma de torcer é identificada tanto 

na elite quanto nas classes populares.38  

 

Interessante observar que LIMA BARRETO, em 1922, ao escrever a crônica “O 

football” na revista Careta, já fazia referência à violência, inclusive a assassinatos e 

desordem, afirmando que os apostadores de brigas de galo se portavam melhor do que os 

torcedores sendo que tal questão deveria ser tratada pela polícia.39  

 

O futebol, portanto, convive com a violência praticamente desde seu surgimento,40 

na verdade desde sua popularização e massificação. Para se ter uma ideia: em virtude da 

                                                                                                                                                                                
Torcer, torcedores, torcedoras, torcida (bras.): 1910-1950. In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque, 
MELO, Victor Andrade de (orgs.). A torcida brasileira. Rio de Janeiro: 7letras, 2012, p.54 e 59. 
36 O futebol é um esporte violento. A violência interna ou endógena, não raras vezes, alastra seus efeitos pela 
turba. Portanto, o comportamento do esportista é sancionado tanto na seara administrativa, na Justiça 
Desportiva, e, a depender da situação, conforme se verá, no âmbito jurídico-penal.  
37 GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco 
às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p. 79. 
38 “Pode-se perceber manifestações hostis de plateias de futebol desde os primeiros tempos de sua introdução. 
Em tais primórdios, verifica-se a presença de elementos estranhos às elites nas arquibancadas e essas pessoas, 
já compreendendo a dinâmica daquele jogo, adotavam um clube ou jogador.” Idem, p.79. 
39 “Não é possível deixar de falar no tal esporte que dizem ser bretão. Todo dia e toda hora ele enche o 
noticiário dos jornais com notas de malefícios e, mais do que isso, de assassinatos. Não é possível que as 
autoridades policiais não vejam semelhante cousa. O Rio de Janeiro é uma cidade civilizada e não pode estar 
entregue a certa malta de desordeiros que querem se intitular de sportmen. Os apostadores de brigas de galo 
portam-se melhor. Entre eles, não há questões, nem rolos. As apostas correm em paz e a polícia não tem que 
fazer com elas; entretanto, os footballers todos os domingos fazem rolos e barulhos e a polícia passa-lhe a 
mão pela cabeça. Tudo tem um limite e o football não goza privilégio de cousa inteligente.” GUTERMAN, 
Marcos. O futebol explica o Brasil. Uma história da maior expressão popular do país. op. cit., p.61.  
40 Conforme observa MALAIA, fundamentado em jornais da época, já nas décadas de 1910 e 1920, a figura 
do torcedor começa a ser “objeto de reflexão”, pois se observa algazarras nas arquibancadas e gerais, 
comportamentos intransigentes e manifestações inconvenientes da turba que procurava desnortear os 
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organização do campeonato sul-americano de 1922, preocupado com eventos violentos, o 

Estado regulamentou os espetáculos públicos. O presidente Epitácio Pessoa editou o 

Decreto n. 14.529, de 12.12.1920, visando regulamentar os espaços públicos, com clara 

preocupação para que não houvesse arremesso de objetos ou mesmo danos ao 

patrimônio.41 

 

Destarte, desde quando o futebol deixou de ser amador, passou a ser disputado por 

clubes de forma profissional, tornou-se popular e aglutinou pessoas em seu entorno, estas 

agora não mais vistas como meros espectadoras, mas sim como “torcedoras”, os problemas 

de violência surgiram e somente foram se agudizando.  

 

 

2.2.1. A linguagem do futebol 

 

Um fator característico e relacionado à violência no futebol é a linguagem 

empregada tanto entre os praticantes do esporte, quanto pela imprensa esportiva, quanto 

pelos próprios torcedores. Segundo parte da doutrina, a violência no âmbito do esporte e, 

mais especificamente e principalmente, na seara do futebol, pode, inclusive, ter como uma 

de suas causas a forma de expressão utilizada pelos meios de comunicação, os quais se 

valem de uma linguagem militarizada, belicosa, em si mesma violenta, que influencia o 

comportamento dos jogadores e, sobremaneira, dos torcedores, na maioria das vezes jovens 

                                                                                                                                                                                
jogadores, justamente no local dos ingressos mais baratos, ao lado do “elemento ordeiro” dos outros setores 
do estádio. Ilustra, ademais, a violência no início do esporte com duas reportagens que dão conta de ameaças 
por parte de torcedores mostrando revólveres e punhais ao árbitro e sua família relativamente a um jogo no 
Rio de Janeiro e, ainda, uma matéria do jornal correio da manhã afirmando que as “famílias começam a se 
afastar dos estádios: atritos em campo”. MALAIA, João M.C. Torcer, torcedores, torcedoras, torcida (bras.): 
1910-1950. op. cit., p.60-69. 
41 “Art. 33. Os espectadores deverão: I, não incommodar quem quer que seja durante o espectaculo nem 
perturbar os artistas durante a representação, salvo o direito de applaudir ou reprovar, não podendo, em caso 
algum, arrojar ao palco objectos que molestem as pessoas ou possam damnificar as cousas, nem fazer motim, 
assuada ou tumulto com gritos, assobios ou outros quesquer actos que interrompam o espectaculo ou sejam 
contrarios á ordem, socego e decencia no recinto do edificio; § 2º Nos desportos ao ar livre, é licito aos 
espectadores, mesmo durante esses, manifestarem sua approvação ou reprovação ou incitarem os que nelles 
tomarem parte, por meio de canticos, gritos, rumores habitualmente usados em taes espectaculos on diversões 
publicas, observado o disposto no n. I, segunda parte, ns. Il e IV dispensada a observancia do disposto no n. 
III.” BRASIL. Decreto n. 14.529, de 9 de dezembro de 1920. Dá novo regulamento ás casas de diversões e 
espectaculos públicos. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-
14529-9-dezembro-1920-503076-republicacao-93791-pe.html> Acesso em: 12.09.2018. Também fazendo 
menção a referido decreto: GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o 
Estatuto do Torcedor e o cerco às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p.91. 
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do sexo masculino, aumentando, com isto, a rivalidade para além do campo.42 É frequente 

a utilização de um tipo de linguagem que faz referência ao jogo de futebol como se fosse 

uma batalha.  

 

Tudo que faz parte do futebol, desde o local da disputa da partida até os próprios 

jogadores, considerando a linguagem amplamente utilizada pela imprensa e já integrada na 

cultura popular como metáfora, remete à guerra, o que é um indicativo de que este 

ambiente esportivo agrega em si uma certa dose de risco.  

 

Já se referiu anteriormente que a própria origem remota do futebol, seja na Ásia, 

Europa ou na América Central e do Sul, por si só, consistia numa batalha na qual o 

vencedor, no mais das vezes, chutava as cabeças dos perdedores acreditando que o sangue 

e o esfacelamento delas fertilizaria a terra. A ideia de batalha atravessou o tempo e foi 

fortemente difundida, metaforicamente, pela imprensa, primeiramente pelo rádio e jornal e, 

posteriormente, pela televisão e internet.  

 

Todos os termos relativos ao futebol, de forma direta ou indireta, são de uso bélico-

militar. Os times possuem escudos, bandeiras e brasões, típicos da Idade Média, período 

notadamente marcado por guerras entre reinos e impérios e pelas cruzadas. Os estádios, 

principalmente aqueles com arquitetura que remonta às décadas de 1940 a 1960, foram 

construídos tendo um fosso para separar os torcedores dos “combatentes”43. O campo de 

                                                           
42 RÍOS CORBACHO traz um estudo aprofundado, com intensa pesquisa bibliográfica, sobre “a linguagem 
da violência no esporte”. Afirma que a influência exercida pelos meios de comunicação pode atuar como 
ingrediente importante nos fatores que levam à violência, tendo em conta as expressões utilizadas na 
transmissão da informação ou mesmo na manifestação de opiniões. Segundo o autor, “dicho léxico ha ido en 
dirección a lo violento, a lo agresivo adquiriendo unas pautas verbales de contenido eminentemente bélico, 
construyendo un pseudoidioma basado en la violencia y en el conflicto (…).” Este comportamento da 
imprensa, inclusive com a utilização de “adjetivação exaustiva” “(...) adquiere ciertos tintes de agresividad 
que ejerce una gran influencia en los hábitos de conducta y modos de expresión de los ciudadanos, en general 
y de los jóvenes, en particular.” No futebol, a influência da linguagem se dá pela “metáfora bélica” utilizada 
pela imprensa, posto que, ao invés do campo de jogo, numa cerimônia ritualizada-simbolizada, sugere a 
existência de um campo de batalha ou uma incursão de inteligência militar. O autor conclui “que el lenguaje 
se encuentra muy comprometido, negativamente, con el tratamiento de la violencia y lo que hay que tender es 
a un uso más responsable del lenguaje que se encuentre más alejado del sensacionalismo, del lenguaje vulgar 
y, sobre todo, del lenguaje militar belicista (...)” RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y 
Derecho penal. Madri: Reus, 2014, p.39-54.  
43 Outro fator interessante que é ligado à violência é a arquitetura dos estádios. No início, os jogos eram 
disputados em terrenos improvisados. Posteriormente, foram travados em clubes da elite e, na sequência, em 
estádios. Com a popularização do futebol, os estádios foram construídos de forma que as pessoas 
permanecessem sentadas, em seus lugares, sendo o público separado dos atletas por grades ou fossos. Não 
obstante a estipulação de lugares para que o público ficasse sentado, era comum que os torcedores 
assistissem aos jogos em pé nas populares “gerais”. Interessante, outrossim, a visão e preocupação com o 
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jogo ou de “batalha” é organizado por linhas divisórias que separam os oponentes. Os 

jogadores seriam os “soldados” que enfrentam seus “inimigos”. O jogo propriamente dito é 

a “batalha” entre as equipes adversárias. O jogo ou batalha é antecedido por uma cerimônia 

de troca de flâmula realizada pelo capitão.  

 

Iniciado o jogo, quando a equipe se lança no campo do adversário, vai ao ataque, 

devendo resguardar da defesa. O jogador que mais atinge o objetivo – ou seja, quem faz 

mais gols – é o artilheiro, com boa “pontaria”. O goleiro, ao menos na língua portuguesa, é 

conhecido como “arqueiro”, o qual, às vezes, “sofre fogo cerrado” do “ataque adversário”. 

Os chutes são “tiros”, “bombas”, “canhões” e “arremessos”. A defesa deve proteger os 

“flancos”. O técnico é um estrategista que, em algumas hipóteses, “esconde as armas”, isto 

quando não tem uma “arma secreta”. Não raras vezes pode acontecer de a equipe 

adversária ser “massacrada”; se um jogo foi perdido, outra futura partida pode ser a 

“revanche”. Ataque ineficiente é aquele que não “fura o bloqueio do adversário”.  

 

Portanto, a linguagem é uma guerra simbólica que influencia o comportamento dos 

próprios participantes das partidas e, em especial dos torcedores, em sua maioria jovens, 

contribuindo com atos de violência. Não por outro motivo, conforme se verá, os grupos 

organizados de torcedores utilizam as mesmas expressões linguísticas como sinais de 

identificação simbólica, tudo a demonstrar o ambiente do futebol no qual o risco de 

eventual lesão entre torcedores é inerente.  

 

 

2.3. Torcida organizada: surgimento e transformação  

 

Neste tópico, mostraremos o surgimento fático do fenômeno “torcida organizada” e 

como ele se transformou de um agrupamento de pessoas com a finalidade de incentivar 

                                                                                                                                                                                
torcedor já na década de 1920: “O torneio de futebol sul-americano, realizado em 1922 no Brasil, coincide 
com as comemorações pelo centenário da independência brasileira e mobiliza ainda mais a população, em 
particular a presente no estádio do Fluminense, onde se disputava a competição. A preocupação com o 
comportamento do torcedor e o receio de atitudes inconvenientes faz com que a organização do torneio 
obrigue os torcedores a assistirem ao jogo sentados em seus lugares, ao menos nas cadeiras numeradas e nas 
arquibancadas.” GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o Estatuto do 
Torcedor e o cerco às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p.80. Contudo, somente no fim do século XX, 
devido as inúmeras mortes na Europa (tragédias de Hillsborough, em 1989, com 96 mortes e Valley Parade, 
56 mortes, em 1985, ambas na Inglaterra e Heysel, na Bélgica, em 1985, com 39 mortes) é que as grades e os 
fossos que separam público e atletas foram extintos, bem como foram criadas barreiras separando as torcidas. 
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determinado clube em um grupo formado atualmente, em sua maioria, por jovens do sexo 

masculino, que se identificam mutuamente e que tem na prática de violência uma de suas 

marcas características. 

  

Não há uma data exata na qual se pode dizer terem nascido as torcidas 

uniformizadas44 ou organizadas. Estas são um fato social que representam a interação entre 

o futebol e o torcedor. Pode-se dizer que as torcidas organizadas são um fenômeno social 

que gradualmente foi se transformando e ganhando novos contornos e características, mas 

sempre sendo centro agregador de jovens. 

 

Não há dúvida de que as torcidas organizadas surgiram quando o futebol não era 

mais disputado ou jogado de forma amadora e havia deixado de ser restrito à elite 

econômico-social. As torcidas organizadas têm como origem o momento em que o futebol 

é praticado de forma profissional, altamente enraizado na cultura popular, disputado, 

assistido e ouvido pelo rádio45 por todas as classes sociais.  

 

Segundo GUILHON, no Brasil, as torcidas organizadas têm origem na década de 

1930 e, nos primórdios, foram impulsionadas pelos meios de comunicação, especialmente 

pelo Jornal dos Sports que promovia um concurso chamado “duelo de torcidas” que 

consistia em premiar a torcida mais animada e original no apoio aos respectivos times. 

Ainda seguindo a argumentação de GUILHON, em 1951, o jornalista Mário Filho, no 

mesmo Jornal dos Sports, tendo como pano de fundo um jogo entre Flamengo e 

Fluminense pelo segundo turno do campeonato carioca, relança o concurso das torcidas. 

Diante de tal promoção, mais de 90 mil pessoas comparecem ao Maracanã. Este jogo, 

portanto, ficou marcado, além do duelo dos times, pelo duelo das torcidas.46 O duelo das 

torcidas ou “batalha de confetes” seguia o exemplo do carnaval carioca e, com isso, 

conseguia incentivar os torcedores presentes no anel das tribunas do Maracanã. Além 

disso, a ideia central do duelo era a disciplina do público, criando um “núcleo civilizado no 

                                                           
44 Expressão utilizada no início, quando existiam os torcedores-símbolos e as pessoas dirigiam-se aos 
estádios vestindo as mesmas cores dos times.  
45 No início, principal meio de difusão do futebol.  
46 GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco 
às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p.85. 
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meio da massa” para conter os impulsos “coletivos-populares” nas praças esportivas.47 

Nesse sentido, percebe-se que o gérmen das torcidas organizadas – que, no princípio, eram 

uniformizadas – era a associação de torcedores, uma reunião de caráter lúdico e festivo, 

que tinha o desiderato de incentivar e animar suas equipes.  

 

Por outro lado, segundo TOLEDO, grupos fiéis de torcedores existem desde a 

década de 1940. No Rio de Janeiro, em 1942, um funcionário público federal – Jaime 

Rodrigues de Carvalho – torcedor-símbolo do Flamengo, fundou a Charanga, uma banda 

musical que animava os jogos do time. Charanga – termo também utilizado em São Paulo 

– era o nome típico de pequenas bandas musicais muito comuns nos estádios do Rio de 

Janeiro e do Nordeste do país.48 Afirma, assim, TOLEDO, que no Rio de Janeiro aquele 

torcedor foi o primeiro a “equipar os simpatizantes” de um determinado clube com 

uniformes e músicas. O mais interessante, ainda anota TOLEDO, que a prática de 

incentivo se tornou tão eficaz que o próprio clube passou a financiar e custear as despesas 

da Charanga a partir de um campeonato sul-americano realizado na Argentina.49 Esta 

época ficou marcada pela presença ostensiva dos “torcedores-símbolo”. Cada torcida de 

cada uma das equipes possuía um torcedor-símbolo específico. Estes torcedores ou chefes 

de torcidas representavam as classes populares, possuíam modestas ocupações laborais e 

ocupavam, no mais das vezes, “posição subalterna” na sociedade. Como “torcedores-

símbolo”, por meio do futebol ganhavam visibilidade na sociedade em geral. Estas pessoas 

tinham, na verdade, duas funções básicas, quais sejam: (i) manter a disciplina dos 

torcedores e (ii) incentivar as comemorações festivas.50  

 

Ainda segundo TOLEDO, em São Paulo, a primeira notícia que se tem de 

torcedores organizados é na década de 1930, beirando o começo dos anos 1940. Tratou-se 

da Torcida Uniformizada do São Paulo, considerada por muitos a mais antiga do Brasil, 

                                                           
47 HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. A festa competitiva: formação e crise das torcidas 
organizadas entre 1950 e 1980. In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque, MELO, Victor Andrade de 
(orgs.). A torcida brasileira. Rio de Janeiro: 7letras, 2012, p.88 e 99.  
48 A Charanga era integrada por um grupo de percussionistas, faixa, bandeiras e camisas: “Os estádios, até a 
Charanga, estavam mais acostumados com os acenos de lenço tirados à lapela. Outra inovação dos 
‘charangueiros’ foi o uso de camisa igual à do uniforme do time em campo. A vestimenta era inusitada para 
os padrões mais formais de roupa dos torcedores da época e constituiu uma novidade.” Idem, p.103.  
49 TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p. 21.  
50 Anote-se que esta visibilidade era algo semelhante ao que ocorrera com os jogadores de origem negra e 
operária no início do século. Ver HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. A festa competitiva: formação 
e crise das torcidas organizadas entre 1950 e 1980. op. cit., p.99-101.  
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fundada por Manoel Porfírio da Paz e Laudo Natel, inspirada e originada no Grêmio São 

Paulino, fundado em 1939 por Manoel Raymundo Paes de Almeida.51  

 

Diante do protagonismo logrado pelos “torcedores-símbolo” perante a sociedade 

em geral e, especialmente, diante do fato de que estes chefes de torcidas ajudavam na 

disciplina e também no policiamento, fiscalização e adestramento da massa52 com diversas 

proibições (por exemplo: proibições de fogos de artifícios, vaias, distúrbios, palavras de 

baixo calão etc.), passaram a existir disputas de poder no interior das próprias torcidas ou 

“Charangas”, levando a dissidências com ênfase nos torcedores mais jovens. Os mais 

jovens reclamavam o direito ao protesto e, principalmente, o direito de crítica aos clubes. 

Em outras palavras, o apoio incondicional aos clubes, como era a tônica das “Charangas”, 

foi posto em xeque. Em um flagrante conflito geracional, estes torcedores mais jovens se 

desvincularam das antigas “Charangas” e fundaram outras torcidas organizadas.53  

 

As décadas de 1960 e 1970 foram as mais emblemáticas no que diz respeito às 

torcidas organizadas. Não por coincidência, foram os anos de auge não somente do próprio 

futebol brasileiro (tricampeão mundial de futebol), mas principalmente, do período militar, 

momento em que a violência era a tônica do comportamento estatal e em que qualquer tipo 

de manifestação era reprimida.54 Note-se, por oportuno, que foi a época que culminou com 

a rebeldia estudantil e o período do fim das “Charangas” e, por conseguinte, o início das 

torcidas dissidentes formadas por jovens.55 Ademais, foi o período de nascimento do 

fenômeno “hooligan” na Inglaterra e na Europa, bem como o do surgimento das 

                                                           
51 TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.22. 
52 “As informações disponíveis acerca dos primeiros anos das associações de torcedores no Rio de Janeiro 
reiteram a inquietude pedagógica de adestramento das massas.” HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. 
A festa competitiva: formação e crise das torcidas organizadas entre 1950 e 1980. op. cit., p.92.  
53 Interessante notar que a maioria das novas torcidas possuía a palavra “jovem” em seu próprio nome. Por 
exemplo: poder jovem, torcida jovem, força jovem etc. Idem, p.109-110.  
54 “A década de 70, por outro lado, usufruindo os dividendos das conquistas do futebol brasileiro dos 
períodos anteriores, e cenário da construção de um projeto de identidade nacional engendrada no período 
militar, tão bem expresso em frases muito populares na época, tais como ‘Ninguém segura este país ou Todos 
juntos. Vamos, pra frente Brasil’, suscitou novos contornos à problemática da participação dos torcedores no 
futebol dentro de um contexto mais complexo e dinâmico que aquele vivido pelos torcedores-símbolos desde 
a década de 40.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.24. 
55 “A época, marcada pela rebeldia estudantil internacional, assistia a movimentos juvenis como o Maio de 
68 na França, que espocavam em todo o mundo. Em paralelo, os membros mais novatos das torcidas 
refletiam a seu modo tais questões, de uma maneira, é claro, um tanto diluída, difusa e indireta. Havia uma 
homologia nos slogans de revolta e os símbolos insurgentes, ainda que breves e episódicos: caixões 
mortuários, passeatas, pichações, intimidações verbais, ameaças telefônicas, agressões, apedrejamentos, 
protestos e pedidos mais ou menos pacíficos de demissão.” HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. A 
festa competitiva: formação e crise das torcidas organizadas entre 1950 e 1980. op. cit., p.110.  
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“subculturas delinquentes” (“gangs”) oriundas do modelo de exclusão capitalista típico da 

cultura norte-americana que também influenciou o próprio fenômeno no Brasil.  

 

Gradativamente, o ato de “torcer” foi se transformando e ganhando novos 

contornos e, assim, novas formas de “sociabilidade”56 iam nascendo, sendo a violência 

incorporada como padrão de comportamento. Em outras palavras, neste período, 

especialmente no final da década de 1960 até o início da década de 1980 é que surgem a 

maioria das torcidas organizadas.57 Este período é identificado como a passagem da 

carnavalização das décadas de 1930, 1940 e 1950 para a juvenilização (anos 1960, 1970 e 

1980), momento no qual as torcidas organizadas, especialmente marcadas pela presença 

jovem, reclamavam maior autonomia frente aos clubes e aos próprios “chefes”, motivo 

pelo qual passaram a ser menos pessoalizadas e mais burocratizadas, com carteira de 

associado, camisas e símbolos próprios e, principalmente, distribuição interna de poder 

com atribuição de funções e repartição de responsabilidades.58 Também, sobreleva notar 

que a década de 1970 – auge do regime militar59 – marca o início do período, no Brasil, em 

que as torcidas organizadas começam a conviver com o fenômeno da violência.60  

 

                                                           
56 “Posterior à fase romântica da uniformização de torcedores e a visibilidade dos torcedores-símbolo, que 
personalizavam e identificavam as torcidas, o surgimento das Torcidas Organizadas acompanhou algumas 
das mudanças ocorridas na época, impondo gradativamente outras formas de sociabilidade, de desfrute do 
futebol como lazer e hábito, fundamentando um outro modo de torcer diverso do comportamento usual 
observado.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.26. 
57 Especialmente na cidade de São Paulo, a título de exemplo: “O Grêmio Gaviões da Fiel surgiu no ano de 
1969, mesmo ano em que é fundada a Torcida Jovem do Santos, seguida pela Camisa 12 em 1971, também 
do Sport Club Corinthians Paulista. A Torcida Tricolor Independente do São Paulo Futebol Clube foi 
fundada em 1972, como ocorreu com a Leões da Fabulosa da A. A. Portuguesa. Das grandes torcidas 
organizadas que hoje atuam no futebol paulista a mais recente é a Mancha Verde, dos torcedores da 
Sociedade Esportiva Palmeiras, fundada posteriormente no ano de 1983. Portanto, enquanto organizações 
burocratizadas, com relativa autonomia dos clubes, o fenômeno das Torcidas Organizadas é recente e data 
dos fins dos anos 60 e começo dos 70.” Idem, p.27. 
58 HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. A festa competitiva: formação e crise das torcidas 
organizadas entre 1950 e 1980. op. cit., p.115. 
59 “Não por acaso, a década de 1970 assistiu ao endurecimento do regime militar, quando a repressão se fazia 
com violência a todo e qualquer movimento político dissidente. Há aí uma clara correlação entre a forma de 
organização estatal e uma ‘descarnavalização’ das torcidas organizadas, dando lugar a uma crescente 
militarização dessas agremiações. Pelotões, destacamentos e esquadras, entre outras, passam a ser 
denominações dos grupos internos, divididos por bairros/regiões e hierarquias. ‘Capitão’, ‘tenente’ e 
‘sargento’ passar a designar os antigos chefes de torcida.” GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: 
princípios constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p.87.  
60 Note-se, por oportuno, o que sinaliza uma mudança de comportamento identificada por TOLEDO a partir 
de um artigo publicado na Revista Placar em 1974, o início da utilização do palavrão cantado em coro nas 
arquibancadas, comportamento verbal que, até então, era utilizado de forma esporádica e atomizada, 
proferido apenas no momento de explosão de algum torcedor: TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas 
organizadas de futebol. op. cit., p.67. Sinal, portanto, da mudança de conduta do torcedor e o início do 
surgimento da violência, neste caso verbal, das torcidas organizadas.  
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As décadas de 1970 e 1980, por influência do regime militar, foram marcadas pela 

militarização e, assim, a rebeldia que era típica das décadas anteriores foi transformada em 

atos de violência,61 ou seja, começou a ser empregado o uso da força para impor vontades e 

fazer valer a hegemonia. Importante notar que a primeira morte registrada de um integrante 

de torcida organizada por membros de outra torcida (torcedores corinthianos) aconteceu 

em outubro de 1988. A vítima foi o presidente da torcida Mancha Verde do Palmeiras, 

Cléo Sóstenes Dantas da Silva. Este assassinato marca o início de uma escalada de mortes 

relacionadas ao futebol.62 Este evento também marca o momento no qual os 

enfrentamentos diretos, as demonstrações de intolerância e os confrontos físicos passam a 

se multiplicar.63  

 

A década de 1980 foi marcada por uma forte crise econômico-financeira, com alto 

índice de desemprego e, por consequência, baixa média de público nos estádios e altos 

preços dos ingressos, o que, de certa forma, impulsionou as torcidas organizadas. Não era 

raro que elas recebessem incentivo financeiro dos próprios clubes e até mesmo ingressos 

para as partidas. A relação econômico-financeira dos clubes com as torcidas organizadas 

foi um dos fatores decisivos para sua evolução e consolidação. Ao lado da renda obtida por 

esforço próprio com a venda de adereços – um dos motivos que explica a exposição de 

seus símbolos em faixas e bandeiras, – estava a revenda de ingressos (cambismo 

institucionalizado),64 talvez a maior fonte de renda além da ajuda econômica advinda dos 

próprios clubes.65 

 

                                                           
61 “A militarização, a hierarquização e a burocratização seriam, portanto, o legado funesto do regime político 
do país sobre muitas instituições civis da sociedade brasileira e, no caso, sobre alguma das torcidas 
organizadas.” HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. A festa competitiva: formação e crise das torcidas 
organizadas entre 1950 e 1980. op. cit., p.117.  
62 ROSA, Mateus Vieira da. Identidade, significado e imagem do desvio: Uma (re)leitura do fenômeno das 
torcidas organizadas a partir da criminologia cultural. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - 
Curso de Direito, Departamento de Direito, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2015, p.93. 
63 GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco 
às torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p.89. 
64 “Sabe-se que parte da economia gerada pelas torcidas advém, em alguns casos, pelo menos no Brasil até 
poucos anos atrás, da revenda de ingressos e da organização de caravanas de viagens, em uma relação de 
dependência com a diretoria do clube a que está vinculado. Em ambas as situações, a tutela coloca a questão 
do tipo de relacionamento do líder da torcida com o dirigente de futebol, ambiente o mais das vezes sombrio 
e quase sempre alvo de acusações da parte de determinados jornalistas esportivos.” HOLLANDA, Bernardo 
Buarque de. Torcida, hinchada e barras: a problemática torcedora em escala continental. op. cit., p.51.  
65 Note-se, ademais, que na década de 1980, não somente no Brasil, mas no mundo, especialmente na 
Europa, as brigas de torcidas ganham protagonismo na grande mídia, o que se agravaria na década de 1990 e 
se arrastaria até os tempos atuais.  
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Destarte, vale notar que o ato de torcer passou do simples espectador, nos 

primórdios, para o torcedor isolado ou atomizado. Na sequência, de grupos uniformizados 

que possuíam simplesmente o desiderato de alegrar os demais torcedores ao torcedor 

organizado que, integrado aos demais, deixou de ser uma unidade e passou a ser visto e 

agir como um todo, uma vez que integrante de um grupo identificável, não obstante haja 

ocasiões de fracionamento das torcidas em subgrupos (ou subsedes), como se denominam. 

É possível, portanto, identificar a evolução deste fenômeno social partindo da 

carnavalização, passando pela juvenilização e, por fim, chegando à militarização. Essas 

fases evolutivas, note-se, também foram observadas por Ferrando MANTOVANI na Itália 

e podem ser aplicadas à realidade cultural brasileira.66  

 

 

2.3.1. A torcida e o torcedor organizado: formas de expressão 

 

O torcedor organizado é visto pelo legislador como um foco de risco.67 Em torno 

dele é que giram as preocupações das autoridades e do Estado quando o assunto é violência 

no âmbito do desporto, notadamente no âmbito do futebol. Antes, contudo, de identificar a 

figura do torcedor organizado, é importante caracterizar a figura da própria torcida. 

Estamos falando da torcida organizada atual, posterior à década de 1980. É preciso mostrar 

como ela se estrutura, seu ritual, sua dinâmica e suas marcas ou símbolos distintivos. Por 

outro lado, insta salientar que, tanto a caracterização da torcida organizada quanto a do 

próprio torcedor não podem ou ser feitas de maneira descontextualizada da realidade social 

na medida em que ambos são exatamente o produto do meio e o espelho das relações 

estabelecidas na sociedade.  

 

                                                           
66 Tratando da evolução da “hinchada violenta” ou, como se denomina na Itália, considerando o local em que 
são encontradas dentro dos estádios, a “curva ultra”, MANTOVANI identifica quatro fases desta evolução. 
Segundo o autor italiano, a partir dos anos 1950 do século passado, houve uma progressiva e pejorativa 
evolução desde o torcedor violento episódico, vale dizer, aquele que leva em conta as variações de uma 
partida de futebol para a prática de um ato de agressão, até os torcedores violentos autônomos (jovens entre 
13 e 25 anos) que, além das vicissitudes da própria partida, informalmente vão se “abraçando” aos clubes das 
curvas-ultras dos estádios. Assim: “orgulloso de su pertenencia a la hinchada más agresiva, ostentada como 
una medalla al valor civil, que va al estadio como a la guerra para establecer la razón frente al mar. Empujado 
por añadidura por el imperativo moral de la participación consciente en un acto de justicia.” MANTOVANI, 
Ferrando. El fútbol: deporte criminógeno. op. cit., p.329. 
67 É a verdadeira razão da inclusão do art. 41-B no Estatuto de Defesa do Torcedor. Não obstante por motivos 
dogmáticos, o legislador refira-se somente a “torcedor”. 
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A torcida organizada é estruturada e caracterizada de maneira que possa ser sempre 

atrativa para novos membros ou filiados e com isto, possa ser perene no tempo. 

Relativamente à estruturação interna, independentemente de a torcida organizada ser 

considerada como uma entidade de direito privado ou mesmo como um agrupamento de 

fato, como prevê o Estatuto do Torcedor em seu art. 2-A,68 ela obedece a uma hierarquia. 

Conforme explanado anteriormente, como a maioria das torcidas surgiu durante a ditadura 

militar, durante as décadas de 1960, 1970, até o início da década de 1980, não era 

incomum encontrar torcidas estruturadas hierarquicamente como as carreiras militares, 

com utilização, inclusive, de suas patentes (coronel, major, capitão, tenente etc.). Hoje a 

militarização é menor. Com o avanço da democracia, as torcidas se estruturaram, tornando-

se mais burocratizadas, organizadas em órgãos internos (presidência, conselhos, diretorias 

etc.), com cargos que somente são conquistados, via de regra, por meio de eleições, o que 

gera disputas internas e novos problemas para o Estado, pois, não raro, ocorrem brigas 

entre dissidências das próprias torcidas objetivando funções de destaque. Saliente-se que a 

estruturação hierárquica interna das torcidas organizadas é objeto de cobiça, uma vez que 

os torcedores não-ocupantes de qualquer cargo buscam alcançar os postos de comando 

(disputa de poder e por poder) e, com isto, ocupar algum lugar de relevo no interior do 

grupo.  

 

Por outro lado, a despeito da estruturação interna que, por si só, já acarreta 

dissidências e conflitos, o próprio comportamento, a ritualística e a simbologia da torcida 

organizada são sempre voltados à propaganda de si mesma (para atrair novos integrantes) e 

ao estímulo à pratica de violência,69 uma vez que, além de ser sinal de pertencimento, 

necessário à aceitação e reconhecimento no contexto microssocial, a contenda é sinal de 

prestígio dentro do grupo.70 Aliás, cumpre salientar que o pertencimento à torcida 

organizada e, especialmente, a ocupação de postos de comando, são sinais de prestígio, 

                                                           
68 “Art. 2o-A. Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado 
ou existente de fato, que se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer 
natureza ou modalidade.” BRASIL. Lei n. 10.671, de 15 de maio de 2003.  
Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.671.htm>. Acesso em: 12.09.2018.  
69 Ao entrevistar um ‘informante’ de uma torcida organizada, TOLEDO transcreve sua resposta acerca da 
violência e do número de associados: “(...) quanto mais a torcida se envolve com brigas, mais ela ganha 
sócios (...)” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.50. 
70 “Tal como ocorre no contexto argentino (ZUCAL, 2010), ao invés de condenadas, as brigas parecem 
constituir uma marca honrosa de pertencimento grupal – um signo de prestígio – para alguns integrantes das 
torcidas organizadas brasileiras.” REIS, Heloisa Helena Baldy dos, LOPES, Felipe Tavares Paes. O torcedor 
por detrás do rótulo: caracterização e percepção da violência de jovens torcedores organizados. Movimento, 
Revista de educação física da UFRGS, Porto Alegre, v. 21, n. 3, jul./set. de 2016, p.702.  
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como já o era no início das “Charangas” quando seus líderes ostentavam visibilidade 

ampla na sociedade.  

 

As torcidas organizadas possuem símbolos, marcas distintivas e insígnias próprias, 

utilizando os símbolos dos clubes que apoiam de maneira indevida. Estas marcas 

diacríticas,71 note-se, são veiculadas nas camisas e uniformes, em bandeiras, faixas e até no 

próprio corpo, como ilustram as tatuagens. É importante ressaltar, ainda mais considerando 

que uma das finalidades jurídicas deste trabalho é analisar o comando inserido no art. 41-

B, §1º, inc. II, do Estatuto de Defesa do Torcedor, um ponto importante a respeito das 

imagens-símbolo72 das torcidas organizadas: elas jamais se referem à candura, à paz, à 

tranquilidade, ao respeito pelo outro, à própria festa ou ao ato de torcer. Pelo contrário. 

Com exceção de alguns casos de amor ao clube, os símbolos remetem a atos de bravura, de 

luta, de disputa, à guerra, sangue, corpos musculosos, animais bravios ou selvagens, à 

morte, a seres fictícios, super-homens e outros personagens de histórias em quadrinhos 

(estes sempre um pouco transformados), à malandragem, à criminalidade, a armas, enfim, 

a imagens que trazem mensagens indicativas da prática da violência.73 Ademais, além da 

mensagem de violência74 expressada pelos símbolos direta ou subliminarmente, eles têm o 

desiderato de transmitir a ideia de reconhecimento e pertencimento do torcedor ao grupo,75 

visando, assim, maior destaque e visibilidade.  

                                                           
71 TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.57. 
72 Para uma melhor compreensão dos símbolos (e seus significados) das principais torcidas organizadas, 
especialmente de São Paulo ver: TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., 
p.52-57.  
73 “Com suas bandeiras e com seus bandeirões, com suas faixas e seus gritos de guerra, nucleados em um 
espaço segmentado das arquibancadas, visa-se de oferecer aos seus adeptos, em sua maioria jovens do sexo 
masculino, um produto portador de valores. Se por um lado prevalece a autonomia das qualidades morais – 
força, bravura, intimidação – por meio de símbolos bélicos-tanáticos, tais produtos ao mesmo tempo 
carregam consigo mensagens altruístas, com os lemas de amor dadivoso ao clube, e se projetam de maneira 
ritualístico-performática através das imagens televisivas.” HOLLANDA, Bernardo Buarque de. Torcida, 
hinchada e barras: a problemática torcedora em escala continental. op. cit., p.51.  
74 “Todos estes símbolos escolhidos os remetem, de algum modo, à esfera do incontrolável, do ingovernável, 
do imprevisível. Domínios que estão aquém (no caso da natureza dos animais selvagens), ou além (atributos 
e qualidades excêntricas dos santos, dos vilões e dos heróis fictícios) do domínio da cultura, das regras e da 
ordem estabelecida. Símbolos que escapam à racionalidade e à normalidade, carregados de ambiguidades e, 
no caso dos animais selvagens, espécies que não se encontram sob o domínio humano.” TOLEDO, Luiz 
Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.55.  
75 Tratando da corporalidade pensada, com especial ênfase na década de 1990, quando o Brasil possuía um 
presidente que primava pela prática de exercícios e pelo culto do corpo como sinal de segurança e expressão 
de poder, TOLEDO afirma que: “a produção de outras corporalidades pensadas alcançaria a retórica e outros 
agrupamentos juvenis, modulando um comportamento viril ao longo da década. Fortemente assentada na 
musculatura dos gestos, no exibicionismo e enfrentamentos corporais e no repertório de símbolos que 
ostentava em camisas e bandeiras, esta corporalidade pensada ganha traços a exprimir e moldar formas de 
socialidade. Um indício notório desse processo se deu com a transformação paulatina de alguns símbolos das 
torcidas organizadas.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Políticas da corporalidade: socialidade torcedora entre 
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A par dos símbolos, os cânticos, o gestual e a coreografia nas arquibancadas 

também são propagandas das próprias torcidas, visando atrair novos adeptos. Por mais que 

pretendam apoiar o clube, as mensagens veiculadas trazem incutida à prática da violência, 

além de expressarem uma identidade coletiva. Note-se que o ato de torcer acompanhou a 

evolução da própria sociedade. No início das torcidas organizadas ou uniformizadas, na 

época das “Charangas”, as músicas características que embalavam os torcedores e os 

clubes eram as “marchinhas” de carnaval e o próprio samba, apontando para indícios de 

carnavalização. Com as transformações sociais e a alteração da própria configuração dos 

agrupamentos de torcedores (transformação da carnavalização em “juvenilização” e 

“militarização”), percebe-se que as próprias músicas foram mudando, como, por exemplo, 

o funk76 foi dominando o cenário das arquibancadas na década de 1990, cuja melodia traz 

uma batida mais forte e agressiva. Diferentemente de como era no início, os gritos de 

guerra,77 os xingamentos, as coreografias (inclusive o tremular das bandeiras) e as músicas, 

encontram hoje suporte rítmico nas baterias. Estas, por sua vez, também são mecanismos 

de propaganda da própria torcida. Além de os próprios instrumentos ostentarem os 

símbolos das torcidas, o ritmo das baterias por si só faz parte de um “duelo” à parte nas 

arquibancadas, na medida em que cada grupo procura entoar sua batida em tom mais 

elevado que o outro que está ao seu lado ou mesmo aquele pertencente a uma torcida rival.  

 

Os xingamentos e ofensas em coro, comportamentos que incitam a violência, não 

são apenas direcionados aos torcedores adversários, mas também a todos aqueles que, de 

certa forma, exercem alguma autoridade sobre a partida ou na sociedade, como árbitros e 

membros do próprio Estado. Note-se que os xingamentos e ofensas bradados pela torcida 

                                                                                                                                                                                
1990-2010. In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque, MELO, Victor Andrade de (orgs.). A torcida 
brasileira. Rio de Janeiro: 7letras, 2012, p.131.  
76 “De início, as primeiras agremiações utilizavam músicas de carnaval e samba em seus cantos. A partir dos 
anos 1980, com a violência emergindo como fenômeno social cada vez mais presente em nossa sociedade, o 
ritmo deixa de ser carnavalesco e a batida do funk passa a predominar, especialmente a partir dos anos 1990, 
nas arquibancadas dos estádios do Rio de Janeiro. Este é, pois, um fenômeno isolado, observado tão somente 
nesse subgrupo social? Sob tal ponto de vista, as torcidas organizadas não constituem fenômeno à parte da 
realidade social, uma ‘excrescência’ ou uma manifestação isolada. Elas constituem, sim, uma reformulação 
ou uma expressão de determinados padrões comportamentais presentes na sociabilidade da vida cotidiana.” 
GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o Estatuto do Torcedor e o cerco às 
torcidas organizadas no Brasil. op. cit., p.83. 
77 “Poderíamos classificar estes cantos e gritos de guerra basicamente em quatro categorias: aqueles de 
incentivo ao time e jogadores, os de protesto (em virtude de situações variadas), outros aqui denominados de 
intimidadores (de adversários, juízes, jogadores) e os de auto-afirmação das próprias torcidas, 
particularmente das Torcidas Organizadas.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. 
op. cit., p.65.  
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sinalizam bravura, destemor e desafio, típicos da cultura jovem, o que também tem a 

função de atração de novos membros. 

 

O ato de torcer na arquibancada também sofreu sensível alteração. Em que pese 

cada torcida organizada apresentar sua coreografia de forma autônoma, as torcidas do 

mesmo clube não apresentam a mesma coreografia (núcleos autônomos), pois disputam 

novos adeptos e espaços. Diferentemente do que acontecia nas décadas passadas, os 

torcedores permanecem a partida inteira em pé e, na maioria do tempo, ficam virados para 

o torcedor “adversário” (quando este está presente no estádio), alternando, entre palmas 

para o seu clube e sinais que indicam luta/violência para o grupo apoiador da outra equipe.  

 

O comportamento do torcedor no interior de uma torcida organizada é impregnado 

por um ritual78 que se inicia antes da partida e termina bem após o término do apito do 

árbitro. Todo este ritual, frise-se, também tem o desiderato de propagandear a existência da 

própria torcida, das vantagens de a ela pertencer e manifestar um sinal de reconhecimento 

e aceitação interna por parte dos membros do próprio grupo.  

 

No dia do jogo, sem dúvida o momento de ápice de pertencimento a torcida 

organizada, quando as marcas são ostensivamente expostas79, via de regra, todos os 

torcedores, devidamente uniformizados com as roupas da torcida, ostentando seus 

símbolos que trazem mensagens subliminares de violência, encontram-se na sede principal 

(há torcidas que possuem subsedes) para, na sequência, dirigirem-se ao local da realização 

da partida. Não é incomum que, no trajeto, os torcedores organizados portem instrumentos 

que podem ser utilizados para a prática de crimes, notadamente crimes de dano. 

Interessante notar que, não raras vezes, é mais fácil, posto que mais próximo ao torcedor 

dirigir-se ao estádio do que à sede da torcida. Todavia, devido à necessidade de 

pertencimento e de reconhecimento frente aos demais, o torcedor desloca-se primeiro até 

                                                           
78 Sobre o papel e o significado dos ritos no contexto de uma sociedade complexa ver: DAMATTA, Roberto. 
Carnavais, malandros e heróis. Para uma sociologia do dilema brasileiro. 6ª edição Rio de Janeiro: Rocco, 
1997.  
79 “Sem dúvida, o momento maior de uma Torcida Organizada são os próprios dias dos jogos. Momentos em 
que a condição de ser um torcedor organizado aciona as marcas distintivas dos grupos, ou seja, marcas de 
identificação, visibilidade e oposição entre torcedores e as Torcidas Organizadas. E uma das marcas mais 
importantes que a Torcida Organizada exibe no domínio público é a sua camisa.” TOLEDO, Luiz Henrique 
de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.52. 
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sede80 para, posteriormente, ir ao local da realização do evento esportivo. Estes torcedores, 

em ônibus81 ou a pé, e, às vezes, escoltados pela Polícia Militar, ocupam os espaços da 

cidade, que passam a ter organização especial para os dias de jogo, e com significativa 

alteração dirigem-se ao estádio. No trajeto, é comum que tais torcedores, até mesmo 

quando escoltados, entoem seus cânticos de guerra e façam gestos provocativos a 

transeuntes não relacionados ao evento esportivo82 ou mesmo a torcedores de times 

“rivais”.83 Chegando ao estádio, de maneira pré-determinada, todas as torcidas já possuem 

um lugar específico no qual ficarão e, acima de tudo, estenderão suas faixas (marca de 

reconhecimento e de fixação de território na arquibancada), com o respectivo nome, com o 

principal intuito de ser filmadas pelos canais de televisão84, uma vez que a veiculação da 

imagem da torcida é propaganda para o ingresso de novos jovens torcedores e um meio 

para transmitir a ideia de coesão e identidade coletiva do grupo.  

 

Os trajes dos torcedores uniformizados são símbolos indicativos do próprio grupo. 

Sua finalidade primeira é a propaganda da própria torcida. Além disso, as camisas têm a 

finalidade de individualizar o torcedor perante os demais, como pertencente a determinado 

grupo, especialmente na via pública, no trajeto de ida e volta do estádio. A camisa reforça 

                                                           
80 Nas sedes, agrupam-se pessoas de diversas partes da cidade e, neste local “edificam-se laços de lealdade e 
amizade em torno da paixão pelo time em um primeiro momento e, posteriormente, adesão à própria 
dinâmica da torcida, enquanto uma organização distinta do time de futebol.” Ademais, “concretamente nas 
sedes existe a possibilidade das pessoas se reconhecerem na partilha de valores, visões de mundo, aspirações 
bastante congruentes. As sedes são espaços vivos de pertencimento a estes grupos e de reconhecimento frente 
aos outros.” Idem, p.47 e 51.  
81 Não raras vezes estes torcedores dirigem-se a pé ao estádio, caminhando pelas vias públicas, formando um 
bloco único de pessoas, todos trajando as camisas da torcida e entoando cânticos, ora em apoio ao próprio 
clube, ora em menosprezo ao clube adversário, como forma de incitação ao embate físico.  
82 “Para aqueles que estão fora do jogo, o comportamento geral dos torcedores representa potencialmente 
perigo, desvio, perturbação e violência. Por outro lado, para os que participam efetivamente do cotejo como 
torcedores, o futebol consiste num dos momentos em que a simples aglomeração em identidades e oposições 
– nós contra eles – adquire a forma de uma consciência particular de um Nós, que interfere na lógica de parte 
das relações mais cotidianas e rotineiras na cidade. Os espaços públicos são concebidos de maneiras 
diferenciadas, as ruas e trajetos adquirem as tonalidades e cores do time. O tempo é o jogo, e a ética e os 
comportamentos são os da disputa.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., 
p.41.  
83 Isto sem contar quando os torcedores organizados decidem ir ao estádio sem o suporte policial, utilizando-
se de transporte público e, no meio do trajeto, encontram com grupos de torcedores do time adversário. 
TOLEDO, entrevistou um torcedor e perguntou pelas razões de sua preferência por ir ao jogo com a torcida 
ao invés de ir diretamente ao estádio sozinho. Obteve a seguinte resposta: “(...) o gostoso é sair com a torcida 
(...) a gente vai agitando por todo o caminho (...).” Idem, p.51.  
84 Não é por outro motivo que há brigas entre as torcidas do mesmo clube quando o assunto é o 
posicionamento das faixas no estádio. Aquela que detém mais força de combate (maior número de 
integrantes) conquista o melhor ângulo. Assim, sua imagem (propaganda) será melhor reproduzida pela 
televisão.  
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o compromisso do torcedor com o grupo pois este assume seus símbolos e marcas. É, 

talvez, o maior sinal de comprometimento do indivíduo com seu grupo.85  

 

Como a uniformização torna todos iguais ao nível das posições que ocupam – 

torcedores organizados –, há aqueles que pretendem se diferenciar em relação aos demais. 

As tatuagens de símbolos e marcas da torcida configuram uma destas maneiras de 

diferenciação ou de ostentação em meio ao grupo. Saliente-se que o uniforme, como o 

próprio nome diz, unifica todas as pessoas, igualando-as no mesmo nível de torcedor, 

unindo todos os integrantes por um momento em torno de um único objeto e sentimento – 

o clube. Assim, naquele momento específico, o sujeito que exerce papel social de pouco 

destaque transmuda-se no torcedor integrante de uma torcida determinada e sua identidade 

civil perde-se no meio da massa. A uniformização, enfim, tem o papel determinante de 

cristalizar a ideia de pertencimento a um grupo86 e, por um determinado momento, de fazer 

o indivíduo esquecer sua identidade civil ao assumir a identidade do grupo.  

 

Além das camisas que permitem a identificação dos torcedores organizados nas 

vias públicas, das faixas que são sinal de localização da torcida no estádio para veicularem 

seus símbolos e marcas, as torcidas ainda se valem de bandeiras (ou “bandeirões”). 

Estender uma bandeira ou mesmo tremulá-la em um mastro é uma preocupação estética de 

todas as organizadas, pois é por meio destes adereços que conquistam o reconhecimento da 

sociedade civil e, principalmente, de outras torcidas.87 

 

Saliente-se que os adereços das torcidas organizadas são comumente objetos de 

furtos e roubos por parte de membros de torcida adversária. Estes objetos funcionam como 

                                                           
85 “A camisa da Torcida Organizada expressa o pertencimento ao grupo. Revela o afeto ao time tanto quanto 
à própria Torcida. Ela demarca diferenças, delimita espaços, reitera identidades, solidariedades e oposições. 
Sua eficácia consiste no uso pelas ruas, trajetos até os estádios e mesmo dentro deles. A camisa demarca 
entre os torcedores uma certa distância simbólica entre aqueles que a usam dos torcedores comuns.” 
Ademais, TOLEDO afirma que o simples fato de encontrar um torcedor organizado, na rua, identificado pela 
camisa “suscita, por parte de muitos, uma inquietação, temor, ódio, respeito maiores que se encontrasse um 
torcedor comum vestido com a camisa do time.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de 
futebol. op. cit., p.57.  
86 Paralelamente a este aspecto, saliente-se que a uniformização, no campo jurídico-processual tem o aspecto 
negativo de dificultar a identificação dos indivíduos quando ocorre um ilícito multitudinário.  
87 “As bandeiras são expostas, na maioria das vezes, nos estádios. A representação estética do grupo através 
das bandeiras adquire uma outra amplitude. Enquanto as camisas tornam-se mais visíveis nas ruas e trajetos 
por onde os torcedores passam, revelando uma identificação mais face a face, por outro lado, as bandeiras são 
mais notadas que as camisas a partir das arquibancadas. Esta preocupação estética é sempre reiterada pelos 
torcedores organizados. Quanto mais bandeiras e quanto maiores os bandeirões, maior é o prestígio de uma 
Torcida Organizada.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.58. 
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verdadeiros “troféus” e estes delitos, por sua vez, são praticados sem um fim utilitário 

racional, mas sim pelo simples prazer que o sujeito tem em demonstrar audácia e lograr 

fama e status no interior do subgrupo, o que, outrossim, demonstra a malícia de sua 

conduta, caracterizando comportamentos típicos de uma subcultura.88  

 

Estabelecidas as torcidas, cada qual em seu espaço, sua presença no local é toda 

ritualizada. A música, a percussão, a coreografia, os apetrechos pirotécnicos (quando 

permitidos) ou mesmo os enfeites (faixas, papel picado, balão de gás) fazem parte de um 

ritual. Durante toda a partida, a massa de torcedores, vista de forma indivisível, alterna 

entre incentivar o time de que é adepta, hostilizar jogadores do time adversário ou praticar 

atos indicativos de provocação de violência (gestos intimidatórios) – o que é a preocupação 

maior do Estado. O ritual é uma forma de reafirmação dos valores internos do próprio 

grupo, o que demonstra a interação social existente, e, como já ressaltado, é um meio de 

propaganda e divulgação da própria torcida. 

 

Outrossim, é importante observar como a figura do anonimato se relaciona com a 

prática de violência dentro de um grupo ou mesmo por torcedores individuais. No que diz 

respeito aos torcedores individuais, o anonimato é motivo incentivador da prática de atos 

de violência, já que a pessoa se sente mais encorajada devido à probabilidade de não ser 

descoberta.89 Por outro lado, o anonimato possui uma dupla função em relação ao torcedor 

inserido de fato ou de direito em um grupo: i) é um dos combustíveis para a prática de atos 

de violência física ou verbal, o que também vale para o torcedor comum; ii) ademais, o 

anonimato não é tão somente o combustível para a prática de atos violentos, mas também o 

móvel que leva o sujeito justamente a praticar o ato ilícito para romper com este estado de 

coisas, ou seja, para sair do anonimato dentro de um grupo. Portanto, em relação ao poder 

repressivo estatal, os torcedores se valem do anonimato para que o sujeito se isente de 

                                                           
88 “Camisas, bandeiras e bonés servem de troféus a serem disputados pelos torcedores. Um motivo de 
humilhação para qualquer Torcida Organizada é ver suas bandeiras, ou qualquer outro adereço coletivo que a 
represente (as faixas, por exemplo) em poder de terceiros. Este tipo de prática, ou seja, roubar bandeiras dos 
outros, é sempre motivo para acirrar os ânimos entre as Torcidas Organizadas. A bandeira é um símbolo que 
deve ser preservado a todo custo.” Idem, p.58-59.  
89 “El fenómeno de la masificación actual en el deporte facilita el anonimato de todos y cada uno de los 
espectadores deportivos. Este dato favorece que las acciones llevadas a cabo por los aficionados estén 
camufladas por la masa en la que realizan (el individuo en multitud pierde su identidad y con ello todas las 
restricciones que normalmente limitan su conducta y disminuye el sentimiento de culpa). Además, el hecho 
de estar integrado dentro de una gran multitud hace que los impulsos agresivos sean mayores y con muchas 
posibilidades de que sean repetidos los comportamientos violentos por los demás (los aficionados se unen y 
al estar en ‘masa’, esto les da valor y fuerza para llevar a cabo cualquier tipo de conducta).” BARRETO 
MUÑOZ, José. Protagonistas contra la violencia en el deporte. op. cit., p.104.  
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responsabilidade e, frente aos demais membros do grupo, o anonimato é o motivo para que 

o sujeito pratique o ato ilícito para deixar de ser insignificante, passando a ser reconhecido 

(reconhecimento interno).  

 

 

2.3.2. O integrante organizado, o torcedor comum e a prática de violência 

  

Relativamente ao integrante organizado, a pergunta que fica é: Quem são os 

membros desses grupos de direito ou de fato90? Existe um biótipo físico de integrantes das 

torcidas organizadas? As torcidas organizadas, em sua grande maioria, são compostas por 

jovens, do sexo masculino, e que, quando inseridos neste microgrupo social, ostentam a 

virilidade e masculinidade até como forma de intimidação perante os integrantes da torcida 

rival.91 Não é incomum, inclusive, a prática de artes marciais por integrantes destas 

torcidas, o que é mais um indicativo da entronização da violência como mola propulsora da 

existência do próprio grupo.92  

 

Além do biótipo estético, voltado à valorização do corpo como forma de 

intimidação do “rival”, existe o biótipo social. Em sua grande maioria, estes jovens advêm 

de classes populares e, no mais das vezes, no contexto social mais amplo 

(macrossociedade), possuem empregos informais ou de baixo rendimento, com baixa 

escolaridade e, ainda, residem nas periferias das grandes cidades.  

                                                           
90 Tratando da “estupidez criminógena de la hinchada”, MANTOVANI descreve o torcedor ultra italiano, 
semelhante ao organizado brasileiro ou ao hooligan inglês como: “hombres que saben convivir, en armoniosa 
simbiosis, instinto y agresividad, desviación y psicopatología. Escritos racistas, escritos nacistas, banderas 
del Tercer Reich y sucio murales. Un Pueblo al que le interesa cada vez menos el deporte y más la psiquiatría 
y la criminología, constituyendo el encuentro futbolístico la ocasión para externalizar su propia agresividad, 
verbal, de movimiento y física. Allá donde se atreven ellos, sobre la curva de la Italia que anima, no se atreve 
nadie más. La curva es zona franca, es – felizmente se ha dicho – la selva de Sherwood.” MANTOVANI, 
Ferrando. El fútbol: deporte criminógeno. op. cit., p.327. 
91 Na América Latina, utiliza-se o termo “aguante” para designar torcedor organizado, representando as 
características do estilo de torcer dos membros da associação: “O polissêmico aguante, categoria êmica, 
conforme assinalam os antropólogos, significa a resistência corporal, isto é, a exacerbação física de um 
conjunto de práticas e representações pelo clube, associadas ao apoio ao time por meio dos cânticos e ao 
combate com os oponentes fora do estádio. O corpo ‘violento’ do torcedor de futebol busca sua legitimidade 
masculina contra o ‘outro’ e se constrói ora com hostilidade, ora com xenofobia, ora com machismo.” 
HOLLANDA, Bernardo Buarque de. Torcida, hinchada e barras: a problemática torcedora em escala 
continental. op. cit., p.39. 
92 “A ‘cultura das arquibancadas’ esteia-se assim em valores de emulação e supremacia, com a denegação do 
outro, via autoexaltação da virilidade e da masculinidade. Esta se mostra atraente aos segmentos juvenis, 
seduzidos pela vivência coletiva da emoção da briga, pelo risco dos encontros com os oponentes ou, ao 
menos, pela extroversão de uma retórica que aciona esse imaginário adrenalizante, dentro e fora dos 
estádios.” Idem, p.52. 
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Durante o período de janeiro de 2015 a maio de 2018, em pesquisa realizada por 

meio de consulta a dados de processos públicos que tramitam ou tramitaram junto ao 

Anexo de Defesa do Torcedor (Apêndice 1), com pessoas imputáveis maiores de 18 anos, 

foram colhidos dados na tentativa de verificação do perfil etário-cultural dos membros de 

torcida organizada. Analisaram-se duas situações: A) a primeira, o perfil etário-cultural dos 

membros de subgrupo relativamente a alguma conduta prevista no art. 41-B (tabelas 6 e 7 

do Apêndice 1); B) a segunda, o perfil etário-cultural dos membros de subgrupos 

relativamente ao injusto de posse – art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II (tabelas 9 e 10 do 

Apêndice 1). Percebeu-se, tanto em relação ao art. 41-B, quanto ao art. 41-B, parágrafo 1º, 

inc. II, que os dados não diferem daqueles previstos nas pesquisas anteriores levadas a 

cabo por TOLEDO ou REIS e LOPES,93 ou seja, os integrantes das torcidas organizadas 

são, em sua maioria, jovens de até 29 anos (média de 70%), com média e baixa 

escolaridade (em torno de 75%).  

 

Por outro lado, quando inseridos nos subgrupos sociais (microssociedades) que são 

as próprias torcidas organizadas, os integrantes se reconhecem em virtude de uma paixão 

comum94 e passam a conviver, cada qual exercendo internamente um papel social. Não 

obstante, diante da ausência de reconhecimento e inclusão na macrossociedade, existe uma 

tentativa de supressão desta carência (estado de frustração) por meio do reconhecimento 

interno na torcida organizada, com a ocupação de algum posto de comando ou de alguma 

função de destaque (as torcidas possuem uma estruturação burocratizada). Destarte, um 

dos mecanismos para se alcançar referido reconhecimento interno e galgar postos no seio 

                                                           
93 Com base em pesquisa do início da década de 1990 sobre a composição das torcidas organizadas na cidade 
de São Paulo (Grande São Paulo), pelo Instituto Gallup, TOLEDO, conclui que: “Portanto, pelos dados 
transcritos acima, nota-se que o torcedor organizado típico-ideal é do sexo masculino, situado entre as classes 
C e B, possui idades entre 15/17 anos, com grau de instrução entre o primário e o secundário. Estes números 
conformam as Torcidas Organizadas como sendo agrupamentos homogêneos de jovens, reforçando no 
imaginário coletivo a ideia de uma formação de gangues coloridas juvenis.” TOLEDO, Luiz Henrique de. 
Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.37. No mesmo sentido, anos depois, já no século XXI, o perfil 
não sofreu considerável alteração. Analisando-se a pesquisa de Heloisa REIS e Felipe LOPES, que 
entrevistaram 804 torcedores organizados, de três torcidas organizadas diferentes da cidade de São Paulo, 
com idades entre 15 a 25 anos, entre os meses de março de 2007 e agosto de 2008, verifica-se que 73,1% são 
maiores imputáveis. Ademais, 87,5% dos entrevistados, segundo os autores, ainda moram com pai e mãe, ou 
com um deles, e 32% cursaram o ensino médio, 31,5% não terminaram e apenas e tão somente 8% com 
superior completo. REIS, Heloisa Helena Baldy dos; LOPES, Felipe Tavares Paes. O torcedor por detrás do 
rótulo: caracterização e percepção da violência de jovens torcedores organizados. op. cit., p.698-699.  
94 Interessante observar que, além da autopromoção por meio da violência, a identificação, individualização e 
particularização do torcedor no interior da torcida organizada é feita por meio da utilização de apelidos. Estas 
formas de designação também remetem ao lugar de origem do torcedor – bairro ou região de moradia, bem 
como a aspectos individuais classificatórios como temperamento, personalidade, hábito, característica física. 
Por exemplo: “Cobrador”, “Febem”, “Sukita”, “S. loco”, “Ferrão” etc. TOLEDO, Luiz Henrique de. 
Torcidas organizadas de futebol. op. cit., p.44.  
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da microssociedade (autopromoção) é justamente a prática da violência. Ademais, além da 

busca de postos de destaque, também por meio da violência, o integrante do grupo 

consegue adquirir fama, status e respeito dos demais. Conjugando, assim, o biótipo físico 

com o que chamamos de biótipo social, desenha-se o torcedor organizado e o estilo de vida 

que é desenvolvido no interior destes subgrupos sociais.95  

 

Por outro lado, como referido, os integrantes das organizadas são, em sua grande 

maioria, moradores das periferias das grandes cidades. Ademais, como também já aludido, 

as organizadas possuem sistemas democráticos internos para alcançar cargos de poder (ou 

os postos de maior destaque). Logo, conjugando estes dois fatores, é bastante comum a 

criação de grupos internos que acabam se estabelecendo em subsedes localizadas em 

bairros afastados ou mesmo em outras cidades. Esta cisão também acarreta mais problemas 

ao Estado, eis que, não raro, tais grupos se enfrentam em dias de jogos, gerando violência e 

agressões. A criação de subsedes ou a fragmentação da própria organizada em virtude da 

busca por reconhecimento no âmbito interno dificulta o controle estatal96 e a prevenção da 

violência especialmente no dia de jogo, uma vez que diversos grupos de torcedores, de 

diferentes pontos da cidade, rumam para o local do evento esportivo, podendo haver 

confrontos durante o trajeto.  

 

                                                           
95 Ressaltando o estilo de vida dos torcedores organizados e a sociabilidade em torno do futebol, TOLEDO 
afirma que: “o futebol, sobretudo para estes torcedores organizados, não consiste tão-somente num momento 
de fruição e entretenimento, como se fosse uma mercadoria consumida em algumas poucas horas. Ao 
contrário, ele é parte constitutiva na elaboração de um estilo de vida próprio. Ao assumirem preferências 
pelas cores do coração, por símbolos e marcas de cada Torcida Organizada, estes indivíduos referendam 
condutas específicas diante dos outros grupos, na escola, no trabalho, na vida privada, no próprio cotidiano. 
Inúmeros torcedores constroem verdadeiras carreiras dentro de uma Torcida Organizada, chegando a adaptar 
outras atividades, tais como o trabalho, relacionamentos pessoais e familiares em função da Torcida. Dessa 
forma, pode-se afirmar que a experiência de muitos daqueles que integram e vivenciam uma Torcida 
Organizada com o futebol não se restringe tão-somente à lógica do binômio de trabalho-tempo livre. (...) para 
além do desfrute de parte do tempo livre como expectador do time preferido, inúmeros integrantes dessas 
Torcidas Organizadas experimentam, numa maneira particular de gostar de futebol, um estilo de vida. (...) As 
Torcidas Organizadas impõem limites, hierarquias, vestem-se de maneiras diferenciadas, criam padrões 
estéticos de como se torcer, gostos e comportamentos que se traduzem em intervenções coletivas no meio 
urbano. (...) Investem tempo, criam expectativas, mobilizam símbolos, expõem-se a conflitos. Para estes 
torcedores, o futebol constitui-se em entretenimento, interesse político, visibilidade entre seus pares e perante 
outros, festa, drama, sociabilidade. Para isso concorrem uma série de práticas e disposições pelas quais 
objetivamente agem e percebem o mundo. (...) Participar desses agrupamentos torcedores implica legitimar, 
vivenciar e aceitar uma série de regras, comportamentos rituais, investimentos simbólicos, tempos, 
linguagens, que transcendem os padrões normais e, em grande parte, socialmente aceitos.” Idem, p.113-119. 
96“(...) a dualidade se expressa no Brasil por meio da criação de subsedes representativas das torcidas. Estas 
se espalham pelos bairros e pelas ‘quebradas’, pelas cidades e pelos estados do país. Se à primeira vista 
alargam o território de circunscrição do grupo, por outro, efeito involuntário, e perverso para os que o 
controlam, levam ao quase inevitável risco da fragmentação.” HOLLANDA, Bernardo Buarque de. Torcida, 
hinchada e barras: a problemática torcedora em escala continental. op. cit., p.52.  
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Todos estes fatores referentes ao torcedor e à torcida organizada estimulam direta 

ou indiretamente a prática de crimes com utilização de violência física, seja contra pessoa, 

patrimônio particular ou estatal. Assim, nesse sentido, o legislador atuou criando o tipo 

penal do art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor, com destaque ao §1º, inc. I, que, 

dentre outras funções, tem um viés preventivo, como reconhecido na própria exposição de 

motivos.97 Como se verá, o escopo do legislador foi afastar aquele que é considerado mau 

torcedor dos eventos esportivos. O afastamento ocorre – daí a implementação do aparelho 

estatal de repressão e controle – não apenas no momento da prática delitiva, quando o 

torcedor é surpreendido e encaminhado para as providências de polícia judiciária, mas, na 

sequência, quando, como sanção primeira da lei, é ele afastado por tempo determinado dos 

locais de realização de eventos esportivos.  

 

Em resumo, os integrantes destes microgrupos sociais são, majoritariamente, 

jovens, do sexo masculino, com baixa escolaridade, moradores de bairros afastados e que 

buscam reconhecimento recíproco. Quando já estão inseridos no grupo e são reconhecidos 

por seus pares, buscam autoafirmação que, não raro, é alcançada por meio da prática de 

atos transgressores ilícitos. 

 

Por outro lado, a par dos torcedores organizados, pertencentes de direito ou de fato 

a algum microgrupo, estão os torcedores ditos comuns. O anonimato vale para os 

torcedores comuns da mesma maneira que incide sobre os organizados. Além disso, o 

individualismo e, por que não, a atomização destes torcedores, devido às vicissitudes do 

evento esportivo e da série de sentimentos que ele acarreta, os levam, também, à prática de 

ilícitos penais que, fora deste contexto, em sua vida cotidiana, provavelmente não 

praticariam.98  

                                                           
97 Questão a ser analisada no próximo capítulo.  
98 “O torcedor é enquadrado como o protótipo do homem comum. Espécie de serviçal resignado, ele tem 
atitudes rústicas e se situa nos extratos mais baixos da sociedade. Em ambiente de aglomeração, como os 
estádios, perde um átimo as referências identitárias. O anonimato lhe faculta a transformação repentina de 
seus atos.” TOLEDO, Luiz Henrique de. Políticas da corporalidade: socialidade torcedora entre 1990-2010. 
op. cit., p.98. Com a licença poética que lhe é peculiar, GALEANO descreve com precisão o sujeito comum 
inserido no papel de torcedor capaz da prática de atos ilícitos: “O fanático chega ao estádio embrulhado na 
bandeira do time, a cara pintada com as cores da camisa adorada, cravado de objetos estridentes e 
contundentes, e no caminho já vem fazendo muito barulho e armando muita confusão. Nunca vem sozinho. 
Metido numa turma da barra-pesada, centopeia perigosa, o humilhado se torna humilhante e o medroso mete 
medo. A onipotência do domingo exorciza a vida obediente do resto da semana, a cama sem desejo, o 
emprego sem vocação ou emprego nenhum: liberado por um dia, o fanático tem muito de que se vingar. Em 
estado de epilepsia, olha a partida, mas não vê nada. Seu caso é com a arquibancada. Ali está seu campo de 
batalha. A simples existência da torcida do outro time constitui uma provocação inadmissível. O Bem não é 
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3. Torcida organizada como variação de uma subcultura delinquente  

 

3.1. Observações prévias 

 

Inicialmente, algumas balizas são necessárias para a análise deste tópico. Em 

primeiro lugar, a ideia central, considerando tudo o que foi anteriormente desenvolvido 

acerca das torcidas organizadas, é tentar situá-las dentro da chamada “subcultura 

delinquente”. Em segundo lugar, não se tem a pretensão de analisar propriamente as teorias 

da subcultura delinquente em todos os seus aspectos, matizes e âmbitos de aplicação,99 mas 

sim buscar, em suas formulações teóricas gerais, especialmente naquelas voltadas à 

delinquência juvenil, com especial atenção a teoria de Albert COHEN,100 a base para 

explicar os fenômenos “torcedor” e “torcida organizada”. A teoria da subcultura 

delinquente aplica-se a outros tipos de agrupamentos de jovens e cada qual, por sua vez, 

apresenta características e vicissitudes próprias.101 A par disto, em terceiro lugar, é deveras 

importante salientar que a análise partirá da própria teoria sociológica referida, passando 

ao largo o estudo do indivíduo em si, sua estrutura psicológica ou psiquiátrica. Em outros 

termos, a análise restringir-se-á a um pequeno recorte da realidade social, qual seja, aquela 

na qual está inserido o torcedor organizado, especificamente, a integração do indivíduo na 

sociedade e no grupo social tendo em conta os reflexos que ambos (sociedade e grupo) 

acarretam no próprio indivíduo e as maneiras como colaboram para fomentar a prática 

delitiva. Ainda, saliente-se que não se descarta a influência de outras teorias criminológicas 

(ou releituras das teorias criminológicas), especialmente as culturais, mas acreditamos que, 

no caso das torcidas organizadas, ainda que com algumas adaptações, estas estão mais 

                                                                                                                                                                                
violento, mas o Mal obriga. O inimigo, sempre culpado, merece que alguém torça seu pescoço. O fanático 
não pode se distrair, porque o inimigo espreita por todos os lados. Também está dentro do espectador calado, 
que a qualquer momento pode chegar a dizer que o rival está jogando corretamente, e então levará o castigo 
merecido.” GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. op. cit., p.16. 
99 Até porque, inicialmente, estas teorias foram desenvolvidas de forma genérica, de maneira a compreender 
problemas que envolviam minorias marginais (éticas, políticas, raciais, culturais etc.) da sociedade americana 
dos anos 1950. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Una introducción a sus 
fundamentos teóricos. 8ª edição. Valência: Tirant Lo Blanch, 2016, p.473.  
100 O ponto de apoio será a obra de Albert COHEN. Como observam FIGUEIREDO DIAS e COSTA 
ANDRADE, mais do que uma teoria sobre a delinquência juvenil, trata-se de uma teoria geral da subcultura. 
DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p.294; COHEN, Albert K. Delinquent Boys: The 
culture of the gangs. Nova York. The Free Press: Collier Macmillan Publishers, 1955.  
101 Para exemplos de grupos subculturais em diversos setores sociais, como, por exemplo, decorrentes da 
convivência estudantil, ravers ou clubbers, grupos de pichadores, movimento punk, skinheads, “carecas do 
ABC”, neonazistas, anarquistas, metaleiros etc. ver: SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7ª edição. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 231-240.  
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afeitas às teorias subculturais.102 Em quarto lugar, e seguindo a observação de 

SHECAIRA103 a análise não tem a pretensão de explicar todos os crimes de massa 

atribuídos à criminalidade juvenil, decorrentes de uma subcultura, mas sim aqueles 

praticados por torcedores organizados oriundos de uma subcultura delinquente específica. 

Por fim, em quinto lugar, e mais importante, com supedâneo doutrinário criminológico, 

tem-se o desiderato de mostrar o fenômeno criminal e, por conseguinte, o controle estatal 

levado a cabo por meio da resposta penal do legislador brasileiro em 2010, com a inserção, 

no Estatuto de Defesa do Torcedor, do art. 41-B, notadamente dos injustos característicos 

da posse e sua legitimidade. 

 

 

3.2. Surgimento da “subcultura delinquente”: do “hooliganismo” às torcidas 

organizadas 

 

A teoria da subcultura delinquente ganha relevo104 nos anos 1950 com a publicação 

da obra de Albert COHEN intitulada “Delinquent boys: The culture of the gang”.105 

                                                           
102 Não se descarta, ainda, contribuições de outras teorias criminológicas na medida em que, como afirma o 
professor Sergio Salomão SHECAIRA, no apêndice “criminologia cultural (ou uma leitura criminológica da 
cultura)” de seu livro “Criminologia”, na criminologia da modernidade líquida, duas grandes características 
mostram-se presentes, quais sejam: não há mais como falar em validade universal de grandes narrativas e não 
se aceita qualquer tipo de verdade como universal. Ademais, a importância do papel desenvolvido pelas 
teorias criminológicas, incluindo o da subcultura delinquente, deve ser relativizado, pois “o processo é 
dialético, interagindo o reconhecimento da importância das teorias com o fim de sua dogmática obediência.” 
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p.367. 
103 Idem, p.225.  
104 Dissemos que ganha relevo porque, na verdade, como observa GARCÍA-PABLOS DE MOLINA o 
gérmen das teorias subculturais encontra-se na teoria de Gabriel Tarde (1843-1904), quando este contrapõe o 
delinquente urbano e o rural e analisa a gênese da criminalidade tendo em conta o progresso tecnológico e a 
civilização moderna. TARDE atribui o incremento da criminalidade a alguns fatores, tais como: a quebra da 
moral tradicional; ao desenvolvimento de um desejo de prosperidade nas classes média e baixa que determina 
uma grande mobilidade geográfica com correspondente enfraquecimento dos valores familiares; ao êxodo do 
campo para cidade; a formação de subculturas desviadas como consequências da mudança social; e, por fim, 
a perda de segurança que experimentam as classes sociais dominantes, incapazes de seguir servindo de guia e 
modelo. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. op. cit., p.313. Note-se, outrossim, que, 
antes mesmo da obra de COHEN em 1955, William Foote WHYTE, precursor das teorias subculturais 
criminais, publica seu livro Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum em 1943, no qual 
identifica a presença de subestruturas sociais dentro de uma macroestrutura. WHYTE observou 
empiricamente a vida em bairros ítalo-americanos nos subúrbios de Boston, posto que passou a conviver, por 
um ano de meio, com uma família de italianos. WHYTE observou dois tipos de jovens: os corner boys 
(garotos da esquina), os quais marcam seus territórios nas esquinas das ruas, e os college boys (garotos do 
colégio). Segundo WHYTE, os primeiros estão identificados com os valores das classes baixas e os 
segundos, por sua vez, têm a esperança de encontrar um lugar na sociedade “respeitável”, aceitando os 
valores da classe média, mesmo não pertencendo a ela. O problema surge quando o jovem de classe baixa 
descobre que estes valores, os quais tanto são predicados na escola, muito pouco se aplicam a ele devido às 
desvantagens com que parte para alcançá-los dentro de uma estrutura de mobilidade social. Assim, aquilo 
que é pregado aos jovens na escola de bairros de trabalhadores não guarda simetria com os recursos e 
oportunidades fornecidos aos mesmos jovens. Diante desta realidade social, os “corner boys”, muito mais 
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COHEN desenvolveu sua teoria de forma empírica, observando a delinquência – conduta 

desviada – praticada pelos jovens. Trata-se, portanto, de um estudo sobre a delinquência 

juvenil.  

 

O cenário dos estudos de COHEN era a próspera sociedade norte-americana dos 

anos 1950. Era uma sociedade dividida em classes. De um lado uma classe média 

financeiramente confortável, com amplo acesso aos bens de consumo desejáveis pelos 

jovens e adolescentes e, de outro, uma classe operária trabalhadora que, inserida no mesmo 

contexto, almejava os mesmos bens e objetivos. Os trabalhadores logo percebem que o 

sonho americano (“American Dream”) realmente não passava de um sonho e que a 

possibilidade de ascensão social não era, de fato, igualitária, especialmente ao jovem negro 

das grandes cidades. Com isto, inevitavelmente, inicia-se um choque cultural entre a 

cultura capitalista do enriquecimento e a estrutura social das possibilidades para alcançar 

tais objetivos. Assim, como o ponto de partida para a ascensão social não era o mesmo – 

todos não pertenciam às mesmas classes sociais e não tinham às mãos as mesmas chances 

–, os jovens das classes mais baixas tornaram-se mais suscetíveis ao fracasso e humilhação 

devido à impossibilidade de ascensão. Destarte, como reação a este modelo, jovens 

dotados de valores e regras comuns106 passam a se unir, “retirando-se do jogo” e, por 

conseguinte, opõem-se ao contexto cultural de ascensão capitalista dominante. No mais das 

vezes, esta afronta dava-se por meio de comportamentos desviantes e ilícitos. Em outras 

palavras, a frustração de não alcançarem os objetivos comuns da sociedade de consumo 

próspera dos anos 1950 e 1960 era compensado com a prática de atos delinquentes em 

grupos.107 Em resumo, portanto, nos Estados Unidos dos anos 1950 e 1960, em uma 

sociedade tipicamente capitalista, cuja cultura é a do trabalho para se alcançar a felicidade, 

a frustração dos jovens da classe operária culminou com o aparecimento do fenômeno da 

                                                                                                                                                                                
realistas e conscientes da condição social inferior, já desde logo renunciam a toda e qualquer competição. Já 
os “college boys,” “ingenuamente”, aceitam competir em desigualdade de condições e desafiam os 
obstáculos e destinos, convencidos de que o mundo lhes recompensará ao final pelo esforço levado a cabo 
por haver caminhado “contracorrente”. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un 
estudio de sociología de la desviación. Santiago: Ediciones Olejnik, 2017, p.37-40.  
105 COHEN, Albert K. Delinquent Boys: The culture of the gangs. op. cit.  
106 “La nueva solución es subcultural porque sólo estos actores comparten las normas, y no todo el sistema 
social. Una vez establecida, la subcultura puede sobrevivir a los individuos que la han creado, siempre que 
continúe sirviendo a las necesidades de los nuevos miembros que se integren en ella”. MADRENAS I 
BOADAS, Carme. Una visión de la teoría de las subculturas criminales: Albert K. Cohen, y Richard A. 
Cloward y Lloyd E. Ohlin. Revista Doctrina Penal. Teoría y Práctica en las Ciencias Penales. Ano 5, n. 17 a 
20, Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1982, p.442.  
107 Para melhor contextualização histórica ou “notícia histórica”: SHECAIRA, Sérgio Salomão. 
Criminologia. op. cit., p. 222. 
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subcultura delinquente, uma vez que jovens, agindo em grupo, opondo-se à cultura 

dominante, começaram a praticar crimes de maneira sistemática. Como se verá, o objetivo 

dos crimes era, antes de qualquer coisa, a autoafirmação frente à sociedade cultural, 

financeira e detentora dos meios de produção.  

 

Do outro lado do mundo, no continente europeu, especificamente na Inglaterra, um 

outro tipo de subcultura também se formava, a dos chamados “hooligans”108 (vândalos). 

Não pelas mesmas razões, já que a sociedade europeia se diferencia da norte-americana no 

que tange a questão da ascensão social. Ao final dos anos 1960, em virtude da crise 

econômica e em sinal de protesto, jovens da classe operária canalizaram suas energias e 

frustrações em torno de algo que lhes era comum: o futebol.109 Estes jovens aderiram à 

cultura “skinhead”, inclusive utilizando-se da indumentária própria (botas e suspensórios) 

e, ainda, levaram a cultura da agressão às arquibancadas de futebol. Desiludidos com a 

situação econômica, estes jovens adotaram a violência típica da cultura “skinhead” como 

forma de reconhecimento – intra e extra grupo – frente à sociedade cultural majoritária.110 

Ademais, saliente-se, este “reconhecimento” veio na forma do “ser temido” que, além de 

ser motivo de orgulho, tornou-se motivo de autoafirmação frente àquela cultura de 

exclusão social.111  

 

Até início da década de 1970, o hooliganismo era concentrado na Inglaterra.112 Esta 

prática se acentuou especialmente com a crise do canal de Manchester, que levou as docas 

da cidade de Liverpool à falência. Em virtude disso, a grave crise econômica se acentuou 

em Liverpool, culminando em altos índices de desemprego, já que os navios passaram a 

                                                           
108 “Los estudiosos del fenómeno ‘hooligang’ coinciden en entender al ‘hooligang’ como ‘hincha’ o ‘forofo’ 
de un equipo deportivo (casi siempre de fútbol) caracterizado por llevar a cabo conductas violentas dentro y 
fuera de los estadios deportivos, de los estadios de fútbol preferentemente. (...) Pero, obviamente, el 
‘hooligang’ no tiene sentido entendido de forma aislada. Sólo cobra pleno sentido dentro de un grupo. No 
existe, en realidad, el ‘hooligang’ sino ‘hooligangs’ agrupados.” HERRERO HERRERO, César. 
Criminología. Parte general y especial. 3ª edição. Madri: Dykinson, 2007, p.522. Para outras acepções da 
origem do termo hooligans: RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. op. cit., 
p.154-162.  
109 Idem, p.161.  
110 Referindo-se à agressividade como sinal de prestígio dos “hooligans”, afirma HERRERO: “El uso de la 
agresividad (‘aggro’) es una constante del ‘hooliganismo’. La agresividad violenta es incluso un medio de 
conquista de ‘prestigio’ entre los componentes del grupo hooligan.” HERRERO HERRERO, César. 
Criminología. Parte general y especial. op. cit., p.525.  
111 Note-se que o futebol foi a válvula de escape e o meio encontrado pelos subgrupos para a autoafirmação 
posto que era (e é) o esporte mais popular na Inglaterra, berço de seu nascimento. 
112 “El fenómeno hooligan tuvo amplio desarrollo en Gran Bretaña durante la década de los 60 para 
exportarse después, por influencia de las competiciones internacionales, a otros países europeos.” HERRERO 
HERRERO, César. Criminología. Parte general y especial. op. cit., p.154.  
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desviar da cidade por meio do aludido canal. Assim, novamente o futebol seria utilizado 

como válvula de escape para extravasamento de energias, frustrações, e, acima de tudo, 

reconhecimento externo de grupos socialmente excluídos e descontentes. O problema é 

que, nesta época, a equipe de futebol do Liverpool vinha conquistando campeonatos pela 

Europa, motivo pelo qual a prática do hooliganismo, que era restrita à Inglaterra, foi levada 

por torcedores do Liverpool a outros países do continente europeu, espalhando-se.113  

 

A par disso, no Brasil, como visto, as primeiras torcidas organizadas, com a 

configuração que se tem hoje, surgiram entre o final da década de 1960 e o início da 

década de 1980, em pleno regime militar, cuja tônica era a violência. Aquele momento de 

rebeldia juvenil culminou com o fim das “charangas” e com a formação de novas torcidas 

por jovens que pregavam a total liberdade de torcer, sem qualquer restrição. Como não 

poderia deixar de ser, o Brasil permaneceu no radar de influências da cultura norte-

americana e, ademais, com o avanço das telecomunicações, também sofreu influências 

vindas da Europa. Aliado a isto, o futebol brasileiro alcançava o tricampeonato mundial e 

tornava-se, portanto, parte da cultura nacional ou, por que não, da “paixão nacional”. Nesse 

caldeirão de situações, a subcultura delinquente, especificamente dos grupos organizados 

em torno do futebol, não passaria desapercebida. Nesse sentido, o somatório de alguns 

fatores como: grupos de jovens, em sua maioria, de classe popular, descontentes e sem 

acesso a mecanismos de ascensão social, necessitando de reconhecimento e autoafirmação, 

tal qual na sociedade norte-americana, aliados à cultura hooligan que se espalhava por toda 

a Europa e à violência típica do período militar, à “juvenilização” das torcidas e, por fim, 

ao futebol tornando-se figura central no desporto nacional, não poderia chegar a outro 

denominador comum que não fosse o surgimento destes subgrupos os quais permeiam a 

sociedade e as páginas policiais até os dias atuais.  

 

 

3.3. Características das “subculturas delinquentes” inseridas no contexto das 

“torcidas organizadas” 

 

Antes de abordarmos as características das subculturas delinquentes e 

estabelecermos relações com o fenômeno da “torcida organizada”, é mister, ainda que de 

                                                           
113 Não à toa, a tragédia no estádio de Heysel – Bélgica – em 1985 foi causada por torcedores do Liverpool, 
em um jogo contra a Juventus da Itália, quando 39 pessoas morreram. 
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forma breve, uma diferenciação entre as noções de “cultura”, “subcultura” e 

“contracultura”. “Cultura”, conforme observa SHECAIRA, é um termo equívoco e é objeto 

de estudo de distintas áreas do conhecimento humano, possuindo, portanto, diversas 

acepções e abordagens. Todavia, utilizando-se do conceito exposto por FIGUEIREDO 

DIAS e COSTA ANDRADE, numa acepção sociológica, cultura é definida como: 

“conjunto de critérios de valor capazes de orientar eficazmente a acção social” e, em 

complemento, como: “modelos colectivos de acção, identificáveis nas palavras e na 

conduta dos membros de uma dada comunidade, dinamicamente transmitidos de geração 

para geração e dotados de certa durabilidade”.114 Subcultura, por sua vez, revela-se na 

“cultura dentro da cultura”115 e consiste na aceitação de alguns valores existentes na 

sociedade, mas com predominância interna de valores, sentimentos e crenças do próprio 

grupo.116 Em outros termos, na subcultura, de modo geral, prevalece a ideia da existência 

de padrões normativos divergentes ou opostos daqueles que orientam a cultura 

dominante.117 Já a contracultura caracteriza-se pelo fato do grupo se opor de forma 

compreensiva aos padrões culturais de comportamento, sem aceitação de parte dos valores 

como é característico das subculturas.118 Portanto, os conceitos que serão trabalhados serão 

os de “cultura” e “subcultura” porque, não obstante haja uma relação de continente e 

conteúdo, o fato é que existe constante tensão entre sociedade cultural dominante e grupos 

subculturais, a exemplo das torcidas organizadas e a sociedade vinculada de alguma forma 

ao espetáculo esportivo futebol, uma vez que este é parte da cultura brasileira posto que 

                                                           
114 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p.217; DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, 
Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a sociedade criminógena. op. cit., p.290.  
115 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p.218. Contrastando cultura e subcultura, 
MADRENAS I BOADAS afirma que “el término ‘cultura’ hace referencia a conocimientos, creencias, 
valores, gustos y prejuicios que son tradicionales en los grupos sociales y que son adquiridos por la 
participación en dichos grupos. Sin embargo, la noción de cultura ha quedado limitada a las formas de vida 
distintivas a la escala nacional. Cada sociedad está diferenciada internamente en muchos subgrupos. Estas 
culturas dentro de las culturas son subculturas. Las subculturas se adquieren únicamente por interacción entre 
los que ya forman parte de la cultura madre.” MADRENAS I BOADAS, Carme. Una visión de la teoría de 
las subculturas criminales. op. cit., p.441.  
116 SHECAIRA complementa o raciocínio: “A subcultura, em grande parte, reproduz alguns valores contidos 
na sociedade tradicional, porém com um sinal invertido. A lealdade é valorizada, enquanto o traidor será 
considerado arqui-inimigo do grupo. Algumas atitudes são normalmente aceitas dentro dos padrões do grupo, 
incluindo jogos de azar, algazarras nas ruas, obscenidades e vandalismo.” SHECAIRA, Sérgio Salomão. 
Criminologia. op. cit., p.220. 
117 DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. op. cit., p.291, e complementam no que tange ao surgimento da subcultura e a 
relação com cultura dominante: “a subcultura emerge duma situação colectiva de frustração ou conflito no 
interior de uma dada cultura e com padrões normativos opostos aos da cultura dominante. Em tais casos – de 
que são exemplos a subcultura delinquentes.” 
118 “A juventude contracultural, por sua vez, faz uma negação mais compreensiva e articulada da sociedade. 
Como exemplo podem ser lembrados os movimentos hippies, beatniks etc. A contracultura, é, pois, 
caracterizada por um conjunto de valores e padrões de comportamento que contradizem diretamente os da 
sociedade dominante.” SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p.221.  
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fortemente identificado nas palavras, comportamentos, gestos e hábitos do povo brasileiro. 

A título de exemplo de aceitação e negação de valores por parte de uma subcultura 

relativamente ao fenômeno futebol, é cultura social tradicionalmente aceita, desde seu 

surgimento, que, aos domingos, o público se dirija ao estádio de futebol para assistir a uma 

partida e que todos estejam trajando as camisas de seus respectivos clubes. Esta cultura 

social dominante “de ir ao estádio” trajando adereços dos clubes também é aceita pelos 

subgrupos organizados. No entanto, é padrão interno destes grupos (padrão aceito nesta 

microssociedade) que seus integrantes, no trajeto de ida e volta do estádio, além de 

trajarem insígnias próprias e tomarem o espaço público, não raras vezes ameaçando 

pedestres, ainda levem consigo, seja para ataque, seja para defesa, objetos suficientemente 

aptos a causarem danos a pessoas e/ou ao patrimônio e que, havendo o encontro de grupos 

“rivais”, de fato utilizem tais objetos.  

 

A teoria de COHEN teve o mérito de explicar, de forma generalizadora dentro da 

sociologia criminal, a conduta desviada dos subgrupos criminais em confronto dialético 

com a cultura dominante. E mais, explicou que dentro de uma sociedade socialmente 

estruturada ou “monolítica” convivem diferentes grupos, cada qual com seu sistema de 

normas e valores, nem sempre coincidentes com a maioria, buscando seu espaço na ordem 

social, em constante conflito.119 A formação dos subgrupos culturais, por outro lado, tem 

como pressuposto a não-acessibilidade de jovens a valores e a bens sociais postos pela 

cultura dominante. Para além de um conflito entre cultura e estrutura social, este não-

acesso dá origem, pois, à união destes mesmos jovens em torno de algum objetivo, valor 

ou identidade comum que, no caso das torcidas organizadas de futebol, no mais das vezes, 

é a necessidade de algum reconhecimento social, inclusive intra-grupo. Neste sentido, a 

subcultura é um microssistema social dotado de valores, regras, normas, símbolos e 

standards próprios de comportamento. Ademais, dentro destes “standards” de conduta, 

encontram-se as práticas delitivas ou atos desviantes que, antes de mais nada, são 

                                                           
119 “Ante todo, pues, la premisa de estas teorías subculturales es contraria a la imagen monolítica del orden 
social que ofrecía la criminología clásica. Dicho orden social, a tenor de este nuevo modelo, más bien es un 
mosaico de grupos, subgrupos, fragmentarizado, conflictivo; cada grupo o subgrupo posee su propio código 
de valores, que no siempre coincide con los mayoritarios y oficiales, y trata de hacerlos valer frente a los 
restantes, ocupando el correspondiente espacio social.” GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. 
Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. op. cit., p.473. 
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entendidas como manifestação de confronto com a cultura dominante ou “expressão de 

outros sistemas de normas e valores diferentes: os ‘subculturais’.”120 

 

Em relação às práticas delitivas ou “condutas desviantes”, cumpre-nos salientar, 

uma vez que importante para caracterização das torcidas organizadas, que a conduta ilícita 

levada a cabo pelos membros do subgrupo não significa a ausência de lei (vazio 

normativo) ou desorganização social. Muito pelo contrário. Demonstram o grau de 

aceitação e assunção dos valores da subcultura a qual pertencem, valores estes que se 

interiorizam – são reforçados e transmitidos – por meio de mecanismos de aprendizagem e 

socialização.121 Ademais, funcionam como mecanismo de acomodação e adaptação social 

para aqueles que se veem excluídos socialmente da macrossociedade e necessitam de 

algum tipo de reconhecimento intragrupo. Neste sentido, o crime é o resultado da 

interiorização e da obediência de um código moral ou cultural que torna a delinquência 

imperativa, significando, assim, a conversão de um sistema de crenças e valores em ações 

que culminam com status e sucesso no interior do grupo (grupo de referência).122  

 

Para COHEN, a subcultura delinquente caracteriza-se, incialmente, por três fatores, 

quais sejam: (i) não utilitarismo da ação, (ii) malícia da conduta e (iii) negativismo.123 

Passamos à análise de cada um destes fatores, considerando os subgrupos organizados de 

torcedores e levando em conta, inclusive, as considerações já expostas nos pontos 

precedentes.  

 

                                                           
120 Idem, p.473. Ainda considerando o afastamento das normas dominantes e a criação de normas próprias de 
conduta: “de este modo considera que los grupos de delincuentes se aúnan espacial, social y normativamente, 
y se apartan de las clases medias y de sus pautas de conducta, elaborando valores subculturales y normas que 
no solo se desvían (negativamente) de las normas de la cultura dominante, sino que se contraponen 
(positivamente) a las mismas y las sustituyen por pautas de conducta vividas y desarrolladas autónomamente, 
surgiendo en las subculturas criminales una conciencia social y normativa propia, tal y como ocurre, por 
ejemplo, en las bandas juveniles.” HASSEMER, Winfried, MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la 
criminología y a la política criminal. Valência: Tirant Lo Blanch, 2012, p.77; ver também: HASSEMER, 
Winfried. Fundamentos del Derecho Penal. Tradução de Francisco Muñoz Conde e Luis Arroyo Zapatero. 
Barcelona: Bosch, 1984, p.54.  
121 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. 
op. cit., p. 474. 
122 DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. op. cit., p.291. E complementam os professores portugueses: “com efeito, ao 
obedecer às normas subculturais, o delinquente mais não pretende do que corresponder à expectativa dos 
outros significantes que definem o seu meio cultural e funcionam como grupo de referência para efeitos de 
status e de sucesso.” 
123 COHEN, Albert K. Delinquent Boys: The culture of the gangs. op. cit., p. 25 e ss.; SHECAIRA, Sérgio 
Salomão. Criminologia. op. cit., p. 227. 
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No tocante ao não utilitarismo da conduta (ou gratuidade), é importante salientar 

que os ilícitos praticados por membros do subgrupo não têm um fim utilitário-racional. A 

conduta desviada de um membro de um subgrupo não expressa o verdadeiro significado: 

tem apenas um significado simbólico. Considerando que o ato ilícito não possui um fim 

específico, os jovens integrantes do subgrupo cultural cometem o crime pelo próprio crime. 
124 No entanto, é sempre preciso levar em conta as especificidades do grupo no qual estão 

inseridos, ou seja, os crimes possuem relação com o tipo de subgrupo e com sua forma de 

atuação. Por exemplo, nas torcidas organizadas, os atos não utilitários são atinentes, no 

mais das vezes, à prática de violência. Já em grupo de pichadores, por outro lado, os atos 

são ligados situações de pichações extraordinárias.125  

 

COHEN, por sua vez, exemplifica o não utilitarismo com o crime de furto que, ao 

invés de simbolizar um proveito ou lucro, simboliza, internamente no grupo, fama, 

prestígio, audácia etc.126 A lógica é a mesma para o caso das torcidas organizadas. A 

prática de crimes de dano ao patrimônio público, particular ou à pessoa, comumente com a 

utilização de objetos contundentes, é caracterizada por condutas comuns dos torcedores 

organizados nos dias de jogos, seja no trajeto de ida ou volta do estádio, seja no interior do 

recinto esportivo ou mesmo em seus arredores. A despeito de não possuírem qualquer fim 

utilitário-racional, posto que, na grande maioria das vezes, não são praticadas como 

retribuição por alguma desavença anterior ou com fins lucrativos, estas condutas são 

levadas a cabo meramente por puro hedonismo, para satisfação pessoal, por puro prazer127 

ou para, o que é mais importante, lograr status e reconhecimento no interior do grupo.  

 

Em outros termos, como SHECAIRA observa de forma percuciente, estes casos se 

realizam para efetivar uma relação de reconhecimento entre iguais e para evitar o 

                                                           
124 DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. op. cit., p.293.  
125 Ver o caso, por exemplo, dos pichadores do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, citado pelo professor 
SHECAIRA: SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p. 233-234. 
126 “(...) tales subculturas criminales (de jóvenes) se caracterizan por ciertas notas: no son utilitarias, poseen 
una clara intencionalidad, espíritu de grupo y pretenden negar los valores correlativos de la sociedad oficial. 
No son ‘utilitarias’, porque predomina en sus comportamientos el ‘significado’ simbólico de los mismos 
sobre el material o pecuniario.” GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Una introducción 
a sus fundamentos teóricos. op. cit., p. 476.  
127 SÁNCHEZ RODRÍGUES denomina esta característica de “delinquência expressiva“, sendo o delito um 
fim em si mesmo, independente de qualquer utilidade para a consecução de determinados objetivos. Afirma: 
“en tal sentido, produce placer, llena un vacío vital (que es una forma elegante de decir que ayuda a soportar 
el ocio) y, principalmente, reafirma el estatus del individuo al interior del propio grupo desviante.” 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un estudio de sociología de la desviación. op. 
cit., p.50.  
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isolamento e o “opróbrio da opinião pública”.128 Todavia, a pergunta que fica é: por que 

tais crimes configuram uma busca de status em um grupo (microgrupo) se, ao mesmo 

tempo, significam mácula na reputação pessoal em outros grupos ou, o que é mais 

importante, na sociedade (macrogrupo)?129 Por que indivíduos de determinado grupo vão 

ao estádio de futebol de posse de instrumentos que podem servir à prática de violência 

(paus, pedras, bastões de madeira, barras de ferro, soco-inglês, cabos de enxada, machados, 

martelos, espetos de churrasco, facas, bolas de bilhar envoltas em panos etc.) com a 

finalidade de agredir pessoas individualmente desconhecidas, simplesmente pelo fato de 

pertencerem a um grupo apoiador de outra equipe esportiva? Além do puro prazer, estes 

“atos heroicos” levam ao reconhecimento do indivíduo no interior do microgrupo social. 

Reconhecimento este, ressalte-se, que lhe falta no pacto social. Ainda, ressalte-se, como 

um fim em si mesmo, o delito é o meio pelo qual o sujeito exibe a seus pares sua audácia 

ou astúcia em momentos cruciais, como são os casos das brigas envolvendo torcedores. O 

indivíduo, reconhecido internamente, não mais socialmente excluído, ainda que naquela 

realidade fática específica, pode, em virtude deste reconhecimento, lograr e agregar 

benefícios de ordem pessoal no interior do próprio grupo (por exemplo: aproximação com 

garotas, fama ou conquista de cargos administrativos no próprio subgrupo), fato este 

distante quando este mesmo indivíduo é considerado e inserido no contexto do macro-

grupo social. Por fim, por meio da prática de atos ilícitos, o integrante do grupo – que por 

vezes também pode ser lutador de artes marciais, como já salientado – consegue mostrar 

aos demais virtudes singulares que lhe creditarão benefícios internos.  

 

Outro fator característico é a malícia da conduta, ou seja, o prazer em desconcertar, 

agredir ou molestar o outro, o desafio de alcançar metas proibidas ou inatingíveis às 

pessoas ditas “comuns”, ainda, deliciar-se com o desconforto alheio130 ou, por fim, a 

quebra de “tabus sociais da cultura oficial”.131 Este fator é típico das torcidas organizadas 

quando desobedecem às regras impostas pelas autoridades policiais de não ingressarem nos 

estádios com objetos contundentes e aptos a causar lesões, qualquer adereço (faixas, 

bandeiras, balões de gás), ou mesmo quando praticam atos de vandalismo e depredação ou 

pichações em muros de clubes e sedes de torcidas “rivais” ou, ademais, com os atos de 

                                                           
128 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p.228. 
129 Idem. 
130 Idem. 
131 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. 
op. cit., p.476; DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem 
delinquente e a sociedade criminógena. op. cit., p.293-294. 
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agressão contra terceiros pelo simples fato de torcerem para outra equipe de futebol, pelo 

simples prazer de impor medo. Ainda, como outro exemplo relacionado às torcidas 

organizadas – o que, de certa forma, também traz ínsito o não utilitarismo da conduta 

diante da ausência de fins racionais –, cite-se a conduta de furto ou roubo de objetos 

(camisas, bandeiras, faixas etc.) de outra torcida ou de torcedor adversário, sem qualquer 

finalidade econômica, mas sim de desdém, para simplesmente para queimá-los. Em um 

primeiro momento, isto mostra audácia e, por conseguinte, acarreta um aumento no status 

do agente que praticou o fato no interior do grupo. Em um segundo momento, gera 

desconforto à vítima específica ou à outra torcida “rival”. Nesta característica, o que é 

permitido ou até mesmo exigido como comportamento dos membros da torcida organizada 

(atos de violência), será considerado delito e, portanto, reprovável na sociedade 

majoritária.  

 

Por fim, o último fator é o negativismo dos atos praticados pelo grupo que, no caso 

das organizações de torcedores, requer pequena adaptação. Trata-se, como observa 

SHECAIRA, da “polaridade negativa ao conjunto de valores da sociedade obediente às 

normas sociais” 132 ou, no dizer de GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, a “recusa deliberada 

de valores relativos à classe média”133 ou, ainda, nos dizeres de FIGUEIREDO DIAS e 

COSTA ANDRADE a “subversão total e a inversão das normas e valores da cultura 

dominante.”134 A conduta dos membros do subgrupo, justamente porque de acordo com os 

padrões axiológicos e éticos do próprio grupo, são corretas internamente, mas contrárias às 

normas da cultura geral, posto que ilícitas. Observa SHECAIRA, outrossim, que as 

condutas que significam degradação e desonra em um grupo convencional servem para 

engrandecer e elevar o prestígio pessoal e o status de membro do grupo.135 De fato, 

relativamente às organizações de torcedores, parcialmente são verdadeiras as colocações. 

Os crimes de dano, não raras vezes praticados com a utilização de objetos contundentes, os 

quais trariam desonra no seio do macrossocial por se tratar de atos ilícitos, acarretam 

prestígio no âmbito microssocial. A prática de tais condutas, diferentemente das “gangues 

de jovens” ou de outros subgrupos delinquentes, não tem o desiderato de apenas e 

simplesmente demonstrar o descontentamento com as normas dominantes, ou mesmo são 

                                                           
132 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p. 229. 
133 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. 
op. cit., p.476. 
134 DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. op. cit., p.294. 
135 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p. 229. 
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praticadas única e exclusivamente porque contrárias à lei ou para fugir à responsabilidade 

penal, ou mesmo, ainda, para causar desordem, mas sim, também do ponto de vista do 

coletivo, para alcançar a hegemonia em relação a outros subgrupos, e, do ponto de vista 

individual, no interior do próprio grupo, para buscar o reconhecimento dos pares e, com 

isto, lograr ascensão interna.136 Ainda, é comum que os torcedores organizados, todos 

devidamente trajados e identificados, no trajeto de ida e volta dos estádios, em grupo, seja 

a pé ou no transporte coletivo, demonstrem o desprezo pela propriedade pública e privada 

por meio da prática de depredações, além, também, do claro gosto pela violência quando 

algum torcedor de equipe adversária, inadvertidamente, cruze o caminho.  

 

Ao lado destas três principais características, COHEN identifica na subcultura 

criminal as características da versatilidade ou multidirecionalidade, hedonismo de curto 

prazo (“short-run hedonism”) e autonomia de grupo.137 “Versatilidade” significa que os 

atos criminais podem ser praticados de variadas formas, ou seja, as subculturas não se 

dedicam apenas e tão somente a um tipo específico de delito, uma vez que a criminalidade 

é adaptável de acordo com as circunstâncias do entorno.138 No caso das torcidas 

organizadas, seus membros não se dedicam apenas a um tipo de delito, mas, via de regra, 

pelas razões já vistas, são praticados crimes contra a pessoa (lesões, homicídio) ou contra o 

patrimônio (danos e até subtrações). O “hedonismo de curto prazo”, por sua vez, significa 

a busca de satisfação imediata, desconsiderando objetivos de longo prazo, e, ainda, o 

escasso interesse por atividade que requeira prática, deliberação ou estudo. Em outros 

termos e relacionando esta característica com as torcidas organizadas, a par da busca por 

reconhecimento no interior do grupo, os atos criminais, via de regra a violência entre os 

torcedores, têm também como objetivo a excitação e adrenalina momentâneas. Por fim, a 

“autonomia de grupo” significa que são criados fortes laços de solidariedade entre os 

membros justamente para salvaguardar a autonomia e, portanto, para rechaçar o controle 

                                                           
136 Tratando do negativismo da conduta, FIGUEIREDO DIAS e COSTA ANDRADE afirmam: “a subcultura 
representa a subversão total e a inversão das normas e valores da cultura dominante: v.g., o desprezo pela 
propriedade, o gosto da violência, a preferência pelas gratificações imediatas.” Em complemento e citando 
COHEN: “a conduta delinquente é considerada correcta de acordo com os padrões da subcultura delinquente, 
precisamente porque as normas da cultura dominante a qualificam como ilícitas.” DIAS, Jorge de Figueiredo, 
ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinquente e a sociedade criminógena. op. cit., 
p.294.  
137 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un estudio de sociología de la desviación. op. 
cit., p.51; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminología. Una introducción a sus fundamentos 
teóricos. op. cit., p. 813.  
138 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un estudio de sociología de la desviación. op. 
cit., p.51. 
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externo. A contrapartida desta lealdade interna é a hostilidade139, a “heteronomia 

circundante” a tudo e a todos que simbolizem os valores que a família e a escola tentaram 

transmitir.140 No tocante à torcida organizada, a relação com outras torcidas, especialmente 

da mesma cidade ou do mesmo Estado, bem como com o poder público, tende a ser hostil 

e indiferente justamente para manter “território” e autonomia gerencial, administrativa e 

humana, especialmente para atrair novos integrantes.  

 

São estas, portanto, as características da teoria geral da subcultura delinquente de 

COHEN que se aplicam aos subgrupos de torcedores organizados. Aliando a outros 

fatores, é possível concluir que as torcidas organizadas são uma espécie do gênero 

subcultura delinquente (cultura de grupo).  

 

 

3.4. Torcida organizada como expressão de uma subcultura delinquente  

 

De início, cumpre-nos salientar que a inserção do sujeito em um subgrupo 

organizado, expressão de uma subcultura delinquente, será um dos critérios interpretativos 

do tipo penal do art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II que ajudará a encontrar justificativa para 

sua redução teleológica voltada a determinadas formas de comportamento que realmente 

possuam identidade penal material, conforme será tratado no Capítulo V.  

 

Ao levarmos em conta a estruturação e as principais características das torcidas 

organizadas e, especialmente, a interação de seus membros, tanto do ponto de vista interno 

quanto da realidade social, a prática de alguns delitos, especialmente de danos contra a 

pessoa e/ou patrimônio, com utilização de objeto contundente, é certa e inexorável.  

 

Com o apoio da teoria de COHEN, é possível afirmar que as torcidas organizadas 

são uma expressão da subcultura delinquente. Em primeiro lugar, as torcidas organizadas 

possuem códigos normativos próprios, os quais se diferenciam dos códigos normativos da 
                                                           
139 É interessante a observação de MADRENAS I BOADAS sobre o fator hostilidade que acentua o 
sentimento de grupo e a reafirmação de valores: “la nueva solución subcultural produce dos efectos: por un 
lado, la hostilidad de quienes están fuera acentúa la dependencia de los miembros respecto del grupo; por 
otro lado se acentúa la hostilidad del grupo hacia la sociedad con el objeto de reafirmarse en sus propios 
valores.” MADRENAS I BOADAS, Carme. Una visión de la teoría de las subculturas criminales. op. cit., 
p.442. 
140 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un estudio de sociología de la desviación. op. 
cit., p.51. 
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macrossociedade e que são observados por todos os membros. Em segundo lugar, o 

torcedor organizado, como salientado, segue o perfil do jovem do sexo masculino 

pertencente a classes populares. Transladando a teoria de Cohen e adaptando-a a realidade 

social, é possível dizer que, não encontrando na sociedade em geral reconhecimento devido 

e possuindo necessidade de pertencimento a um grupo, estes jovens buscam nas torcidas tal 

predicado, reduzindo, assim, o estado de frustração e o déficit de status.141 

 

Neste ponto, é imperiosa uma observação. É fato que COHEN procurou demonstrar 

a formação de subculturas delinquentes a partir do comportamento de jovens de classe 

baixa (ou média baixa) que se opunham a normas e valores da cultura norte-americana da 

classe média. Em sua visão, a condição social desses jovens os tornava incapazes de lograr 

o sucesso e reconhecimento social pelos meios legítimos. COHEN chamou esta 

impossibilidade de “status frustration”. Devido ao sentimento de humilhação e à angústia 

por não conseguirem uma colocação na sociedade dominada pela classe média, jovens 

analisados por Cohen foram levados a “abandonar o jogo”, estabelecendo, assim, novas 

relações de sociabilidade, com regras e critérios de status próprios, o que culminou com a 

formação de grupos (gangs).142 Esta análise de COHEN é norteada pelo viés econômico da 

mobilidade social e pela conquista de bens materiais, os quais eram, na sociedade norte-

americana, negadas aos jovens de classe popular. No caso das torcidas organizadas 

brasileiras, é preciso adaptar. Não se trata de uma subcultura em razão do aspecto 

econômico da ascensão social, mas sim pelo aspecto da ausência de reconhecimento social 

destes jovens. Assim, eles não acedem a uma determinada torcida e praticam atos ilícitos 

em busca de ascensão social ou bens de ordem material, mas sim em busca do 

reconhecimento que lhes é negado na macrossociedade. Nada impede, todavia, que no 

plano econômico da macrossociedade, o jovem tente ascender socialmente por meio de 

emprego e estudo. Contudo, o reconhecimento dependente da subcultura é o que COHEN 

chama de “sentar-se em duas cadeiras”.143  

 

                                                           
141 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un estudio de sociología de la desviación. op. 
cit., p.45. 
142 COHEN, Albert K. Delinquent Boys: The culture of the gangs. op. cit., p.24 e ss e p.132.  
143 “COHEN no descarta, incluso, que muchos individuos participen, simultáneamente y de acuerdo a las 
circunstancias, en los sistemas normativos de las subculturas y en los de la clase media (lo que no hace más 
que aumentar la tensión y ambigüedades descritas: nada más inconfortable que sentarse en dos sillas).” 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Subculturas criminales. Un estudio de sociología de la desviación. op. 
cit., p.46.  
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Assim, a estruturação interna da torcida organizada obedece a um regime de 

hierarquia, sendo que, atualmente, os cargos da administração são galgados por meio de 

eleições. Além disso, cada um dos membros exerce um determinado papel social, uma 

determinada função. Destarte, o alcance de cargos de direção ou mesmo de alguma função 

importante no interior desta realidade paralela depende do quanto de reconhecimento 

determinado jovem possui no grupo. 

 

Nesse sentido, ao integrar este microgrupo social, com regras, valores e ética 

próprias, além de um determinado padrão de comportamento e estilo de vida, o jovem, em 

uma simbiose com outros jovens que se unem em torno de um objetivo comum (torcer para 

determinado time), consegue, em um primeiro momento, aplacar ou diminuir seu 

sentimento de frustação em relação a sociedade em geral. Posteriormente, já integrado ao 

grupo, em seu interior, para evitar o isolamento e galgar espaço, necessita de fama, status, 

glória etc, o que será alcançado por meio de atos violentos (desviados). Note-se, por 

oportuno, que uma das funções da subcultura delinquente, e, por isso, mais um motivo para 

a configuração das torcidas organizadas com uma expressão dela decorrente, é 

precisamente a legitimação da agressão.144  

 

Dessa forma, o fenômeno criminal ou a conduta desviante dos membros de uma 

torcida organizada, internamente, é motivo de orgulho e admiração pelos pares, e é 

considerada correta tendo em conta os valores internos do próprio grupo. Entretanto, é uma 

constante relação de conflito com as normas e valores da sociedade em geral.  

 

Em terceiro lugar, os atos praticados pelos integrantes, a despeito de preencherem 

as características próprias da subcultura (não utilitarismo da ação, malícia da conduta e 

negativismo) têm o firme propósito de obtenção de status e reconhecimento interno dos 

pares, uma vez que, fora deste universo social, estes atos na sociedade em geral são tão 

somente vistos como atos ilícitos. Logo, os crimes, notadamente, os atos de violência física 

contra a pessoa ou patrimônio são o meio do jovem encontrar um lugar no grupo e, acima 

de tudo, permanecer nele e ganhar notoriedade e lugar de destaque. Ademais, impende 

                                                           
144 “COHEN especula con la posibilidad de que la agresión, en las subculturas criminales juveniles, opere 
según un mecanismo de sustitución, en que el objetivo de la agresión ‘representa’, de una forma u otra, el 
conjunto de valores y actitudes que se rechaza. De ese modo, la frustración no sería la causa inmediata, pero 
sí al menos una de naturaleza mediata o, posiblemente, un excelente dispositivo de legitimación, de 
justificación de la violencia.” Idem, p.51. 
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salientar que, quanto mais os valores externos são negados, ou seja, quanto mais situação 

de conflito ou prática de atos ilícitos por parte dos membros da torcida organizada são 

levados a cabo, mais o sujeito torcedor se reafirma no interior do grupo (ou da subcultura).  

 

Em quarto lugar, as torcidas organizadas possuem símbolos, marcas e toda uma 

ritualística que, além de identificar a torcida diante de outras torcidas e transmitir ideia de 

pertencimento aos jovens, desde a fase da “juvenilização” da década de 1980, têm a 

finalidade de atrair novos membros e, com isto, evitar qualquer solução de continuidade.  

 

Portanto, é no interior das torcidas organizadas (ou destas subculturas) que, mesmo 

com valores diametralmente opostos aos da sociedade dominante, na medida em que atos 

violentos são aceitos, os jovens obterão o reconhecimento ou status que a sociedade 

majoritária não está em condições de lhes conceder.145 

  

                                                           
145 “De allí que la subcultura adopte la forma de una polaridad negativa ante las normas que impone la 
‘sociedad respetable’; la subcultura es el único lugar en que ciertos individuos obtendrán un reconocimiento, 
un status que la sociedad mayoritaria no está en condiciones de otorgarles.” Idem, p.46. 
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CAPÍTULO II. NORMATIZAÇÃO: RESPOSTAS JURÍDICAS À 

VIOLÊNCIA NO ESPORTE 

 

 

 

1. Introdução  

 

O esporte é um fenômeno social de expressiva presença na comunidade e, por este 

motivo, muitas pessoas se envolvem com atividades esportivas, seja no âmbito 

profissional, como os esportistas, seja no âmbito pessoal, como torcedores ou apreciadores. 

Em virtude disto, o esporte une as pessoas, é um fator de integração cultural. 

Especialmente no futebol, gera uma linguagem universal146 e propicia, destarte, relações de 

convivência social. Soma-se a esta aproximação intersubjetiva a competitividade que é 

inerente ao esporte, mas também a emoção ou até a paixão que acarreta em seus 

torcedores. É comum que, diante deste somatório de emoções, aconteçam episódios de 

violência, seja internamente às atividades esportivas ou externamente, entre os 

espectadores. Independentemente do âmbito da violência, é possível dizer que este 

conjunto de fatores traz uma certa dose de risco ao ambiente do esporte. É neste cenário 

que o Estado se manifesta por meio do direito, seja regulamentando as atividades 

esportivas147, seja utilizando-se do direito penal no contexto dos episódios de violência em 

decorrência do espetáculo esportivo, como é o caso do Estatuto de Defesa do Torcedor, 

notadamente o art. 41-B com ênfase no injusto de posse previsto no respectivo parágrafo 

1º, inc. II.  

 

Não por outro motivo, por se tratar de um fator de aproximação social, são comuns 

episódios de violência praticados por ocasião dos eventos esportivos (no futebol, desde a 

década de 1980, tornou-se uma constante148). O que nos interessa, no presente trabalho, até 

                                                           
146 Nas palavras de Eric DUNNING: os grupos de torcedores “violentos e indisciplinados têm sido um 
apêndice quase universal a este ‘idioma global’.” DUNNING, Eric. Hooliganismo no futebol como um 
fenômeno europeu e mundial. Tradução de Glauber Lemos. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia da UFPE, v.14, n.2, 2008, p.44. 
147 Vide o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, consistente em resolução do Conselho Nacional do 
Esporte (Resolução CNE n. 29, de 10 de dezembro de 2009).  
148 Eric DUNNING mostra as décadas de 1980 e 1990 como os períodos de maior violência praticadas por 
torcedores, notadamente aqueles vinculados a subgrupos organizados, tanto na Europa quanto América 
Latina: DUNNING, Eric. Hooliganismo no futebol como um fenômeno europeu e mundial. op. cit., p. 44-50. 
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por questão de cultura e tradição, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina e 

Europa, é a violência no âmbito do futebol.  

 

A violência no âmbito esportivo pode ser aquela praticada durante a competição, 

em razão da disputa (violência endógena) e aquela praticada pelos espectadores/torcedores 

(violência exógena). Tanto uma quanto a outra podem levar a um incremento do risco no 

ambiente esportivo. Um episódio de violência endógena entre competidores pode alastrar 

seus efeitos para os torcedores nas arquibancadas, por exemplo.149 De modo geral, as 

respostas e mecanismos de controle da violência são exercidos do ponto de vista extrapenal 

e penal. Quando se trata de violência intra-jogo (lesões esportivas), o primeiro mecanismo 

de repressão é o subsistema administrativo da Justiça Desportiva, na medida em que, em 

regra, as condutas dos atletas estão disciplinadas no Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva e nos regulamentos das competições. Todavia, há situações nas quais a 

reprovação da conduta antiesportiva ultrapassa a seara da infração desportiva, sendo 

alcançada pelo direito penal comum. Neste momento entram em cena os mecanismos de 

repressão próprios do direito penal e os tipos penais clássicos dispostos na lei penal geral 

(lesões, homicídios, danos etc). Por outro lado, quando se trata de violência extrajogo, ou 

seja, aquela praticada por torcedores, o controle do Estado atende a uma visão penal, tanto 

de cunho repressivo quanto preventivo. De modo repressivo, novamente, são os tipos 

penais clássicos já consolidados na lei penal geral (lesões, homicídio, dano, rixa etc.) que 

entrarão em cena quando houver lesão a bem jurídico. De um ponto de vista preventivo, o 

mecanismo é o estatuído no art. 41-B, §1º, inc. II, no Estatuto de Defesa do Torcedor, o 

qual, ainda que com conteúdo de injusto material próprio, em verdade, atua antecipando-se 

às barreiras de proteção próprias do direito penal (antecipação da tutela penal).  

  

Logo, neste capítulo pretende-se apresentar como ambas violências endógena e 

exógena são tratadas tanto pelo legislador brasileiro quanto pela dogmática jurídico-penal. 

No caso da violência exógena, o foco será o art. 41-B, §1º, inc. II, do Estatuto de Defesa do 

Torcedor. Para tanto, não nos desvincularemos da tarefa, até mesmo como reforço 
                                                           
149 Relativamente ao futebol, este é um esporte competitivo que traz ínsita uma certa dose de violência entre 
seus competidores. Por se tratar de um esporte violento colabora, em determinada medida, com a 
disseminação da cultura da violência entre os torcedores. Existe, portanto, uma “relação simbiótica” entre 
futebol e violência. Aliado a isto, a grande popularidade do futebol e a presença de valores tipicamente 
masculinos, como visto, fomentaram um caminho fértil ao surgimento e manutenção da violência. Neste 
caldo de cultura é que a “expressão da violência física socialmente aceita e ritualizada aparece.” REIS, 
Heloisa Helena Baldy dos. Futebol e violência. Campinas: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2006, p. 
17. 
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argumentativo, de buscar auxílio em modelos regulatórios de direito comparado. Por fim, 

será analisado o Estatuto de Defesa do Torcedor em seus aspectos civis e penais, sempre 

com os olhos voltados à segurança, eis que foi este o desiderato maior do legislador.  

 

 

1.1. Regime jurídico da violência endógena 

 

Paralelamente a violência extracampo, de certa maneira também influenciada pelo 

comportamento dos jogadores ou dirigentes dentro de campo150, tem-se a violência 

endógena. A violência endógena é aquela praticada em virtude da própria disputa, sendo 

inerente ao jogo. A depender da interpretação que se lhe dê, bem como dos institutos 

jurídicos levados em consideração, terá ou não reflexos penais. Em outras palavras, pode 

ficar restrita às sanções próprias do subsistema da Justiça Desportiva ou ser alcançada 

pelos mecanismos de repressão do direito penal. 

  

Quando a lesão esportiva fica restrita às sanções disciplinares, é a Justiça 

Desportiva, independente e autônoma, a encarregada de impor a resposta adequada à 

determinada conduta. Contudo, quando a lesão extrapola o âmbito disciplinar, vale dizer, 

foge ao comum e esperado durante uma competição, havendo, portanto, lesão a bem 

jurídico, é o Poder Judiciário o responsável por impor a sanção por meio do direito penal 

repressivo, sem desconsiderar, também nesta situação, a atribuição da Justiça Desportiva.  

 

Assim, cumpre-nos traçar algumas linhas sobre o sistema administrativo autônomo 

da Justiça Desportiva Disciplinar, que possui a atribuição legal e constitucional de punir as 

lesões endógenas. 

  

                                                           
150 O art. 243-D do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Resolução do Conselho Nacional do Esporte n. 
29, de 10.12.2009) tem como preocupação a influência que os participantes das atividades esportivas 
exercem sobre a massa, tornando, assim, o risco inerente ao esporte ainda mais alto, prevê infração contra a 
ética desportiva: “Incitar publicamente o ódio ou a violência. Pena: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), e suspensão pelo prazo de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias. 
Parágrafo único: Quando a manifestação for feita por meio da imprensa, rádio, televisão, internet ou qualquer 
meio eletrônico, ou for praticada dentro ou nas proximidades da praça esportiva em que for realizada a 
partida, prova ou equivalente, o infrator poderá sofrer, além da suspensão pelo prazo de trezentos e sessenta a 
setecentos e vinte dias, pena de multa entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil 
reais).” BRASIL. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Reformado pela Resolução CNE n. 29, de 
10.12.2009. São Paulo: IBDD Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, 2010, p. 177.  
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Primeiramente, de rigor enfrentar a seguinte questão: existe, no Brasil, um sistema 

jurídico próprio para aferição e punição das lesões internas ao jogo ou as regras devem ser 

as já dispostas na dogmática jurídico-penal?  

 

O legislador constituinte originário de 1988, no art. 217, deixou assente que é dever 

do Estado fomentar o desporto nacional (práticas desportivas formais e não formais).151 

Além disto, o legislador estabeleceu algumas diretrizes para orientar e estruturar o desporto 

do Brasil, dentre elas, e o que nos interessa, a autonomia das entidades desportivas 

dirigentes e das associações, relativamente à sua organização e a seu funcionamento, bem 

como a subsidiariedade do Poder Judiciário.152 O esporte é, portanto, uma atividade 

regulamentada que encontra suporte na Carta Política da República. A regulamentação do 

desporto e, especialmente, do sistema jurídico desportivo, está prevista na Lei n. 9.615/98, 

comumente denominada de “Lei Pelé”.  

 

De início, uma observação se faz sobremaneira importante: a Justiça Desportiva 

não integra a estrutura do Poder Judiciário, consoante o disposto no art. n. 92 da 

Constituição Federal de 1988. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça 

Desportiva estão disciplinadas no Capítulo VII que trata especificamente da “Justiça 

Desportiva” – art. 49 e seguintes da Lei n. 9.615/98. O alcance das atribuições da Justiça 

Desportiva, por sua vez, é limitado ao processo e ao julgamento das infrações disciplinares 

e às competições desportivas, as quais são definidas pelos Códigos de Justiça Desportiva, 

podendo, inclusive, as ligas constituírem seus próprios órgãos judicantes esportivos com 

relação estritamente às suas competições.  

 

O funcionamento da Justiça Desportiva e de seus órgãos é custeado pelas entidades 

encarregadas da administração do desporto: pela Federação e pela Confederação, conforme 

art. 50, §4º, da Lei n. 9.615/98. Frise-se que, não obstante o custeio destes órgãos seja feito 

                                                           
151 A diferença entre desporto formal e informal, bem como a conceituação das outras modalidades de 
desporto (educacional, de participação, de rendimento, profissional e não profissional), está disposta nos 
artigos 1º e 3º da Lei n. 9.615, de 14 de março de 1998.  
152 “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada 
um, observados: I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes (...) § 1º O Poder Judiciário só admitirá 
ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei. § 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir decisão final. (...).” BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
14.05.2018.  
 



79 
 

pelas próprias entidades que organizam as competições, a Justiça Desportiva é autônoma e 

independente não somente destas entidades, mas, principalmente, do Poder Judiciário.  

 

Relativamente ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do §1ª do art. 217 da 

Constituição Federal de 1988, este somente pode se dar depois do esgotamento das vias 

administrativas. Ou seja, trata-se de uma exceção ao princípio do acesso incondicionado ao 

Poder Judiciário. Em questões relativas à disciplina e às competições esportivas, o 

legislador constituinte criou uma condição de procedibilidade para o alcance das vias 

jurisdicionais. Em primeiro lugar, o reclamante deve socorrer-se da Justiça Desportiva, que 

terá um prazo máximo de 60 dias (art. 217, §2º, Constituição Federal de 1988) para 

solucionar a demanda administrativa, proferindo decisão final.153 Apenas se a Justiça 

Desportiva não decidir no prazo estipulado, poderá o indivíduo buscar a solução junto ao 

Poder Judiciário. Importante notar que esta condição de procedibilidade estabelecida pelo 

legislador constituinte configura a relativização da garantia constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, Constituição Federal de 1988). Cumpre 

anotar que, mesmo instaurado o processo administrativo, questões atinentes à legalidade ou 

à constitucionalidade de alguma regra ou direito, especialmente no que tange ao 

procedimento imposto aos reclamantes, não ficam imunes à apreciação do Poder 

Judiciário. O que a este é vedado, ressalte-se, é restrito ao mérito, a uma análise primeva de 

justiça ou de acerto ou não da penalidade, dentro do prazo de 60 dias estipulado pelo 

legislador constituinte originário.  

 

A despeito da independência da Justiça Desportiva,154 o procedimento para a 

apuração da prática das infrações disciplinares, bem como as próprias condutas 

                                                           
153 O prazo de 60 dias para a resolução dos conflitos desportivos é importante diante da rapidez e da 
dinamicidade dos campeonatos. Estes conflitos não podem ficar à mercê de uma decisão final junto ao Poder 
Judiciário, já que isto pode levar anos, a exemplo do título do Campeonato Brasileiro de 1987, que somente 
foi decidido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal praticamente 30 anos depois, em abril de 2017. 
(Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Recurso Extraordinário n. 881.864. 1ª Turma. Relator Min. Marco 
Aurélio. DJU, Brasília, 10.10.2017, j. 18.04.2017.); FERRARO, Leonardo. A independência da Justiça 
Desportiva. In: VARGAS, Angelo (coord.). Direito desportivo. Temas transversais. Rio de Janeiro: Editora 
Autografia, 2017, p.162.  
154 Para realçar o caráter de independência da Justiça Desportiva, a não observância prioritária do subsistema 
do contencioso administrativo do desporto acarreta sanção, eis que se trata de infração contra a própria 
Justiça Desportiva: “Pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, matéria referente à 
disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios 
por terceiro. Pena: exclusão do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa de R$ 100,00 (cem 
reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” BRASIL. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Reformado pela 
Resolução CNE n. 29, de 10.12.2009. São Paulo: IBDD Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, 2010, 
p.173.  
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consideradas como infração disciplinar, as penas a serem aplicadas, as atribuições dos 

órgãos da Justiça Desportiva, as regras gerais para imputação de responsabilidade 

desportiva, enfim, todo o funcionamento do sistema desportivo nacional são disciplinados, 

com fundamento legal no art. 50 da Lei n. 9.615/98,155 pelo Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é, na verdade, um ato 

administrativo, consubstanciado na Resolução n. 29 de 10.12.2009, do Conselho Nacional 

do Esporte, do Ministério dos Esportes. Anote-se que, por se tratar de ato administrativo 

que regula relações jurídicas, suas balizas e fundamentos, notadamente as sanções, estão 

estabelecidos na lei e na Constituição, especificamente, na Lei n. 9.615/96 e no art. 217 da 

Constituição Federal de 1988.  

 

Portanto, duas observações se fazem necessárias e importantes: i) a Justiça 

Desportiva não tem atribuição para julgar os atos do torcedor, entendido como pessoa 

física, quando da prática de ilícitos oriundos de seu comportamento característico de 

violência exógena. O torcedor individual ou mesmo pertencente a subgrupo organizado 

fica submetido única e exclusivamente aos ditames do Estatuto do Torcedor e da lei penal 

geral, sendo julgado pelo Poder Judiciário; (ii) o legislador constituinte originário, 

excepcionando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, criou um subsistema de 

contencioso administrativo, com regras, princípios e finalidades próprios. A Justiça 

Desportiva, destarte, é órgão de natureza administrativa com atribuição para apreciar as 

questões relacionadas à disciplina e às competições esportivas e, neste sentido, as lesões 

desportivas (infrações disciplinares) decorrentes da prática do desporto e praticadas dentro 

das regras de determinado esporte, no regime jurídico nacional, são de sua atribuição. A 

solução, por conseguinte, para a violência endógena, é encontrada na autorregulamentação 

administrativa própria da Justiça Desportiva. Todavia, há situações nas quais a lesão, ainda 

que praticada em decorrência à própria competição, seja afeta ao direito penal ou, em 

outros termos, ainda que decorrente da prática esportiva, a lesão extrapola os limites do 

esporte e passa a interessar a dogmática jurídico-penal.  

 

 

                                                           
155 “Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e 
julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão definidos nos Códigos de Justiça 
Desportiva, facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação restrita 
às suas competições.” BRASIL. Lei n. 9.615, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre o 
desporto e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm>. Acesso em 19.05.2018. 
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1.1.1. Violência endógena e a possível incidência da lei penal 

 

A violência praticada em decorrência de algumas práticas desportivas pode ficar 

restrita ao âmbito disciplinar administrativo da Justiça Desportiva, sofrendo as sanções 

previstas nas leis e regulamentos esportivos, ou, por outro lado, dar ensejo à incidência da 

lei penal.156 Impende notar que a solução para a incidência ou não da lei penal na seara das 

lesões esportivas não é debate novo. Pelo contrário, remonta ao início do século XX.157 

Atualmente, esta questão, quando escapa da seara administrativa, é lastreada em dois 

institutos dogmáticos que fazem remissão aos limites materiais do âmbito de aplicação do 

direito penal, quais sejam: a adequação social e o consentimento do ofendido.158  

 

A análise desta assertiva, vale dizer, da incidência ou não da lei penal, depende, 

antes de qualquer outra consideração, de se classificar a modalidade esportiva de acordo 

com a própria violência, eis que esta não é inerente a todo e qualquer esporte.159 Da mesma 

forma, ainda preambularmente, vale a anotação de que, mesmo existindo dois institutos 

dogmáticos suficientes para afastar a incidência da lei penal a situações que formalmente 

mostram-se típicas (adequação social e consentimento do ofendido), há situações, como 

observa SILVEIRA,160 citando MIR PUIG,161 em que ambos os conceitos podem ser 

                                                           
156 Uma observação se faz necessária: a violência aqui referida, ou seja, aquela que enseja delitos de dano 
(como lesões, por exemplo), será a praticada nos esportes profissionais, tendo sujeitos maiores e capazes 
como competidores. Ainda, o âmbito de aplicação principal, mas não exclusivo, será o futebol, até porque 
guarda correlação com o art. 41-B, objeto deste trabalho, na medida em que a violência intracampo é 
entendida como fator de geração de violência extracampo.  
157 Após alguns eventos esportivos específicos do futebol e do boxe, datados do começo do século XX, que 
culminaram com a morte de atletas, JIMÉNEZ DE ASÚA debruçou-se sobre a questão de se as lesões 
ocorridas nos jogos violentos constituíam delito ou escapariam da seara do direito penal. Questionou algumas 
das posições existentes, como a sentença proferida pela Corte de Apelação de Douai, na França, em 1912, 
que concluiu pela inexistência da figura delitiva, uma vez que ausente o elemento subjetivo. Também 
questionou a posição exposta na Universidade de Leipzig, em 1902, que afastou a incidência do direito penal 
tendo como base o costume ou mesmo a teoria do consentimento de matriz inglesa e norte-americana para 
excluir a incidência da lei penal. Expõe, por outro lado, a posição de autores que enxergam nas lesões 
esportivas uma causa justificante, desde que respeitadas as regras do jogo. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. 
Crónicas del crimen. 3ª edição. Buenos Aires: Editora Inter-Americana, 1944, p.193-200. Portanto, trata-se 
de questão que atravessou o século e, modernamente, ainda encontra lugar para discussão dogmática a qual, 
por sua vez, não será travada neste trabalho na medida em que não é objeto principal.  
158 Não se tem aqui a pretensão de descer a fundo às minúcias político-dogmáticas destes dois institutos, até 
porque não é o desiderato do presente trabalho, mas sim mostrar como referida questão é abordada na 
doutrina jurídico-penal.  
159 “A noção segmentada em torno da violência, inerente ou não à atividade, apesar de objetada por alguns, 
parece a mais apta a realizar distinções, v.g., sobre a presença ou não de uma avaliação penal.” SILVEIRA, 
Renato de Mello Jorge. Fundamentos da adequação social em direito penal. São Paulo: Quartier Latin, 2010, 
p.360. 
160 Idem, p.363. 
161 “Los deportes se consideran, a veces, actuaciones que permiten, por ejercicio de un derecho, producir 
determinadas lesiones jurídico-penales. Se menciona el boxeo, el rugby, el fútbol etc. No cabe duda de que se 
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justapostos para solução da questão, com a utilização ora de um, ora de outro, e, até 

mesmo, com a utilização do princípio da insignificância162 em alguns casos.  

 

Na visão de SILVEIRA, a adequação social, “como instrumento hermenêutico 

auxiliar”, mostra-se um importante instrumento jurídico dogmático atual, preferindo, em 

determinados casos, a imputação objetiva para solucionar problemas que, ainda que típicos 

em um viés formal, não merecerem a incidência da lei penal, tais como as lesões praticadas 

no âmbito desportivo.163  

 

São diversas as classificações, feitas pela doutrina internacional, a respeito das 

modalidades esportivas relacionadas à violência, conforme elenca CORBACHO.164 

                                                                                                                                                                                
trata de actividades permitidas, siempre que se respeten las reglas del juego. Así se desprende del art. 43, 3 de 
la Constitución de 1978, que obliga a los Poderes públicos a fomentar el deporte, y de la Ley del Deporte de 
1990. Más discutible es si la licitud de los deportes proviene de que confiere un ‘derecho’ en el sentido del 
art. 20, 7º, o si ha de fundamentarse por otros caminos. La primera solución sólo es posible para los casos en 
que el deporte se practica con estricta observancia de las reglas permitidas por el Estado, pero deja sin 
resolver los casos en que se infringe el reglamento deportivo dentro de lo corriente en el juego. Aunque las 
faltas deportivas con frecuencia implican malos tratos y hasta lesiones, nadie puede pensar que deban 
someterse a castigo penal en cuanto no excedan de lo ‘normal’, en el juego. Para eximir en estos casos habrá 
que acudir a las ideas de ‘adecuación social’ y de ‘insignificancia’ de la conducta, que permitirán excluir ya 
la tipicidad del hecho. Pero ello presupone la intervención de otro principio: el consentimiento de la víctima. 
Sin el consentimiento en participar en el deporte no cabe ni considerar presente un ‘derecho’ en el sentido del 
art. 20, 7º, ni socialmente adecuada la práctica del deporte. Piénsese, por ejemplo, en el caso de quien obliga 
a otro a boxear, que sin duda será punible por los malos tratos o lesiones que produzca.” MIR PUIG, 
Santiago. Derecho penal. Parte general. 9ª edição. Barcelona: Editorial Reppertor, 2011, p.499.  
162 “Un principio muy próximo al de la adecuación social es el de la insignificancia. Aunque algunos autores 
lo incluyen en aquél, puede distinguirse del mismo porque no supone la total aprobación social de la 
conducta, sino sólo una relativa tolerancia de la misma por su escasa gravedad. Es lo que sucede en las faltas 
deportivas cometidas en contra del reglamento respectivo pero que entran dentro de ‘lo normal’ en el juego 
(zancadillas, patadas etc.)”. Idem, p.530.  
163 “Ao se entender a adequação social, como aqui se prega, como instrumento hermenêutico auxiliar, parece 
interessante, além da constatação de afastamento da incidência penal em questões culturais, a exemplificação 
pontual de algumas situações em que não ocorre risco ao bem jurídico, mesmo em se verificando a suposta 
presença de um fato típico. Talvez isso, mais do que tudo, evidencie a presença e necessidade, ainda 
premente, do uso da adequação social em dias de hoje, denotando a sua não superação, em determinados 
casos, pela imputação objetiva.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Fundamentos da adequação social em 
direito penal. op. cit., p.353. 
164 CORBACHO traz a classificação dos esportes, expostas por alguns autores, dentre eles: Pierre 
GARRAUD (critério da luta direta por força ou destreza), Giuseppe DEL VECHIO (critério dos desportos 
criminais e degenerativos), Padre Julián PEREDA (critério da luta direta ou por destreza e da luta direta e 
violenta), JIMÉNEZ DE ASÚA (critério misto da luta e da violência), VALSECHI (critério de luta, como 
ação sobre uma pessoa ou coisa), Augustín MARTÍNEZ (separação por grupos de esporte), Tullio DELOGU 
(critério da violência necessária ou eventual) e Arturo MAJADA PLANELLES, tendo como pressuposto a 
prática ou não de violência. Dentre as classificações expostas, assumiu como a “mais útil” a elaborada por 
MAJADA PLANELLES, dividindo, assim, o esporte em dois grupos. No primeiro encontram-se aquelas 
modalidades sem violência sobre a pessoa (corridas a pé, ciclismo, motociclismo, saltos em distância e em 
altura, lançamento de discos, peso, dardo, natação, patinação etc.). No segundo, encontram-se as modalidades 
com certo grau de violência sobre as pessoas. Todavia, subdivide entre violência imediata sobre o corpo do 
oponente (boxe, lutas livres, luta greco-romana, artes marciais, esgrima, rúgbi etc.) e aquelas modalidades 
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Todavia, na doutrina nacional, adotamos a classificação de SILVEIRA, com ênfase ao 

futebol. Ao tratar das situações em que, atualmente, há o emprego da adequação social, 

especialmente no âmbito das lesões ocorridas no esporte, SILVEIRA divide as 

modalidades esportivas de três formas:  

 

a) as que possuem violência necessária, como, por exemplo, boxe e artes 

marciais, nas quais intrinsecamente há violência corporal;  

b) as que possuem violência eventual, como o futebol, o rúgbi ou o 

basquete, esportes nos quais a violência pode ser decorrente da própria 

atividade, mas não seu fim. SILVEIRA afirma que, neste caso específico, 

existe contato físico entre os jogadores, mas este não pode ser ocasionado a 

título de dolo;  

c) e, por fim, esportes não-violentos, nos quais não se imagina um contato 

físico com oponentes, como é o caso de muitos esportes individuais.165  

 

Segundo SILVEIRA, o critério diferenciador para se saber se um ato desportivo 

ficaria sujeito ao direito penal ou ficaria restrito à tutela específica administrativa 

(subsistema próprio da Justiça Desportiva), é verificar a existência (e observância) ou não 

de regulamento próprio específico referente a determinada modalidade esportiva. A 

conduta transitaria internamente entre o proibido e o permitido sem se cogitar da tutela 

penal, até porque, sendo o esporte fomentado pelo Estado, conforme previsão 

constitucional, e a atividade esportiva possuir regras próprias, de rigor conferir, ainda que 

de forma vaga, como sustenta, “caráter normativo” às regras que regem determinada 

modalidade esportiva.166  

 

No que toca ao futebol – esporte que traz ínsita uma violência eventual e possui 

regras certas e estabelecidas –, a solução para a incidência ou não da lei penal depende da 

observância de tais regras, o que indicará ser ou não a conduta adequada socialmente. 

Quando há regras estabelecidas e estas são obedecidas, a lesão é lícita. Somente seria ilícita 

(ou antijurídica), portanto, se houvesse desrespeito às ditas regras. Por exemplo: em uma 

disputa de bola, um comportamento esperado em uma partida de futebol, na qual um dos 

                                                                                                                                                                                
com violência eventual, como é o caso, por exemplo, do futebol, basquete e vôlei.). RÍOS CORBACHO, José 
Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. Madri: Reus, 2014, p.34-38. 
165 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Fundamentos da adequação social em direito penal. op.cit., p.359.  
166 Idem, p.362. 
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atletas frature algum osso, a conduta é antinormativa na seara desportiva e, portanto, lá 

será sancionada. Não obstante esta conduta acarrete lesão, às vezes até de natureza 

grave,167 ela é aceita socialmente, tornando-se indiferente na seara penal. Diferentemente é 

a situação de um soco no rosto após a disputa de bola ou ao término da partida ou, ainda, 

no intervalo, uma vez que, além de ser antinormativo na seara administrativa, este 

comportamento dará ensejo à incidência da lei penal, na medida em que não é aceito 

socialmente.  

 

Outra classificação na doutrina nacional que também traz a violência como 

pressuposto é a de PIERANGELI, 168 que divide o esporte em dois grandes grupos: a) 

esportes cujos jogos são praticados com violência direta e necessária; b) jogos com 

violência eventual, por exemplo, futebol e basquete. Os primeiros, por sua vez, 

subdividem-se em dois:  

 

(i) jogos necessariamente violentos, cujo vencedor será aquele que primeiro 

conseguir colocar o outro jogador ou contendor fora de combate (por 

exemplo, boxe e as mais diversas formas de luta);  

(ii) jogos mistos em que há uma mescla de violência que incide sobre a 

pessoa e, ao mesmo tempo, sobre uma coisa (por exemplo, rúgbi).  

 

Diferentemente da posição de SILVEIRA, PIERANGELI considera o 

consentimento do ofendido como a principal ferramenta dogmática para solução das 

questões atinentes às lesões esportivas. 

 

Em que pese PIERANGELI169 optar pelo consentimento do ofendido, a título 

ilustrativo, o autor elenca algumas teorias que justificam as lesões ocorridas no esporte. 

Estas teorias que justificam as lesões esportivas e que foram sistematizadas por 

PIERANGELI dividem-se em dois grandes grupos:  

                                                           
167 Não se está analisando a presença de dolo ou culpa nestes exemplos ilustrativos.  
168 PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito. 3ª edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.168. Cumpre anotar que, a despeito das teorias da adequação social 
(SILVEIRA) ou do consentimento do ofendido (PIERANGELI), como mecanismos dogmáticos de 
afastamento da incidência do direito penal, uma observação se revela deveras importante, qual seja: não se 
tem a pretensão de indicar se esta ou aquela teoria é a correta ou incorreta para a solução das lesões 
decorrentes da prática esportiva. Muito pelo contrário. Até porque o objeto do presente trabalho é outro. 
Pretende-se, antes disto, mostrar como referidas lesões são enfrentadas pelo ordenamento jurídico.  
169 Idem, p.169-181. 
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i) teorias afirmativas: aquelas que sempre exigem a demonstração de dolo, 

preterdolo ou culpa para se castigar o participante;  

ii) teorias negativas, que se subdividem em:  

a) teoria da inexistência de dolo;  

b) teoria do móvel contrário ao direito – móvel jurídico expresso ou 

móvel jurídico tácito;  

c) teoria da realização de um fim reconhecido pelo Estado que tem por 

finalidade a exclusão da ilicitude, pois se trata de atividade (prática 

esportiva) regular e autorizada pelo Estado170;  

d) teoria da autorização estatal mediante permissão da atividade171;  

                                                           
170 Na doutrina nacional, Aníbal BRUNO defende a licitude das lesões esportivas, incluindo esportes de 
violência necessária, como o boxe e outras formas de luta, pois se tratam de atividades autorizadas pelo 
Estado (exercício regular de direito): “Seria absurdo que a ordem jurídica autorizasse, como realmente 
autoriza, a prática dêsses esportes, e mesmo a estimulasse como correspondendo a um fim social, ditasse-lhe 
as regras, fiscalizasse-lhe o exercício, previstas, como não podiam deixar de ser, as ocorrências lesivas que 
normalmente decorrem ou podem decorrer da brutalidade própria dêsses jogos, e mesmo aquelas mais graves 
que eventualmente podem ocorrer, e, por fim, viesse a considerar criminosas essas conseqüências, uma vez 
ocorridas, quando o agente nada fêz de irregular para que ocorressem. A atuação do agente é perfeitamente 
lícita; os fatos ocorridos ficam cobertos por essa licitude aos atos que acidentalmente resultaram.” BRUNO, 
Aníbal. Direito penal. Tomo II. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p.16. No mesmo sentido, 
sustentando ser exercício regular de direito e somente havendo punição se o esportista se afastar das regras 
que disciplinam a modalidade esportiva, respondendo, assim, por dolo e culpa: BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal. Parte geral. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p.382. Além disto, 
DOTTI também sustenta ser exercício regular de direito a lesão ocorrida quando da prática de esportes 
violentos, desde que a atividade seja desenvolvida em lugares autorizados pelo Estado e satisfeitas as regras 
do jogo, somente havendo possibilidade de ilicitude da conduta quando se extravasa os limites de tolerância 
com a inobservância das regras técnicas permitidas, DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal. Parte geral. 
3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.482; como os esportes violentos são regulamentados 
pelo Estado e visam atender a fins “socialmente úteis e valiosos” (pro virtute) a ofensa à integridade corporal 
é conduta lícita, somente surgindo a ilicitude em caso de abuso pela transgressão das regras do jogo: 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. Parte geral. 2ª edição. São Paulo: José Bushatsky, 
editor, 1977, p.212. Interessante observar, não mais na doutrina nacional, a posição de JIMÉNEZ DE ASÚA, 
já em meados do século XX, quando conclui que, se o fim do Estado é proteger, conservar e melhorar a 
saúde dos cidadãos, e, sendo o esporte um meio para alcançar estes objetivos, as lesões esportivas não podem 
ser punidas, desde que haja respeito às regras, as quais, por sua vez, existem para diminuir o risco e exaltar a 
lealdade: “Las miras de mejorar la salud y el vigor de la raza, es lo que recubre con la protección de una 
justificante las lesiones originadas en los deportes. Enraizada esta eximente en ese fin genérico de índole 
salutífera, no hay para qué ensayar distingos, gratos a los ingleses y norteamericanos, sobre la naturaleza 
profesional o aficionada de los jugadores. Todo género de deportes violentos queda, pues, incluido en ese 
objetivo sanitario e higiénico. Sólo se exigirá, como particular requisito, que se hayan respetado las reglas 
fundamentales del juego, instituidas con un espíritu de prudencia tendientes a disminuir el riesgo en la lucha, 
y con el designio plausible de exaltar la lealtad y eliminar la perfidia.” JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Crónicas 
del crimen. op. cit., p.199-200. 
171 Galdino SIQUEIRA já comungava deste posicionamento. As lesões produzidas em esportes violentos 
seriam lícitas desde que houvesse autorização do Estado para a prática da respectiva atividade e, ademais, a 
lesão seria da essência da prática de referidos esportes. Todavia, ressalva, a possibilidade de punição havendo 
inobservância das regras esportivas. Interessante observar que, mesmo optando pelo exercício regular da 
atividade, em se tratando de esporte violento, chama atenção para a necessidade do consentimento do 
ofendido. “Os esportes violentos (boxe, esgrima, luta greco-romana, jiu-jitsu, foot-ball, rugby etc) são 
permitidos por diversos modos da atividade jurídica e administrativa do Estado. Dada esta situação e 
atendendo a que o mal físico é da essência da prática dos esportes violentos, é bem de ver que, em princípio, 
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e) e, por fim, teoria do consentimento do participante. 

 

Relativamente à teoria do consentimento do participante, segundo PIERANGELI, a 

maior parte da doutrina admite a “eficácia justificante do consentimento na generalidade 

dos esportes” no que toca aos resultados advindos da prática esportiva. Na análise desta 

teoria, é necessário observar a divisão inicial dos esportes quanto à violência. Em relação a 

aqueles cuja violência é eventual, como o futebol, o que nos interessa, hóquei ou basquete, 

ou mesmo quando há um misto de violência que incide sobre uma pessoa e/ou uma coisa, 

como é o caso do rúgbi, grande parte das lesões são decorrentes ou de um contato corporal 

violento entre os competidores ou do contato do instrumento utilizado pelos atletas (por 

exemplo, bola ou taco). Estes esportes, eventualmente violentos, às vezes acarretam 

resultados relativamente graves e, mesmo nas situações de relativa gravidade, o 

comportamento estaria justificado pelo consentimento do participante, que tem plena 

representação e consciência do risco que assume quando da prática esportiva. Por outro 

lado, o cenário se altera quando o comportamento de um participante exorbita daquilo que 

se considera normal, ou seja, quando vai além da conduta que normalmente se desenvolve 

naquela determinada modalidade esportiva ou quando o participante ultrapassa o limite 

(risco) que os demais jogadores poderiam representar sendo que, neste caso, a conduta não 

é mais abarcada pelo consentimento, subsistindo, portanto, o delito. Assim, na conclusão 

de PIERANGELI, não se pode considerar justificada a conduta do participante que se 

excede quando impõe um “jogo brusco e violento”, uma vez que o consentimento não pode 

ser invocado para “legitimar uma ação não normal ao jogo”.172 

 

As lesões esportivas, entendidas como aquelas praticadas dentro da competição e 

em virtude da própria competição (do combate), da vontade da vitória, observando as 

regras das modalidades esportivas, são apuradas apenas e tão somente pela Justiça 

Desportiva (infração disciplinar). Seja pelo consentimento do ofendido ou mesmo pela 

adequação social, não haverá a incidência do direito penal. Ao contrário, quando houver 

violação das regras inerentes às modalidades esportivas, além da punição na própria via 

                                                                                                                                                                                
não se pode admitir configuração delituosa nos danos materiais às pessoas dos esportistas, resultantes da luta 
a que se entregaram. A punição só poderia ter cabida, dada a inobservância da técnica do jogo, eventual 
propósito doloso, ou culpa sensu stricto. Há no caso do esporte violento, justificado a impunidade do mal daí 
resultante, a conjugação do consentimento do ofendido e autorização legal para a prática do jogo.” 
SIQUEIRA, Galdino. Tratado de direito penal. Parte geral. Tomo I. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 
1947, p.384.  
172 PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito. op. cit., p.174. 
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administrativa, o fato poderá vir a sofrer avaliação em âmbito penal, até porque, no Brasil, 

a decisão proferida na seara administrativa não acarreta reflexos na seara penal quando se 

trata do subsistema do direito esportivo. Se a lesão desportiva estiver conectada com o 

desenvolvimento do jogo, ligada à disputa esportiva, o autor poderá responder a título de 

culpa, ou seja, perante a Justiça Desportiva. Mesmo assim, há previsão típica 

administrativa para seu comportamento. Mas, por outro lado, se a lesão não estiver 

conectada com o desenvolvimento do jogo e o comportamento não guardar relação com a 

ação esportiva, o sujeito poderá responder a título de dolo, perante a justiça comum, ainda 

que haja previsão para punição no âmbito administrativo (lesão voluntária às regras do 

jogo).  

 

 

2. Modelos de resposta penal à violência exógena  

 

No Brasil, a violência que não é praticada na atividade esportiva, mas em 

decorrência do esporte, ou seja, aquela originada fora do campo de jogo entre torcedores, 

não é algo novo. Tal qual a questão criminal trazida por ZAFFARONI,173 sobre a qual 

muitos falam e acreditam ter a solução para o problema, a violência no âmbito desportivo, 

especialmente no futebol – concorrente da questão criminal –, também é centro de atenção 

dos legisladores ao redor do mundo desde, ao menos, a década de 1980, com a finalidade 

de exercer maior controle preventivo no âmbito deste fenômeno característico das massas.  

 

Na Europa, o tema da violência praticada por torcedores de futebol começou a 

ganhar destaque e chamar a atenção das autoridades após os episódios ocorridos em 

Heysel, na Bélgica, em 29 de maio de 1985.174 Após este emblemático incidente, que fora 

transmitido ao vivo, os países europeus assinaram, no dia 19 de agosto de 1985, a 

convenção sobre violência associada ao desporto e sobre os excessos dos espectadores por 

                                                           
173 “En cualquier lugar de la superficie de este planeta se habla de la cuestión criminal. Es casi de lo único de 
lo que se habla – en competencia con el fútbol, que es un arte complejo –, mientras pocos parecen darse 
cuenta de que molestamos demasiado al planeta y de que le podemos provocar un estornudo que nos proyecte 
violentamente a quién sabe dónde (por no usar alguna expresión poco académica). Se habla, se dice, con ese 
se impersonal del palabrerío. Y lo más curioso es que casi todos creen tener la solución o, por lo menos, 
emiten opiniones.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La cuestión criminal. 5ª edição. Buenos Aires: Planeta, 
2013, p.16. 
174 Outros dois episódios marcaram o continente europeu: tragédias de Hillsborough, em 1989, com 96 
mortes e Valley Parede, 56 mortes, em 1985, ambas na Inglaterra. Sobre uma exemplificação de tragédias 
que marcaram o futebol mundial, ver: BARRETO MUÑOZ, José. Protagonistas contra la violencia en el 
deporte. Madri: Editorial Fragua, 2009, p. 79-81. 
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ocasião de manifestações desportivas, especialmente em jogos de futebol. Após esta 

convenção, seguindo recomendações do Conselho da Europa, os países signatários 

editaram medidas administrativas de cunho preventivo e procederam às alterações nos 

regramentos internos voltados às medidas legislativas de natureza penal. É de se notar que 

a preocupação maior das autoridades, nos estertores do século XX, foi relativa à violência 

e ao vandalismo praticados pela claque.175  

 

Nos países sul-americanos, por outro lado, não houve um órgão unificador que 

recomendasse medidas administrativas ou mesmo legislativas. No entanto, cada nação, 

preocupada com o fenômeno da violência praticada por torcedores, promoveu, a seu 

tempo, reformas em seu sistema legal. Da mesma forma, o foco foram reformas no sistema 

penal, com ênfase na criação de tipos penais específicos, político-criminalmente voltados a 

uma parcela da sociedade, qual seja, os torcedores, ora individuais ora unidos a subgrupos 

organizados.  

 

Assim, de forma simbólica ou não, eficaz ou não, os países tentam, por meio do 

direito penal, normatizar referido problema na esperança de solucioná-lo. Conforme se 

procurará demonstrar, em nações em que o futebol é uma prática cultural, ora os Estados 

pendem mais a um direito penal preventivo-policial, ora procuram seguir princípios 

individuais, mesmo que ainda com viés preventivo. Em outras palavras, ora haverá uma 

predominância do Estado policial, ora será o Estado de direito o protagonista. Não há um 

modelo ideal, mas sim modelos diferentes, que serão analisados nesta tese. Sempre que 

possível e necessário, a análise se dará em comparação com o modelo político-criminal 

escolhido pelo legislador brasileiro o qual, saliente-se, não discrepa em muito dos modelos 

internacionais na medida em que, todos – uns com mais reforço penal outro com menos – 

procuram atuar de modo preventivo, afastando determinadas pessoas dos eventos 

esportivos.  

 

Por fim, anote-se, não se pretende aqui encontrar uma solução para a violência 

praticada pelos torcedores, mas antes analisar a opção penal feita pelo legislador brasileiro 

                                                           
175REIS, Heloisa Helena Baldy dos. Futebol e violência. op. cit., p. 49; MORILLAS CUEVA, Lorenzo. 
Tratamiento legal de la violencia en el deporte. Especial consideración a la producida con ocasión de 
espectáculos deportivos. In: MORILLAS CUEVA, Lorenzo, MANTOVANI, Ferrando (dir.), ORTÚZAR, 
Ignacio Benítez (coord.). Estudios sobre derecho y deporte. Madri: Dykinson, 2008, p.19.  
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em 2010176 quando alterou o Estatuto de Defesa do Torcedor com a inclusão, dentre outros 

crimes, do art. 41-B, §1º, inc. II.  

 

 

2.1. Modelos internacionais: Europa e América do Sul 

  

 A seguir, tendo como base de referência países em que o futebol é um esporte 

popular e de massa, e, ainda, países que já apresentaram problemas relacionados à 

violência praticada pela claque, mostraremos quais foram as opções político-criminais 

legislativas adotadas em cada Estado e, tanto quanto possível, comparando-as com a opção 

escolhida pelo legislador brasileiro.  

 

 

Alemanha 

 

A Alemanha tem destaque no cenário político-econômico europeu e seu futebol é 

importante no contexto esportivo mundial. Mas, para além disto, é necessário tratar do 

exemplo alemão porque, diferentemente dos demais países europeus, o legislador alemão 

preferiu não alterar o sistema jurídico-penal. Além disso, as autoridades responsáveis pelo 

esporte deram ênfase à aplicação dos dispositivos legais já existentes no Código Penal 

vigente.  

 

Segundo RÍOS CORBACHO,177 não existe, na Alemanha, uma regulamentação 

especial – repressiva penal – relativamente à violência praticada nos espetáculos públicos, 

notadamente no futebol e no hóquei sobre o gelo, posto que a violência encetada nestas 

competições é geralmente manifestada em delitos contra a vida ou integridade física, 

valores estes já protegidos pelo Código Penal alemão. Por outro lado, como na maioria das 

vezes os crimes são restritos aos danos contra instalações esportivas das cidades ou 

praticados ao redor dos estádios, poder-se-á aplicar o delito de perturbação da ordem 

pública do parágrafo 125 do Strafgesetzbuch (StGB) ou o delito de resistência contra a 

autoridade estatal (§113 do StGB).  

                                                           
176 Talvez um tanto quanto tardia, já que a violência exógena data, de forma mais aguda, de fins da década de 
1980.  
177 RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. op.cit., p. 72.  
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Mesmo preferindo não alterar a legislação penal, com aquilo que se chamou de 

“defesa policial contra o perigo”178, quando se trata de espetáculos públicos, preferiu o 

Estado alemão, atendendo à opinião pública, atuar de modo preventivo, evitando a 

ocorrência de condutas violentas, com a identificação de possíveis autores por meio de 

fiscalização – com a utilização de banco de dados – e vigilância por sistemas de vídeo-

câmeras, permitindo, havendo a prática de delito, a persecução penal.  

 

Em verdade, antes de qualquer atuação repressiva da lei penal, as autoridades 

alemãs deram preferência179 a uma atuação preventiva do Estado-polícia. Assim, de posse 

de uma espécie de cadastro (banco de dados) de torcedores violentos já conhecidos, ao 

redor do local de desenvolvimento do espetáculo, haveria a fiscalização por câmeras e, por 

conseguinte, uma atuação preventiva policial o que, na visão da opinião pública, traria 

tranquilidade.  

 

A título de exemplo desta atuação preventivo-policial que deu ensejo à restrição de 

liberdade, cabe trazer à lume julgamento levado a efeito pelo Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos (Ostendorf v. Germany, Processo n. 15598/08, julgamento em 7 de março de 

2013), no qual houve a aplicação preventiva do sistema de monitoramento baseado em 

cadastro de banco de dados. No caso em questão, o torcedor Henrik Ostendorf possuía 

registro na polícia da cidade de Bremen e registro em base de dados de caráter nacional, 

criado em 1994 em virtude de fatos relacionados a brigas em jogos de futebol. No dia 10 

de abril de 2004, o referido torcedor e outras 34 pessoas viajavam de trem da cidade de 

Bremen em direção à cidade de Frankfurt para assistir a uma partida de futebol. Contudo, a 

polícia de Frankfurt foi previamente avisada e, ao chegarem na estação central, os 

torcedores foram identificados. A maioria deles foi considerada como “hooligan”. O 

senhor Ostendorf foi identificado como líder do grupo. Com outros indivíduos – que não o 

                                                           
178 Em nota de rodapé, RÍOS CORBACHO explica a “defensa policial contra el peligro”: “Esta defensa 
contra el peligro se asegura primeramente a través de la recopilación de datos y la vigilancia de personas 
sospechosas en los alrededores de las instalaciones que permite la Ley de función policial 
(Polizeiaufgabengesetz) que aspira como objeto fundamental la identificación de los aficionados violentos, lo 
que ha resultado muy efectivo desde el punto de vista preventivo, generando una gran tranquilidad a la hora 
de celebrar dicho espectáculo.” Idem.  
179 “En la práxis, la defensa policial contra el peligro tiene preferencia sobre la persecución penal, puesto que 
la opinión pública espera que las conductas violentas e incontroladas no se produzcan. Al objeto de 
identificar a los posibles autores y poder perseguirles desde la óptica penal, se ha generado una creciente 
vigilancia mediante video que ha obtenido los máximos elogios por la opinión pública, llegando a ser tachada 
de ineludible, aunque aún se espera una intervención en el problema más amplia puesto que se intentará la 
implicación de normas que permitan interferir de manera más drástica en la protección de datos, pues ahora 
aparece una práctica grave.” Idem.  
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senhor Ostendorf –, foi apreendido um protetor de boca e alguns pares de luva com areia. 

Durante a partida, o grupo foi colocado sob vigilância policial em um pub. Quando o grupo 

deixou o pub, a polícia notou que o senhor Ostendorf não estava no grupo. Referido 

torcedor foi encontrado no interior de um banheiro feminino. Por este motivo, foi preso e 

encaminhado a uma delegacia de polícia perto do estádio, tendo o celular apreendido por 

haver tentado entrar em contato com um “hooligan” de Frankfurt. O Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos concluiu que a conduta das autoridades de Bremen, que visava evitar a 

comissão iminente de delito diante do possível enfrentamento dos grupos de “hooligans”, 

estava amparada na lei. E mais: não haveria ofensa ao art. 5º, §1º, “b”, da Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos, pois a prisão do senhor Ostendorf havia tido a finalidade 

de “garantir o cumprimento de uma obrigação prescrita em lei”, ou seja, ele tinha a 

obrigação de permanecer com os demais membros do grupo sob vigilância no pub e, ao 

tentar escapar de tal vigilância e realizar contato com outro “hooligan”, possibilitou a 

prisão. Portanto, na visão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o período de custódia 

preventiva de quatro horas não pode ser considerado ilegal.  

 

Este exemplo, portanto, mostra a atuação preventiva do Estado, independentemente 

da prática delitiva e de qualquer intervenção do Poder Judiciário, sempre e quando, no caso 

alemão, houver a possibilidade da prática de delitos, especialmente aqueles praticados por 

subgrupos organizados de torcedores (“hooligans”).  

 

Em comparação a este mecanismo de controle e contenção de torcedores, no Brasil, 

o Estatuto de Defesa do Torcedor previu tanto o cadastro de torcedores organizados como 

a fiscalização por câmeras. Com efeito, a Lei n. 12.299 de 2010 estabeleceu, em resumo, 

que a prevenção da violência é de responsabilidade do poder público, mas também de 

todas as entidades envolvidas com o evento esportivo (art.1º-A). Também estabeleceu que 

a torcida organizada deve manter cadastro de seus associados ou membros, contendo 

diversos dados de natureza pessoal, incluindo fotografia, nome completo, endereço etc. 

(art. 2º-A, parágrafo único). Portanto, uma primeira conclusão faz-se necessária: a entidade 

organizadora e responsável pelo evento pode impedir o ingresso da torcida organizada 

(pessoa jurídica ou de fato) nos estádios se esta recusar-se a elaborar ou manter um 

cadastro de seus membros ou associados.180  

                                                           
180 Note-se que, nos termos do art. 5º, a entidade organizadora do evento deve fazer publicar na internet a 
relação dos nomes das pessoas proibidas de comparecerem ao evento esportivo: “art. 5o São asseguradas ao 
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Por outro lado, o art. 25 do Estatuto de Defesa do Torcedor dispõe que, em estádio 

com capacidade de mais de dez mil pessoas, deve haver controle e fiscalização do acesso 

do público, bem como o monitoramento por imagem das catracas. O art. 18, a seu turno, 

assevera que, nos mesmos estádios com capacidade superior a dez mil pessoas, deve haver 

uma central técnica de informações para que se viabilize o monitoramento de imagem do 

público presente. Ademais, ressalte-se, como a responsabilidade da prevenção da violência 

é solidária das entidades organizadoras e do Estado, este pode operar as centrais de 

monitoramento por meio de seu braço repressivo (polícia). Portanto, uma segunda 

conclusão a que se poderia chegar é: como no Código Penal brasileiro existem os delitos 

próprios de dano (lesão corporal, homicídio, rixa etc.) ou crimes contra a paz pública (art. 

286, por exemplo), qualquer outra disposição de natureza penal seria desnecessária, a 

exemplo do art. 41-B, §1º, inc. II, uma vez que o Estatuto do Torcedor dispôs tanto sobre o 

cadastro como sobre a vigilância por câmeras. Tal qual o sistema alemão que optou apenas 

e tão somente por um aparato preventivo de natureza não penal, o sistema brasileiro 

também incluiu o poder de polícia previsto no art. 13-A do próprio Estatuto, o qual dispõe 

sobre algumas situações que são condições de acesso e permanência do torcedor no recinto 

esportivo.  

 

Esta conclusão se afiguraria parcialmente verdadeira, se, em primeiro lugar, o 

cadastro mencionado pela lei abrangesse a todos os torcedores. Não é o que acontece. Os 

torcedores “comuns”, não organizados, não estão incluídos. Em segundo lugar, o Estatuto 

do Torcedor não apenas previu a figura da torcida organizada como pessoa jurídica de 

direito privado, mas também como pessoa de fato (agrupamento de pessoas), o que é muito 

comum, como ressaltado, nas hipóteses das subsedes das próprias torcidas organizadas ou 

das dissidências das torcidas. Em terceiro lugar, o sistema de vigilância não abrange todos 

os trajetos que levam as torcidas e torcedores aos estádios, nem as torcidas pessoas 

jurídicas, muito menos os agrupamentos de jovens que, durante o caminho, como 

necessidade de autoafirmação e até mesmo para reconhecimento do próprio grupo, 

praticam atos de violência. Em quarto e último lugar, a lei previu a obrigatoriedade do 

sistema de monitoramento somente em estádios com capacidade superior a dez mil 

                                                                                                                                                                                
torcedor a publicidade e transparência na organização das competições administradas pelas entidades de 
administração do desporto, bem como pelas ligas de que trata o art. 20 da Lei n. 9.615, de 24 de março de 
1998. § 1o As entidades de que trata o caput farão publicar na internet, em sítio da entidade responsável pela 
organização do evento: (...) VI - a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local do 
evento desportivo.”  
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pessoas. Não é incomum, especialmente em campeonatos de séries inferiores, que o 

público seja menor. Portanto, a simples existência do sistema de vigilância e mesmo a 

mera obrigatoriedade de cadastro, por si sós, tal como no sistema alemão, não tornam 

indispensáveis as condutas de posse descritas no art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto 

de Defesa do Torcedor e, outrossim, os tipos penais existentes no Código Penal ou mesmo 

em leis penais especiais não suprem sua existência.  

 

Por fim, e mais importante, o Estatuto de Defesa do Torcedor previu apenas alguns 

comportamentos que possibilitariam a proibição de acesso e permanência do torcedor no 

local de desenvolvimento do evento esportivo (art. 13-A). O poder de polícia previsto no 

art. 13-A do Estatuto do Torcedor, sobreleva notar, é limitado a algumas situações. Como 

ressaltado, aplica-se somente como condição de acesso e permanência no recinto esportivo, 

não abrangendo, assim, o trajeto de ida e volta e os arredores dos estádios, nem a posse de 

objetos contundentes destinados a prática de crimes de dano.  

 

Esta é uma diferença do sistema brasileiro para o sistema alemão. Não há 

mecanismo legal, independentemente da prática de delitos, caracterizador de um direito 

penal típico e preventivo-policial, que obrigue que o agente permaneça em determinado 

local por determinado período de tempo, em clara expressão de um Estado Policial. No 

caso brasileiro, apenas e tão somente há a possibilidade de afastamento dos torcedores, nos 

termos do próprio art. 41-B, se houver condenação penal, após o devido processo legal, ou 

aceitação, por parte do sujeito, do benefício da transação penal. Em ambas as hipóteses há 

controle do Poder Judiciário.  

 

 

Inglaterra 

 

Na Inglaterra, os problemas relacionados à violência nos estádios, especialmente a 

praticada por “hooligans”, começaram a surgir a partir da década de 1960. No entanto, a 

década de 1980 foi a mais marcante e talvez represente o ápice da violência “hooligan”. 

Após o incêndio no estádio de Bradford City, em 1985, com a morte de 56 torcedores, os 
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eventos em Heysel (1985), com a morte de 39 pessoas, e Hillsborough (1989),181 com a 

morte de 96 pessoas, o governo conservador da primeira-ministra Margaret Thatcher 

passou a intervir e a exigir a responsabilidade dos clubes para garantir a segurança dos 

torcedores e, além disto, medidas de repressão ao hooliganismo.  

 

Como decorrência dos acontecimentos em Heysel e, principalmente, diante da 

reação global, já que os eventos foram televisionados, o parlamento britânico aprovou o 

Football Spectators Act 1989 (Lei dos Espectadores de Futebol), que pretendeu disciplinar 

os jogos de futebol tanto na Inglaterra quanto no País de Gales, com o desiderato de se 

controlar a admissão de espectadores nas partidas de futebol mediante um esquema de 

filiação nacional e de licenças para admitir espectadores, além de impor medidas de cunho 

administrativo, como a exigência de entradas computadorizadas, a organização dos locais 

de realização do evento esportivo por meio de licenças e a regulamentação de uma 

autoridade central encarregada dos certificados de segurança para os locais nos quais se 

desenvolvam as partidas de futebol e, também, estabelecimento de ordens judiciais para 

impor restrições a pessoas condenadas por delitos, com o escopo de prevenir a violência ou 

desordem que tenham ligação com jogos de futebol.182 Interessante observar, como 

característica típica de um Estado policial, que esta lei, quando trata do “National 

Membership Scheme” no ponto 4, dispôs que, caso um policial suspeite razoavelmente que 

uma pessoa tenha cometido uma infração ou que não seja considerada espectadora, poderá 

prendê-la mesmo sem mandado. Também, demonstrando a necessidade de respostas 

rápidas, a mesma legislação, agora no ponto 3 do mesmo capítulo, previu uma forma de 

condenação sumária à prisão. Ademais, na parte II do regramento, dispôs o legislador das 

ordens de restrição, bem como da necessidade da apresentação do torcedor a uma delegacia 

de polícia e as sanções em caso de descumprimento. Por fim, na parte III da lei, dispôs o 

legislador das espécies de comportamentos proibidos, como excesso de álcool, inclusive 

em lugar público, ódio racial, delito que envolva ameaça ou violência relativa à pessoa ou 

a instalações, desordem etc. 

 

                                                           
181 Para melhor compreender a tragédia de Hillsborough, ver o relato fático no julgamento levado a efeito 
pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no julgamento entre Karen Harrison versus Reino Unido, no 
Processo n. 44301/13.  
182 REINO UNIDO. Football Spectators Act, de 19 de novembro de 1989. Disponível em: 
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/37>. Acesso em 16.02.2019.  
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Ainda como consequência dos eventos em Heysel, os times ingleses foram banidos 

indefinidamente das competições internacionais. A aprovação do Football Spectators Act, 

bem como a tentativa da English Football Association (FA) de garantir a readmissão dos 

cubes ingleses nos campeonatos europeus, fez com que se mantivesse o alto nível de 

interesse popular sobre o hooliganismo. A mídia fornecia o “oxigênio da publicidade 

anônima que tanto os hooligans desejavam, neste sentido, sustentando e até mesmo 

aumentando o envolvimento de hooligans em vandalismo.”183 Em virtude disso, quatros 

anos depois, outro acontecimento (Hillsborough),184 envolvendo, ainda que indiretamente 

comportamento de torcedores hooligans violentos, trouxe o problema novamente à tona.  

 

Como ação governamental, a primeira-ministra exigiu uma ampla investigação 

sobre o incidente e a proposição de medidas para evitar novas tragédias.185 Isto culminou 

com a designação do juiz Peter Taylor para presidir o inquérito sobre os fatos ocorridos em 

Hillsborough. Esta é a origem do “The Hillsborough Stadium Disaster Inquiry Report”, 

mais conhecido como “relatório Taylor”. O relatório Taylor, frise-se, foi um marco no 

futebol inglês e, depois dele, diversas medidas foram propostas, tanto de cunho 

administrativo quanto legislativo.186 Dentre as medidas de cunho legislativo levadas a cabo 

pelo governo britânico, a que mais chama atenção, até porque guarda relação com a 

discussão acerca da presença ou não de um Estado policial e o uso do poder de polícia, é a 

lei contra os distúrbios no futebol. 

 

                                                           
183 DUNNING, Eric. Hooliganismo no futebol como um fenômeno europeu e mundial. op. cit., p. 51.  
184 “A tragédia de Hillsborough, de 1989, em que 96 pessoas perderam suas vidas em uma semifinal de uma 
(esquecida) FA Cup entre Liverpool e Nottingham Forest é outro ‘divisor de águas’ neste contexto. O 
desastre foi indiretamente relacionado ao hooliganismo em dois pontos: primeiro como parte de uma 
tentativa da organização em conter e controlar a ameaça hooligan, os torcedores das arquibancadas – nas 
quais (usualmente) ficava-se em pé, ao invés de sentado, para se ver as partidas – foram forçados a assistir ao 
jogo dentro de algo que era, na verdade, uma gaiola; em segundo, a polícia interpretou a tentativa de 
torcedores do Liverpool em escapar de uma perigosa arquibancada superlotada na Leppings Lane, extremo 
do Estádio Hillsborough de Sheffield, como uma invasão de campo por hooligans, o que a levou a manter os 
torcedores encurralados. No outro extremo, a polícia continuou a obrigar a entrada de torcedores no estádio, 
muitos dos quais alcoolizados e agressivos, com o objetivo de tirá-los das ruas e colocá-los em espaços onde 
estariam mais facilmente controláveis. O resultado da superlotação foi a morte de 96 pessoas encurraladas.” 
Idem, p.52.  
185 MATTOS, Roberto Jaguaribe Gomes de, MOURA, Liliam Chagas. O modelo inglês: o futebol como 
negócio. In: Mundo Afora. Planejamento e gestão no futebol. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 
2015, p.346. 
186 MORAES, Guilherme Campos de, LEITE, João Marcelo. O torcedor nas arquibancadas e os meios de 
controle social. In: VARGAS, Angelo (org). Direito desportivo. Racismo, homofobia, bullying, violência e 
justiça desportiva. Rio de Janeiro: Editora Autografia, 2015, p.238. 
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Antes de discutir a lei sobre distúrbios no futebol, cumpre salientar que o 

parlamento britânico aprovou duas legislações importantes. A primeira delas, o Football 

(Offences) Act de 1991,187 visava criar disposições relacionadas à ordem pública por parte 

de torcedores de futebol. A segunda, o Football (Offences and Disorder) Act de 1999,188 

visava criar delitos relacionados ao futebol, além da prevenção da violência ou distúrbios 

em partidas do mesmo gênero.  

 

A lei chamada Football (Disorder) Act 2000,189 expressão clara de um estado 

policialesco, criou disposições relacionadas à prevenção da violência e aos distúrbios em 

partida de futebol ou a ela vinculadas, entrando em vigor tanto na Inglaterra quanto no País 

de Gales. Em linhas gerais, este instrumento legislativo, à semelhança do exemplo alemão, 

previu a possibilidade de impedir a entrada, nos estádios de futebol, de simples “suspeitos” 

de terem “intenção” de se comportar de modo violento por ocasião de uma partida de 

futebol, de organizar distúrbios ou de contribuir com a criação de situações de conflito por 

excesso de consumo de álcool.190  

 

No capítulo das “ordens e proibições”, presente alguma destas situações, o 

legislador permite que a polícia detenha o indivíduo suspeito por quatro a seis horas, a 

depender do posto do oficial que realizou a detenção. Como obrigação subsequente à 

detenção, a autoridade policial deve explicar a um tribunal de primeira instância o porquê 

de considerar o indivíduo suspeito e, estando o juiz de acordo, pode ser ele “preso” 

preventivamente, pode ser obrigado a entregar seu passaporte e, ainda, pode receber uma 

proibição expressa de sair do país ou inclusive de abandonar sua cidade ou deslocar-se 

dentro da própria Inglaterra. Havendo descumprimento de quaisquer destas proibições, é 

possível a imposição de sanção de até seis meses de prisão e multa de até cinco mil libras 

                                                           
187 REINO UNIDO. Football (Offences) Act, de 27 de junho de 1991. Disponível em: 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/19/pdfs/ukpga_19910019_en.pdf>. Acesso em 16.02.2019. 
188 REINO UNIDO. Football (Offences and Disorder) Act, de 1999. <http://www. legislation.gov.uk/ukpga/ 
1999/21/pdfs/ukpga_19990021_en.pdf>. Acesso em 16.02.2019.  
189 REINO UNIDO. Football (Disorder) Act 2000 de 28 de julho de 2000. 
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/25/pdfs/ukpga_20000025_en.pdf>. Acesso em 16.02.2019.  
190 “Além disso, apenas com base nas informações do serviço de inteligência, um torcedor pode ser 
considerado um hooligan potencial e ser impedido de entrar nos estádios, mesmo na ausência de qualquer 
condenação prévia. Com isto, o ‘modelo britânico’ inverte a lógica do direito penal, descartando o princípio 
da presunção de inocência em favor de uma verdadeira pressuposição de culpa.” TSOUKALA, Anastassia. 
Administrar a violência nos estádios da Europa: quais racionalidades?, apud, REIS, Heloisa Helena Baldy 
dos, LOPES, Felipe Tavares Paes, MARTINS, Mariana Zuaneti. As explicações de Eric Dunning sobre o 
hooliganismo à luz do contexto brasileiro: uma reflexão crítica. Revista da Escola de Educação Física da 
UFRGS, v.21, n.3, p. 671-632, jul/set de 2015, p.626.  
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esterlinas. Segundo prevê referido diploma legal, também é possível a imposição de 

proibição de entrada nos estádios de futebol na Inglaterra e no País de Gales, além de 

proibição de deslocamento ao estrangeiro por tempo que varia, em ambos os casos, de 3 a 

10 anos.191  

 

Interessante observar, ainda, que no capítulo relativo às ofensas, o legislador 

britânico considera como ofensa qualquer delito que envolva o uso, porte ou posse de uma 

arma ofensiva ou uma arma de fogo, durante um período relevante para um jogo de 

futebol, em qualquer local relacionado ao trajeto, viagem, entrada ou saída das instalações 

do estádio ou mesmo qualquer delito envolvendo o uso, porte ou posse de uma arma 

ofensiva ou de fogo, desde que fora das hipóteses anteriores, mas que tenha sido cometido 

em período relevante a uma partida de futebol, havendo uma declaração do tribunal de que 

a infração é relacionada a uma partida de futebol.  

 

Por fim, o parlamento britânico aprovou o Offensive Behaviour at Football and 

Threatening Communications (Scotland) Act192 em janeiro de 2012, cuja ideia central foi a 

criminalização de comportamentos ameaçadores, odiosos ou ofensivos em partidas de 

futebol regulamentadas, além da criminalização da comunicação de ameaças de violência 

grave e destinadas a incitar o ódio religioso. Esta lei foi editada porque as leis anteriores 

que disciplinavam o comportamento dos torcedores passaram a ser alvo de críticas, 

especialmente no tocante à falta de clareza na definição de “comportamento ofensivo” e 

em relação à arbitrariedade na sua aplicação. Ademais, sobrevieram críticas de que as leis 

somente se aplicavam no âmbito do futebol e aos adeptos deste esporte, não envolvendo 

outros esportes nos quais há igualmente comportamentos antissociais e sectários.193  

 

Portanto, não obstante a tradição anglo-saxã se afaste da cultura continental ao não 

se valer da tipificação estrita, o fato é que a realidade político-criminal impôs a 

                                                           
191 SEARA RUIZ, José María, SEDANO JIMÉNEZ, Damián. Radiografía de los grupos ultras en 
acontecimientos deportivos. Madri: Dykinson S.L., 2001, p. 60. 
192 REINO UNIDO. Offensive Behaviour at Football and Threatening Communications (Scotland) Act, de 19 
de janeiro de 2012. <http://www.parliament.scot/S5_Bills/Offensive%20Behaviour% 
20at%20Football%20and%20Threatening%20Communications%20(Repeal)%20(Scotland)%20Bill/SPBill1
9PMS052017.pdf>. Acesso em 16.02.2019.  
193 REINO UNIDO. Offensive Behaviour at Football and Threatening Communications (Scotland) Act, de 19 
de janeiro de 2012. <http://www.parliament.scot/S5_Bills/Offensive%20Behaviour% 
20at%20Football%20and%20Threatening%20Communications%20(Repeal)%20(Scotland)%20Bill/SPBill1
9PMS052017.pdf>. Acesso em 16.02.2019.  
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necessidade de legislações que tragam tanto a previsão de condutas ilícitas relativas à 

prática de violência, ameaça, dano, ou porte e posse de instrumentos que possam ser 

utilizados para a prática de delitos, como também formas de afastamento dos torcedores 

dos estádios.194 Esta é a mesma dinâmica orientadora do legislador brasileiro quando da 

edição da Lei n. 12.299/2010, que alterou o Estatuto do Torcedor.  

 

Sobreleva notar que, no sistema brasileiro, à diferença do inglês, ainda que se 

considere a presença de um Estado Policial, este é mitigado pelo controle exercido pelo 

Poder Judiciário na medida em que qualquer restrição a direitos consistente na proibição de 

comparecer a estádios é imposta pelo juiz, por meio de transação penal ou após sentença 

condenatória. E mais, não há a restrição de liberdade diante da simples suspeita de tratar-se 

de um “desordeiro”. O mais próximo do que se pode considerar como uma forma de direito 

penal de suspeita é o porte de objeto suficiente apto a causar dano por parte do torcedor, 

elevando o perigo que já é inerente ao desporto de massa.  

 

 

França 

 

Seguindo os demais países europeus, especialmente por conta das disposições do 

Conselho da Europa, a França também alterou sua legislação interna dando atenção aos 

problemas oriundos de manifestações da claque no âmbito esportivo. A França unificou a 

legislação, denominando-a de “Código Esportivo”.195 O sistema francês não discrepa dos 

demais países europeus. No entanto, tem uma característica de pronto perceptível: é uma 

legislação muito rígida, voltada predominantemente a um direito penal preventivo-policial. 

A parte referente às “manifestações esportivas”, notadamente “segurança nas 

                                                           
194 Cumpre salientar que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no julgamento do Processo n. 58060/13, 
Kevin Maguire versus Reino Unido, considerou que a ordem de proibição de frequência a jogos de futebol é 
legal e atende ao objetivo legítimo de prevenção da desordem e da criminalidade, bem como não violadora 
do art. 10 da Convenção Europeia, uma vez que o fato do postulante assistir a um jogo de futebol com uma 
camiseta com os dizeres que fazem alusão ao Exército de Libertação Nacional da Irlanda, que é uma 
organização proscrita pela Lei do Terrorismo de 2000, não se encontra dentro do direito de expressão e, aliás, 
este comportamento, no interior de uma “atmosfera volátil”, como é um estádio de futebol, pode acarretar 
distúrbios e violência.  
195 FRANÇA. Código Esportivo. Versão consolidada em 25.03.2019. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20190401
>. Acesso em: 01.04.2019.  
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manifestações esportivas”, vem estatuída nos artigos L332-1 e L332-21.196 O sistema 

francês não destoa muito da lógica dos demais países analisados até agora, com previsão 

de delitos de posse, medidas de afastamento dos torcedores de locais de realização de 

evento esportivo e, o que realmente chama a atenção por diferir do Estatuto do Torcedor, a 

legislação francesa prevê um mecanismo de intervenção na liberdade das pessoas 

decorrente da mera suspeita ou do fato de o sujeito integrar grupos de torcedores em 

algumas situações.  

 

Tal qual o legislador brasileiro, o francês preocupou-se com os injustos de posse e, 

portanto, com objetos suscetíveis de causar danos em ambiente esportivo. O art. L332-8, 

inserido em 2010, mesmo ano da inserção do art. 41-B no Estatuto do Torcedor pela Lei n. 

12.299/2010, previu, com pena de três anos de prisão e multa de quinze mil euros, a 

conduta de introduzir, manter ou utilizar foguetes ou fogos de artifício de qualquer tipo 

(sempre proibidos) ou de introduzir, sem razão legítima, quaisquer objetos que possam 

constituir uma arma, em recinto desportivo, durante o curso ou transmissão pública de um 

evento esportivo. O legislador, por outro lado, remete o intérprete ao conceito de arma 

previsto no art. 132º-75º do Código Penal Francês. Assim, segundo a dicção do Código 

Penal, considera-se “arma” qualquer objeto projetado para matar ou ferir. Todavia, 

ampliando o conceito, e levando em conta o momento de utilização, também se considera 

arma qualquer objeto que possa representar um perigo para as pessoas quando é usado para 

matar, ferir ou que se destine, diante do escopo de seu portador, também a matar, ferir ou 

ameaçar. Considera-se ainda arma qualquer objeto similar capaz de gerar confusão e que 

seja utilizado ou destinado a ameaçar, ferir ou matar. Percebe-se, assim, que o legislador 

francês tentou buscar, dentro da própria legislação, um conceito de arma em uma espécie 

de norma penal em branco de caráter homogêneo, diferentemente do brasileiro, que 

relegou ao intérprete a tarefa de definir os objetos. Além disso, interessante observar que o 

espectro de alcance do tipo francês é substancialmente menor do que o brasileiro na 

medida em que se refere ao recinto esportivo, deixando de fora o trajeto ou mesmo as 

imediações do estádio.  

 

                                                           
196 A legislação que trata da segurança em eventos esportivos está previstá no “Code du Sport”, “Partie 
législative”, “Livre III: Pratique sportive”, “Titre III: manifestations sportives”, “Chapitre II: sécurité des 
manifestations sportives”, nos artigos L332-1 a L332-21. 
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Além da posse, outro ponto que mostra um aspecto prevencionista da lei é a 

previsão, por parte do legislador, de punição, com penas de um ano de prisão e multa que 

pode chegar a quinze mil euros, pela introdução, em recinto esportivo, de bebidas 

alcóolicas, ressalvados vendedores autorizados; estado de embriaguez; atos de incitação ao 

ódio ou a violência contra expectadores, árbitros, jogador, qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas; introdução, uso ou exposição de sinais ou símbolos racistas ou xenófobos; e 

arremesso de objeto que represente um perigo à segurança das pessoas. (art. L332-3/L332-

9).  

 

Guardando semelhança com o mecanismo de afastamento dos torcedores do 

Estatuto do Torcedor, o “Código do Esporte” prevê, em seu art. L332-11, que os 

condenados pelos crimes acima referidos fiquem proibidos de entrar ou permanecer nos 

arredores do recinto onde se realiza o evento esportivo, por um período que não pode 

exceder a cinco anos. Durante este período, o condenado fica obrigado a atender a 

convocação de qualquer autoridade ou pessoa designada pelo tribunal, inclusive se o 

evento esportivo acontecer no exterior. Questões dogmáticas à parte, a violação desta 

proibição sem razão legítima implica fato típico cuja pena é de dois anos de prisão e trinta 

mil euros.  

 

Percebe-se, por outro lado, a expressão de um Estado Policial que, em alguma 

medida, se assemelha aos mecanismos inglês e alemão, uma vez que leva em conta uma 

“periculosidade subjetiva”, ou seja, o fato de que, por meio de um ato administrativo 

(decreto fundamentado), a pessoa pode ser impedida de ingressar em locais onde são 

realizados eventos esportivos ou permanecer nas cercanias, sendo ela considerada uma 

ameaça à ordem pública devido a seu comportamento em eventos esportivos, pelo 

cometimento de um ato grave, ou caso pertença a uma associação ou grupo de torcedores 

que foi dissolvido ou teve as atividades suspensas.197 O decreto poderá fixar a obrigação de 

                                                           
197 Pode ser dissolvido ou ter as atividades suspensas por um período máximo de doze meses, por decreto, 
após parecer da Comissão Nacional de Prevenção da Violência em Eventos Esportivos, qualquer associação 
ou grupo de fato cujo objetivo seja apoiar uma associação desportiva mencionada no artigo L122-1, tendo os 
membros cometido, em reuniões, em conexão com ou no momento de um evento esportivo, repetidos atos, 
ou atos de natureza particularmente grave, que constituam danos à propriedade, violência contra pessoas ou 
incitamento ao ódio ou discriminação contra pessoas com base em sua origem, orientação sexual ou 
identidade de gênero, seu sexo ou seu pertencimento, verdadeiro ou supostamente, a um grupo étnico, nação, 
raça ou religião (art. 332-18). Ainda, sobreleva notar que pune o legislador, com pena de um ano de prisão e 
multa de quinze mil euros, o sujeito que participar na manutenção ou reconstituição, aberta ou disfarçada, de 
associação ou grupo de torcedores dissolvidos, ou que participe de atividades na associação suspensa. Anote-
se, por oportuno, que a Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu que a dissolução de associação de 
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comparecimento a local determinado, ocorrendo o evento na França ou não. O 

descumprimento é punível com prisão de um ano e multa de 3.750 euros, sendo que a 

ordem não pode exceder vinte e quatro meses, podendo ser prolongada para trinta e seis, 

caso o indivíduo já tenha sofrido uma ordem de proibição em três anos anteriores. 

Interessante notar que o simples fato de o sujeito pertencer a um grupo de torcedores que 

foi dissolvido ou teve a atividade suspensa já pode justificar a proibição de frequência a 

determinados lugares (art. L332-16).  

 

Por fim, também por ato administrativo – decreto – do Ministério do Interior, pode-

se proibir o deslocamento individual ou coletivo de “pessoas que reivindiquem o apoio de 

uma equipe ou se comportem como tal” e cuja presença seja suscetível a causar sérios 

distúrbios à ordem pública, o que é a representação máxima de um estado policial neste 

contexto. O descumprimento é punível com seis meses de prisão e multa de trinta mil 

euros, também sendo aplicável a ordem de proibição de ingressar no recinto onde é 

realizado o evento esportivo ou permanecer em seus arredores pelo período de um ano. 

Além da proibição coletiva, é possível, nos mesmos moldes, a autoridade administrativa 

restringir a liberdade de ir e vir de pessoas (torcedores) cuja presença possa causar sérios 

distúrbios à ordem pública. O descumprimento é castigado com pena de prisão de seis 

meses e multa de trinta mil euros.  

 

 

Itália 

 

Após sucessivos atos envolvendo brigas, que inclusive culminaram em mortes entre 

torcedores das mais diversas equipes de futebol espalhadas pelas cidades da Itália,198 o 

legislador italiano se viu compelido a tomar medidas de cunho legal para enfrentar o 

problema que trazia inquietação na opinião pública. Os fatos ocorridos em Heysel também 

foram decisivos e desencadearam respostas por parte da maioria dos legisladores do 

continente europeu. 

 

                                                                                                                                                                                
torcedores que se envolve em repetidos atos de violência não viola o direito de associação previsto no art. 11 
da Convenção Europeia de Direitos Humanos. (Processo n. 4696/11 e 4703/11. 5ª Sessão, AFFAIRES LES 
AUTHENTIKS ET SUPRAS AUTEUIL 91 c. FRANCE).  
198 RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. op. cit., p.90.  
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A primeira lei editada na Itália proibiu as pessoas envolvidas em atos de violência 

esportiva de acessar os lugares onde se desenvolvem as competições. A Lei n. 401, de 13 

de dezembro de 1989,199teve como desiderato primeiro a prevenção e a repressão de 

condutas geradoras de violência no âmbito esportivo. A lei disciplinou condutas típicas e, 

acima de tudo, trouxe como objeto de maior preocupação o afastamento do mau torcedor 

dos estádios. Apesar de ter sofrido diversas alterações, a lei sempre preservou a ideia geral 

– preventivo-policial – de afastar dos recintos esportivos, por tempo determinado, o 

torcedor violento ou propenso à prática de violência, encaminhando-o a uma delegacia de 

polícia no momento da partida, com a finalidade de neutralizá-lo. Note-se que, 

diferentemente do exemplo alemão, há necessidade de intervenção e controle do Poder 

Judiciário para o afastamento do torcedor com a obrigação de permanência em 

determinado local, seja mediante sentença ou medida de natureza urgente.  

 

A legislação referida guarda semelhanças com o Estatuto de Defesa do Torcedor 

(Lei n. 10.671/03, alterada pela Lei n. 12.299/12), tanto no que tange aos injustos típicos 

quanto no que diz respeito à finalidade de afastamento do mau torcedor. No art. 6º 

(proibição de acesso a lugares onde se desenvolvem eventos esportivos), a lei italiana 

prevê um procedimento para afastamento de determinadas pessoas dos locais de 

desenvolvimento das partidas. Aplica-se aludida proibição, em especial, e no que nos 

interessa, aos torcedores que participam de episódios de violência relativas a pessoas ou 

coisas, durante ou com relação a eventos esportivos ou que incitem ou induzam à prática 

de violência. Nesta situação, o comissário (autoridade administrativa) pode determinar a 

proibição de acesso aos lugares onde aconteçam eventos esportivos específicos, tanto 

nacionais quanto internacionais. No caso dos eventos de âmbito internacional, há indicação 

por parte de autoridades de outros Estados. Caso o torcedor descumpra a proibição de 

comparecimento ao recinto esportivo ou mesmo já tenha sido condenado ou denunciado 

por delitos especificamente indicados na legislação, a ele poderá ser imposta a obrigação 

suplementar de comparecer a uma delegacia próxima ao seu local de residência ou a outro 

lugar indicado no dia da realização de evento esportivo. A medida, frise-se, pode ser 

imposta tendo como base documentação extraída de sistema de vídeo-vigilância que 

                                                           
199 ITÁLIA. Lei n. 401 de 13 de dezembro de 1989 – Dispõe sobre Intervenções no campo do jogo e apostas 
ilegais e proteção da justiça na condução de eventos esportivos. Disponível em: 
<https://www.osservatoriosport.interno.gov.it/web/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=https://www.osser
vatoriosport.interno.gov.it/web/wp-content/uploads/2017/09/legge-401-del-13-dicembre-1989.pdf>. Acesso 
em: 29.05.2018.  
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indique o descumprimento da obrigação anteriormente imposta (não comparecimento a 

evento esportivo). A medida não pode ser inferior a três meses e nem superior a três anos, 

devendo ser cessada se o Ministério Público não avançar nas investigações e se o juiz não a 

convalidar em 48 horas. Na Itália, o mesmo procedimento também é aplicável às pessoas 

que violam a proibição de acesso a locais onde ocorrem eventos esportivos indicados pelas 

autoridades competentes de um dos países da União Europeia.  

 

Cumpre notar, também, que o descumprimento das medidas de restrição de 

comparecimento ao local de desenvolvimento de evento esportivo ou à delegacia de polícia 

implica, por si só, fato típico (art. 6.6), cuja pena é de prisão, de seis meses a três anos, 

além de multa de até 10 mil euros. Na Itália, o mesmo injusto penal tem como sujeito ativo 

as pessoas que violam a proibição de acesso a locais de eventos esportivos impostos por 

autoridades de outros Estados-membros da União Europeia. Na condenação por estes 

delitos de descumprimento de medida restritiva ou por quaisquer outros delitos que tenham 

relação com eventos esportivos, o juiz pode impor uma pena acessória restritiva de direitos 

pelo prazo de seis meses a sete anos, para que o torcedor compareça a uma delegacia de 

polícia, nos dias e horários de determinada manifestação esportiva, especificada na 

sentença.  

 

Além da medida de afastamento que, inicialmente, é levada a efeito por autoridade 

administrativa, convalidada ou não, na sequência, por autoridade judicial, a lei italiana 

prevê condutas típicas com viés preventivo, à semelhança do art. 41-B do Estatuto do 

Torcedor. O art. 6-bis dispõe sobre o “lançamento de material perigoso, escalar ou invadir 

o campo por ocasião de evento esportivo.” No que diz respeito a este tipo penal, é 

interessante notar que o legislador prevê, quando se refere a material perigoso, pena de um 

a quatro anos quando as condutas ocorrem até 24 horas antes do evento esportivo, 

abrangendo as adjacências do local onde se desenvolve a partida e também os lugares de 

trânsito das pessoas, até o final do evento. Em relação à invasão de campo ou ao dano a 

obstáculos que separam os torcedores do campo de jogo, a lei italiana, desde que gere um 

perigo concreto para as pessoas, prevê pena de prisão de até seis meses ou multa. Havendo 

interrupção, cancelamento, suspensão ou retardo do início do evento, a pena é de um mês a 

três anos e seis meses. Este tipo penal guarda estreita semelhança com o art. 41-B “caput” 

e §1º do Estatuto de Defesa do Torcedor no que diz respeito à promoção de tumulto, 

incitação à violência ou invasão de local restrito aos competidores. Os mesmos 
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comportamentos são considerados ilícitos se praticados nas situações espacial, 

circunstancial ou temporal, que, na lei brasileira corresponde ao raio de 5 mil metros ao 

redor do local onde se desenvolve o evento esportivo ou durante o trajeto de ida e volta. À 

diferença da legislação brasileira, a lei italiana aumenta o espectro de incidência do tipo 

penal para abranger, inclusive, qualquer destas condutas cometidas 24 horas antes do 

evento esportivo.  

 

O art. 6-ter, “posse de artifícios pirotécnicos durante eventos esportivos” prevê a 

conduta típica, com pena de prisão de seis meses a três anos, além de multa de quinhentos 

a dois mil euros. Este artigo abarca aquele que é encontrado na posse de fogos de artifícios, 

instrumentos que emitem fumaça, gás, contaminantes ou poluentes, bem como com paus, 

porretes, objetos contundentes ou capazes de ofender, no local em que se desenvolve a 

partida, nas adjacências ou durante o percurso até o recinto. Na mesma linha do artigo 

anterior, este tipo penal de posse guarda estreita semelhança com o crime do art. 41-B, §1º, 

inc. II, do Estatuto do Torcedor, o qual também dispõe sobre a conduta daquele que porta, 

detém ou transporta, no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia 

de realização de evento esportivo, instrumentos que possam servir à prática de violência.200 

A diferença da lei brasileira, frise-se, reside no fato de que o legislador italiano ainda 

tentou especificar alguns objetos que são capazes de ofender, enquanto o brasileiro deixou 

para o intérprete analisar o elemento normativo do tipo de “instrumentos que possam servir 

para a prática de violência”.  

 

Portanto, a legislação italiana, visando adaptar-se a questões político-criminais 

locais, em muito se assemelha à lei brasileira. Contudo, uma observação faz-se importante: 

o legislador brasileiro não previu um mecanismo de afastamento imediato do torcedor dos 

locais de eventos esportivos. A princípio, o afastamento somente pode ocorrer por meio de 

                                                           
200 Além de prever condutas que têm como fundamento a violência, a legislação italiana também prevê, no 
artigo 1º, o crime de fraude em competição esportiva ou corrupção esportiva que consiste em mercadejar o 
resultado final da partida ou competição. A lei italiana também prevê, em seu artigo 4º, o crime de exercício 
abusivo de atividades de aposta. No art. 6-quater prevê o delito de “violência ou ameaça aos encarregados de 
verificar lugares onde se realizam eventos esportivos”. É interessante notar que, neste delito, os encarregados 
da fiscalização dos lugares são considerados funcionários públicos. Por fim, de cunho penal, no art. 7º, como 
conduta típica, prevê a “perturbação em manifestações esportivas”, com pena de multa para aquele que 
perturbar o regular desenvolvimento de uma manifestação esportiva. ITÁLIA. Lei n. 401 de 13 de dezembro 
de 1989 – Dispõe sobre Intervenções no campo do jogo e apostas ilegais e proteção da justiça na condução de 
eventos esportivos. Disponível 
em:<https://www.osservatoriosport.interno.gov.it/web/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=https://www.os
servatoriosport.interno.gov.it/web/wp-content/uploads/2017/09/legge-401-del-13-dicembre-1989.pdf>. 
Acesso em: 29.05.2018.  
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mecanismo do Juizado Especial Criminal (transação penal). Em outras palavras, como a 

pena máxima do preceito secundário do art. 41-B é de dois anos, trata-se, destarte, de 

infração de menor potencial ofensivo (art. 61, Lei n. 9099/95). Por outro lado, o §5º do art. 

41-B do Estatuto do Torcedor faz referência à medida da transação penal prevista no art. 

76 da Lei n. 9099/95. Assim, havendo o preenchimento de todos os requisitos e uma 

proposta de acordo por parte do Ministério Público, caso o torcedor aceite, poderá ficar 

afastado dos locais de realização de eventos esportivos por um período de três meses a três 

anos. Em um primeiro momento, o afastamento ocorre apenas e tão somente se houver 

anuência do torcedor. Sua “neutralização”, como ocorre na lei italiana, mostra-se 

impossível na legislação brasileira. Ademais, ressalte-se, o torcedor poderá ser afastado 

pelo mesmo período por ordem judicial somente após sentença penal condenatória, 

conforme disposição do parágrafo 2º.201  

 

Por derradeiro, à diferença da lei italiana, não existe a possibilidade de afastamento 

do torcedor por ordem de autoridade administrativa. Neste aspecto, o Estado-polícia limita-

se a encaminhar o torcedor para formulação das providências de natureza de polícia 

judiciária. O afastamento e, por conseguinte, o posterior encaminhamento a alguma 

instituição é implementado via transação penal ou por imposição de sentença, sempre com 

submissão ao controle jurisdicional.  

 

 

Espanha 

 

Na esteira das disposições do Conselho da Europa, no início da década de 1990, o 

Estado espanhol procedeu a algumas alterações no sistema jurídico visando introduzir 

                                                           
201 “§ 2o Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de 
comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, 
pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente 
ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas 
neste artigo. § 3o A pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer 
local em que se realize evento esportivo, converter-se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o 
descumprimento injustificado da restrição imposta. § 4o Na conversão de pena prevista no § 2o, a sentença 
deverá determinar, ainda, a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento 
indicado pelo juiz, no período compreendido entre as 2 (duas) horas antecedentes e as 2 (duas) horas 
posteriores à realização de partidas de entidade de prática desportiva ou de competição determinada. § 5o Na 
hipótese de o representante do Ministério Público propor aplicação da pena restritiva de direito prevista no 
art. 76 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, o juiz aplicará a sanção prevista no § 2o.” 
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medidas destinadas à diminuição da violência por parte da claque no âmbito esportivo, 

especialmente no futebol.202  

 

Inicialmente, impende salientar que o legislador, no âmbito administrativo, por 

meio da Lei n. 10/1990,203 criou uma série de medidas de cunho preventivo e sistematizou 

os órgãos de disciplina esportivos, além de criar classes de infração propriamente 

administrativas. Na sequência, novas leis foram editadas. Todas estas leis eram voltadas à 

questão da violência nos espetáculos esportivos. Citem-se, por exemplo, o Real Decreto 

n.75, de 31.01.1992, que criou a “comissão nacional contra a violência nos espetáculos 

esportivos” e o Real Decreto n. 769, de 21.05.1993, o qual aprovou o regulamento para 

prevenção da violência nos espetáculos esportivos”.204 Por outro lado, de forma inovadora, 

o legislador espanhol editou a Lei n. 19, de 11.07.2007, “contra a violência, o racismo, a 

xenofobia e a intolerância no esporte”. Esta lei, de caráter eminentemente administrativo, 

conforme seu art. 1º, teve, entre outros objetivos, “manter a segurança do cidadão e a 

ordem pública nos espetáculos esportivos por ocasião da celebração de competições 

esportivas”. Para tanto, o legislador estipulou uma série de condutas a serem observadas e, 

no art. 24.3, estipulou um rol de sanções que vão desde multa, passando por prestação de 

trabalho social no âmbito do desporto e, por fim, a proibição de acesso a qualquer recinto 

no qual se desenvolva espetáculo esportivo. Quando se trata de infração leve, esta 

proibição varia de um a seis meses e, em se tratando de infração grave, de seis meses a dois 

anos. Por fim, quando a conduta configurar infração muito grave, a proibição vai de dois a 

cinco anos. Interessante observar, por oportuno, que a imposição da sanção, consoante o 

art. 28, é feita pela autoridade administrativa.205 A despeito da multa, a sanção imposta 

                                                           
202 Para exemplos de tragédias que marcaram o futebol espanhol desde 1982, ver: BARRETO MUÑOZ, José. 
Protagonistas contra la violencia en el deporte. op. cit., p.81-83.  
203 Esta lei foi alterada posteriormente pela Lei n. 53/2002, cuja finalidade específica foi: “En lo que atañe a 
la acción administrativa en materia de deportes, se incluye una importante modificación de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, introduciendo un conjunto de medidas tendentes a la erradicación de la 
violencia en el deporte. Así, se amplían las competencias de la Comisión Nacional contra la Violencia en los 
espectáculos deportivos; se regula la asunción de responsabilidades por daños y desórdenes originados en 
eventos deportivos; se amplían los ilícitos administrativos tipificados, concretando las competencias para la 
imposición de sanciones, y se incorporan nuevas infracciones a las ya existentes en el ámbito de la disciplina 
deportiva”. ESPANHA. Lei n. 53 de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre medidas fiscais, administrativas 
e de ordem social. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25412>. Acesso 
em: 23.05.2018.  
204 Para maiores detalhes sobre as medidas de cunho administrativo, ver: MORILLAS CUEVA, Lorenzo. 
Tratamiento legal de la violencia en el deporte. Especial consideración a la producida con ocasión de 
espectáculos deportivos. op. cit., p.20-22. 
205 As autoridades administrativas responsáveis pela imposição das sanções, conforme art. 28, são: quando se 
trata de multa até sessenta mil euros, a autoridade é indicada por delegação do governo; a Secretaria de 
Estado da Segurança é a autoridade responsável para multas de até cento e oitenta mil euros e o Ministério do 
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pela autoridade administrativa consiste na proibição de acesso a evento esportivo, mas não 

abarca a obrigação de custódia do torcedor em determinado local enquanto durar o referido 

evento esportivo. Aqui já se observa uma predominância de um Estado preventivo policial. 

Isto difere da sistemática brasileira, posto que é a autoridade administrativa, e não a 

jurisdicional, que restringe liberdades (acesso a eventos).  

 

Por outro lado, o legislador espanhol também procedeu a reforma no âmbito da 

legislação penal. Ao invés de criar tipos penais novos, como fez o legislador brasileiro 

especialmente no tocante ao art. 41-B do Estatuto do Torcedor, deu preferência à 

modificação do próprio Código Penal, alterando o crime de desordem pública. Por meio da 

Lei n. 15, de 25 de novembro de 2003, foram inseridas, no Código Penal, duas 

modalidades de desordem pública agravadas, nos artigos 557 e 558. Esta reforma vem 

retratada no documento chamado “compromisso contra a violência no esporte”, subscrito 

em 24 de julho de 2002 por diversos órgãos voltados ao esporte. Dentre algumas 

obrigações, a que mais interessa é a introdução na legislação penal de “... um tipo agravado 

a ser imposto quando os fatos sejam cometidos coincidindo com espetáculos 

multitudinários ou no interior de recintos esportivos.”206  

 

Pois bem. A despeito dos tipos penais já existentes no Código Penal espanhol, 

notadamente aqueles injustos penais de dano (lesões, homicídios etc.), os quais, na 

generalidade dos casos, são praticados de modo individual, e diante dos sucessivos atos de 

violência praticados por grupos organizados – os assim chamados “ultras”, “hooligans”, 

“barras bravas” ou “hinchadas radicales” –, o legislador alterou a lei para estabelecer o 

injusto penal praticado por grupo.207  

                                                                                                                                                                                
Interior, para multas de até seiscentos e cinquenta mil euros. Quando se trata de sanção de proibição de 
comparecer a espetáculos esportivos, não havendo outra autoridade, a competência será da Secretaria de 
Estado da Segurança (art. 28.4). A Secretaria pode, inclusive, utilizar-se de procedimento de verificação por 
membros das forças de segurança (art. 25.2). 
206 O documento foi subscrito pelo Ministerio del Interior, Consejo Superior de Deportes, Real Federación 
Española de Fútbol, Liga Nacional de Fútbol Profesional e Asociación de Futbolistas Españoles. 
MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Tratamiento legal de la violencia en el deporte. Especial consideración a la 
producida con ocasión de espectáculos deportivos. op. cit., p.23. 
207 Relativamente ao art. 557, inserido no contexto dos delitos contra a “a ordem pública”, notadamente 
“desordem pública”, interessante notar o conceito de paz pública extraído da jurisprudência espanhola: “El 
tipo del art. 557.1 exige la concurrencia de una efectiva ‘alteración de la paz pública’ que, si bien no 
establecido expresamente en el tipo debe entenderse que debe ser grave. (...) Neste sentido la STS 452/2007, 
de 23 mayo, a la hora de definir el concepto de paz pública lo relaciona con el hecho de que la calle no se 
convierta en patrimonio de alborotadores, con grave quebranto de los derechos ciudadanos de los demás.” 
URRUELA MORA, Asier. Delitos contra el orden público I. Sedición. Atentados contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Tenencia, tráfico y 
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No art. 557.1, o legislador passou a punir com pena de seis meses a três anos 

aqueles que, atuando em grupo, causarem lesões às pessoas, produzirem danos à 

propriedade, obstaculizarem vias ou seus acessos de maneira perigosa ou invadirem 

instalações ou edifícios, sem prejuízo de outras penas previstas em outros tipos delitivos. 

No art. 557.2, por sua vez, a pena a ser imposta deve ser superior se os fatos forem 

praticados por ocasião de celebração de eventos ou espetáculos que congreguem grande 

número de pessoas ou se os fatos ocorrerem no interior dos recintos nos quais se celebrem 

eventos e, em virtude deles, provoque ou seja suscetível de provocar avalanches ou outras 

reações do público que possam causar perigo. Nestes casos, ademais, poderá se impor pena 

de privação de comparecimento a espetáculo da mesma natureza por tempo superior até 

três anos da pena de prisão imposta.  

 

No art. 558, por sua vez, o legislador passou a punir com pena de prisão de três a 

seis meses ou multa de seis a doze meses aquele que, seja individualmente ou em grupo, 

perturbar a ordem em local onde haja celebração de espetáculo esportivo ou cultural, além 

de outros locais descritos de maneira taxativa.208 Da mesma forma, o legislador permitiu a 

imposição de pena de restrição de comparecimento a aludidos lugares por tempo superior 

até três anos da pena de prisão imposta.209  

 

Por outro lado, por meio da Lei n. 1/2015, o legislador procedeu a novas alterações 

nos tipos de “desordem pública”.210 Manteve a ideia de crime praticado por grupo 

(plurissubjetivo) e, ademais, inseriu algumas outras situações características da própria 

claque, como a posse ou porte de instrumentos que possam causar lesões ou atos de 

pilhagem.211  

                                                                                                                                                                                
depósito de armas, municiones o explosivos. In: ROMEO CASABONA, Carlos Maria, SOLA RECHE, 
Esteban, BOLDOVA PASAMAR, Miguel Álgel (coords.). Derecho penal. Parte especial. Conforme a las 
leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo. Granada: Editorial Comares, 2016, p.804.  
208 Diferentemente do art. 557, a doutrina e jurisprudência espanholas não são consoantes acerca da exigência 
do sujeito ativo plural, bem como de um ânimo específico para alterar a paz pública. LLOBET ANGLÍ, 
Mariona. Tema 18 Delitos contra el orden público. In: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (org.), RAGUÉS I 
VALLÈS, Ramon (coord.). Lecciones de derecho penal. Parte especial. 4ª edição. Barcelona: Atelier, 2015, 
p. 425.  
209 ESPANHA. Lei Orgânica n. 15, de 25 de novembro de 2003, que modifica a Lei Orgânica n. 10, de 23 de 
novembro de 1995, Código Penal. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-
21538>. Acesso em: 15.09.2018.  
210 ESPANHA. Lei Orgânica n.1, de 30 de março de 2015. Modifica a Lei Orgânica n. 10, de 23 de 
novembro de 1995, Código Penal. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-
3439>. Acesso em 15.09.2018.  
211 Para tipificação dos delitos dos art. 557 e 558, a alteração da ordem deve ser considerada grave. Até a 
alteração dos artigos provocada pela Lei n. 1/2015, a qual extinguiu o sistema de faltas e incorporou algumas 
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No tipo básico do art. 557.1, o legislador manteve a ideia de alteração da paz 

pública mediante a prática de atos, individuais ou em grupo, de violência sobre pessoas ou 

coisas, sempre ressalvada a possibilidade de concurso com outros delitos. No art. 557.2, 

também modificado, previu o legislador a conduta daqueles que atuem presencialmente212 

sobre o grupo de indivíduos, incitando-os a realizar atos de violência que alterem a paz 

pública.213 Por outro lado, o legislador introduziu o novo artigo 557 bis, que passou a punir 

os fatos previstos no art. 557 com pena de um a seis anos quando praticados em 

determinadas circunstâncias. Neste caso, os comportamentos com rendimento penal eleitos 

pelo legislador e praticados pelo grupo são: a) quando algum dos participantes dos delitos 

portar arma ou outro instrumento perigoso ou exibir arma de fogo simulada; b) quando o 

ato de violência praticado resulte potencial perigo à vida de pessoas ou possa causar lesões 

graves. Da mesma forma, está incluído o lançamento de objetos ou líquidos inflamáveis e a 

utilização de explosivos; c) quando os fatos forem praticados em uma manifestação ou 

reunião numerosa, ou com ocasião de alguma delas; d) quando forem praticados atos de 

pilhagem; e) quando o autor se prevaleça da condição de autoridade, agente ou funcionário 

público; f) quando houver ocultação do rosto e, assim, a identificação dos autores seja 

                                                                                                                                                                                
condutas a crimes, como se mencionará no Capítulo III, existia divergência quanto à presença de um crime 
ou uma falta, já que o critério era unicamente quantitativo. Assim, “en este grupo pueden incluirse los arts. 
557 a 559. Común a estos tipos delictivos es el carácter grave del desorden. La gravedad es el criterio que 
sirve para diferenciar estos delitos de la falta tipificada en el art. 633. Dicho criterio es puramente 
cuantitativo. Lo cual quiere decir que la perturbación del orden para ser delito debe ser trascendente y revestir 
cierta entidad. Se trata, pues, de un elemento normativo que requiere una valoración del juez o tribunal en 
atención a las circunstancias concurrentes en cada caso.” MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal. Parte 
especial. 19ª edição. Valência: Tirant lo Blanch, 2013, p. 815. 
212 O termo “presencialmente” serve para a distinguir este tipo em relação ao delito do art. 559 (“La 
distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la 
comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que 
sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses 
o prisión de tres meses a un año”). Nesse sentido: “Por otro lado, la distinción entre el art. 557.2 y el art. 559 
radicaría en que el primero implica la realización de los hechos de manera presencial (relación interpersonal 
inmediata si bien dirigida normalmente a una masa cuyos concretos integrantes no se conocen 
necesariamente entre sí ni conocen al emisor del mensaje) mientras el segundo alude a una distribución o 
difusión pública por cualquier medio de determinados mensajes o consignas, con lo que el potencial receptor 
resulta difuso e indeterminado, reduciendo, en principio, la peligrosidad de la conducta (si bien esto no 
siempre es así). Así, p. ej., el art. 559 abarcaría los mensajes vertidos en redes sociales vía internet mientras 
el art. 557.2 exige una actuación directa en el marco del acto público respectivo (de esta forma, el 
manifestante que se dirige a la masa en el marco de una concentración pública multitudinaria utilizando un 
megáfono.” URRUELA MORA, Asier. Delitos contra el orden público I. Sedición. Atentados contra la 
autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. 
Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. op. cit., p.807 
213 Segundo a doutrina e jurisprudência espanholas, este tipo penal traz problemas de incriminação de atos 
preparatórios relativamente ao crime de desordem pública, motivo pelo qual o melhor caminho seria a 
interpretação no sentido de que o tipo penal pune casos de participação (indução ou cumplicidade psíquica). 
Para melhor compreensão, ver URRUELA MORA, Asier. Delitos contra el ordem público I. Sedición. 
Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. 
Desórdenes públicos. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. op. cit., p.805-806.  
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dificultada. Além disso, o legislador também estipula que as penas sejam impostas sem 

prejuízo de outros injustos referentes aos atos concretos de violência, ameaça ou pilhagem 

cometidos. Por fim, no art. 557-ter, o legislador inseriu o crime de invasão de domicílio de 

pessoa pública ou privada causando perturbação, cometido individualmente ou pelo grupo. 

O art. 560 do Código Penal espanhol214 também é digno de nota. Ele está inserido no 

capítulo das desordens públicas. O legislador pune, com pena de prisão de um a cinco anos 

aquele que causar dano, interrupção, obstaculização ou destruição de serviços públicos, 

como linhas ou instalações de telecomunicações, correspondência postal, vias férreas ou 

originar grave dano à circulação ferroviária. 

 

 

Portugal 

 

A Constituição Portuguesa impõe ao Estado, como direito fundamental dos 

cidadãos, o dever de difundir a cultura física e o desporto, bem como prevenir a violência 

praticada em âmbito desportivo. A despeito da controvérsia existente na doutrina 

portuguesa acerca do alcance da “prevenção da violência” no esporte, vale dizer, se esta é 

voltada à ética da defesa desportiva (violência endógena) ou voltada aos torcedores 

(exógena), o fato é que a preocupação do legislador foi, entre outras, com a violência 

praticada pela claque.215  

 

Na esteira da Constituição Portuguesa, alterada pela Lei Constitucional de 1989, 

que inseriu o item 2 no art. 79,216 o qual dispõe sobre a necessidade da prevenção da 

violência, o legislador ordinário, em 1990, promulgou a Lei de Bases do Desporto 

                                                           
214 Importante notar que alguns comportamentos típicos de torcida organizada no Brasil, praticados no trajeto 
de ida de volta do local de realização do evento esportivo, como a interrupção na circulação de trens e 
metrôs, são tipificados como tumulto (art. 41, § 1º, inc. I, do EDT).  
215 “A generalização da prevenção da violência a outras formas antidesportivas seria confundir duas questões: 
a violência propriamente dita e a criminalidade desportiva. E por certo a intenção do constituinte português 
ao redacionar a parte final do dispositivo foi fazer referência, em primeiro lugar, à violência associada ao 
desporto, nomeadamente às patrocinadas pelas claques e, em plano secundário, à violência intrínseca 
verificada durante a realização da prática desportiva.” DE BEM, Leonardo Schmitt. Direito penal desportivo. 
Homicídios e lesões no âmbito da prática desportiva. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 28.  
216 “Artigo 79.º Cultura física e desporto. 1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 2. Incumbe ao 
Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, estimular, 
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no 
desporto.” PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Aprovada e decretada em 2 de abril de 1976. 
Disponível em: <https://dre.pt/constituicao-da-republica-portuguesa>. Acesso em 02.06.2018.  
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Português, determinando ao Estado a adoção de medidas visando punir as manifestações 

antiesportivas, ou seja, a violência praticada pelos torcedores.217  

 

Posteriormente, já no século XXI, Portugal aprovou a Lei n. 16/04, prevendo 

algumas condutas típicas associadas ao desporto. Na verdade, o legislador pretendeu 

aprovar medidas preventivas e punitivas para casos de manifestação de violência 

relacionada do desporto. Chama atenção alguns tipos penais que muito se assemelham ao 

disposto no art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor, objeto deste trabalho.218 No art. 

23, o legislador previu a conduta de participação em rixa no deslocamento para espetáculo 

esportivo; no art. 24, o arremesso de objetos; no art. 25, a conduta de invadir área do 

espetáculo desportivo e, no art. 26, o crime de tumulto.219  

 

No art. 27, o legislador português previu medida cautelar de afastamento do 

torcedor de recintos esportivos, na modalidade em que ocorreram os fatos, desde que haja 

indícios da prática de crimes previstos na própria legislação, sendo a medida determinada 

por juiz. Referida medida não tem prazo estipulado na lei, seguindo o tempo do prazo 

máximo da prisão preventiva. Ademais, esta medida de neutralização pode, por sua vez, 

                                                           
217 DE BEM, Leonardo Schmitt. Direito penal desportivo. Homicídios e lesões no âmbito da prática 
desportiva. op. cit., p. 43.  
218 Interessante notar que o Estatuto do Torcedor brasileiro foi aprovado no ano de 2003, sem qualquer 
dispositivo que contivesse injusto penal ou medida de afastamento do torcedor de recinto esportivo. Tais 
medidas somente viriam a ser aprovadas pelo Congresso pela Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010. 
219 “Artigo 23.º. Participação em rixa na deslocação para ou de espectáculo desportivo. Quem, quando da 
deslocação para ou de espectáculo desportivo, intervier ou tomar parte em rixa entre duas ou mais pessoas de 
que resulte: a) Morte ou ofensa à integridade física dos contendores; b) Risco de ofensa à integridade física 
ou perigo para terceiros; ou c) Alarme ou inquietação entre a população; é punido com pena de prisão de 6 
meses a 3 anos ou com pena de multa. Artigo 24.º Arremesso de objetos. Quem, quando da ocorrência de um 
espectáculo desportivo, no interior do recinto desportivo, desde a abertura até ao encerramento do mesmo, 
criando perigo para a integridade física dos intervenientes nesse espectáculo, arremessar objectos 
contundentes ou que actuem como tal, ou ainda produtos líquidos, é punido com pena de prisão até 1 ano ou 
com pena de multa. Artigo 25.º Invasão da área do espectáculo desportivo 1 - Quem, quando da ocorrência de 
um espectáculo desportivo, no interior do recinto desportivo, desde a abertura até ao encerramento do 
mesmo, invadir a área desse espectáculo ou aceder a zonas do recinto desportivo inacessíveis ao agente é 
punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa. 2 - Se das condutas referidas no número anterior 
resultar perturbação do normal curso do espectáculo desportivo, traduzida na suspensão, interrupção ou 
cancelamento do mesmo, o agente é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 500 
dias. Artigo 26.º Tumultos. Quem, quando da ocorrência de um espectáculo desportivo, no interior do recinto 
desportivo, em qualquer momento, desde a abertura até ao encerramento do mesmo, actuar em grupo 
atentando contra a integridade física de terceiros, desse modo provocando reacções dos restantes 
espectadores e colocando em perigo a segurança no interior do recinto desportivo, é punido com pena de 
prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 500 dias.” PORTUGAL. Lei n. 16, de 11 de 
maio de 2004. Aprova medidas preventivas e punitivas a adotar em caso de manifestação de violência 
associadas ao desporto. Disponível em: <https://dre.pt/pesquisa/-/search/264360/details/maximized>. Acesso 
em 23.05.2018. 
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ser cumulada com a obrigatoriedade do indivíduo de se apresentar a uma autoridade 

judiciária ou a um órgão de polícia criminal em dias e horas preestabelecidos.  

 

Além da medida cautelar com controle judicial, o legislador, no art. 28, estabeleceu 

uma pena acessória de privação de direitos consistente na proibição de ingresso em 

recintos esportivos, na modalidade em que ocorrerem os fatos, pelo prazo de um a cinco 

anos. Da mesma forma, poderá o juiz impor ao indivíduo a obrigação de se apresentar a 

uma autoridade judiciária ou a um órgão de polícia criminal em dias e horas 

preestabelecidos.220  

 

A despeito da sistemática anterior, que é típica de um Estado de direito, o 

legislador, na seção III, trata dos ilícitos de mera ordenação social. Especificamente no art. 

31,221 o legislador tipificou condutas, nomeando-as de “contraordenações”, punindo-as 

com multa, as quais têm o desiderato de disciplinar o comportamento dos torcedores no 

interior dos recintos esportivos. Estes ilícitos administrativos, que mais se assemelham às 

                                                           
220 “Artigo 27.º Medida de coacção de interdição de acesso a recintos desportivos. 1 - Se houver fortes 
indícios da prática de crime previsto na presente lei o juiz pode impor ao arguido medida de interdição de 
acesso a recintos em espectáculos desportivos da modalidade em que ocorrerem os factos. 2 - À medida de 
coacção referida no número anterior aplicam-se os prazos máximos previstos para a prisão preventiva. 3 - A 
medida de coacção prevista no n.º 1 pode ser cumulada com a obrigação de o arguido se apresentar a uma 
autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal em dias e horas preestabelecidos, tomando em conta as 
suas exigências profissionais e o local em que habita. Artigo 28.º Pena acessória de privação de direito de 
entrar em recintos desportivos. 1 - Ao condenado pela prática de crime previsto nos artigos 21.º a 26.º é 
aplicável uma medida de interdição de acesso a recintos desportivos, na modalidade em que ocorreram os 
factos, por um período de um a cinco anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição 
legal. 2 - A aplicação da pena acessória referida no número anterior pode incluir a obrigação de o condenado 
se apresentar a uma autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal em dias e horas preestabelecidos, 
tomando em conta as suas exigências profissionais e o local em que habita. 3 - Não conta para o prazo de 
proibição o tempo em que o agente estiver privado da liberdade por força de medida de coacção processual, 
pena ou medida de segurança.” PORTUGAL. Lei n. 16, de 11 de maio de 2004. Aprova medidas preventivas 
e punitivas a adotar em caso de manifestação de violência associadas ao desporto. Disponível em: 
<https://dre.pt/pesquisa/-/search/264360/details/maximized>. Acesso em 23.05.2018.  
221 “Artigo 31.º Contra-ordenações. Constitui contra-ordenação, punida com coima, para efeitos do disposto 
na presente lei: a) A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos; b) A 
introdução, transporte e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos contidos em 
recipientes que não sejam feitos de material leve não contundente; c) A introdução, venda e aluguer ou 
distribuição nos recintos desportivos de almofadas que não sejam feitas de material leve não contundente; d) 
O incitamento à violência, ao racismo e à xenofobia e outras formas de discriminação, sem prejuízo de outras 
sanções aplicáveis; e) A utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, corrente 
eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer instrumentos produtores de ruídos instalados de 
forma fixa, com excepção da instalação sonora do promotor do espectáculo desportivo; f) A introdução e 
utilização de buzinas de ar ou de outros utensílios estridentes em recintos desportivos cobertos; g) A 
introdução ou utilização de substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos ou objectos que produzam 
efeitos similares, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.” PORTUGAL. Lei n. 16, de 11 de maio de 2004. 
Aprova medidas preventivas e punitivas a adotar em caso de manifestação de violência associadas ao 
desporto. Disponível em: <https://dre.pt/pesquisa/-/search/264360/details/maximized>. Acesso em: 
16.09.2018. 
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antigas contravenções de polícia, atribuem poder punitivo à autoridade administrativa. 

Cumpre notar que, conforme o art. 34 – o que revela expressão de estado policial –, a 

instrução para aplicação das multas é feita pela autoridade policial e a aplicação da sanção, 

por sua vez, é de competência dos governadores civis do distrito, do membro do governo 

Regional ou do presidente do Instituto do Desporto de Portugal. Ainda que se possa 

questionar a real essência jurídica do art. 41-B do Estatuto do Torcedor, ou seja, se trataria 

de um crime ou de uma nova contravenção, o fato é que o legislador brasileiro não 

disciplinou ilícitos de natureza administrativa ou mesmo contravenções ao ordenar o 

comportamento dos torcedores. Qualquer punição a ser imposta aos torcedores será feita 

por meio do Poder Judiciário, após o devido processo legal.  

 

 

Chile  

 

Da mesma forma que os Estados europeus, os países da América do Sul passaram 

enfrentar problemas relacionados à violência praticada por torcedores em eventos 

esportivos desde o final da década de 1980, especialmente no futebol. Sem que houvesse 

um órgão internacional de natureza central, tal como o Conselho da Europa, os países sul-

americanos adotaram iniciativas legislativas individuais, cada qual dentro de sua realidade 

e imersos em suas políticas criminais.  

 

Na sequência, serão vistas as medidas adotadas por alguns países latino-

americanos, notadamente aqueles nos quais o futebol guarda maior expressão. Ao final, 

será analisada a legislação encampada pelo Brasil, primeiramente em 2003, de natureza 

cível e, na sequência, as sucessivas alterações, notadamente de natureza penal.  

 

Em 31.08.1994, O Chile editou a Lei n. 19.327222 (posteriormente alterada pela Lei 

n. 20.844, de 10.06.2015), que estabelece os direitos e deveres nos espetáculos de futebol 

profissional. De início, interessante notar que, contrariamente ao Estatuto de Defesa do 

                                                           
222 RÍOS CORBACHO é crítico da legislação chilena posto que editada dentro de uma cultura inflacionária 
de controle penal, além de ser assistemática e inorgânica. Ademais, afirma que leva a detenções massivas de 
torcedores que, ao final, no mais das vezes, são absolvidos. “Sin embargo, la ley sólo ha sido utilizada por la 
policía para justificar detenciones masivas, como mecanismos de control y actuación frente a los amorfos 
desordenes de la masa que posteriormente llevarán a las absoluciones o al sobreseimiento que se encontrarían 
legitimadas en virtud de la ley especial, transformándose en un mero instrumento administrativo policial.” 
RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. op. cit., p.81.  
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Torcedor brasileiro (Lei n. 10.671/2003), que se aplica a todo e qualquer evento esportivo, 

a legislação chilena é voltada diretamente ao torcedor de futebol.  

 

Dentro daquilo que estabelecemos chamar de violência exógena, a lei chilena impôs 

obrigações aos organizadores e administradores, bem como requisitos mínimos para o 

funcionamento dos recintos esportivos e, como não poderia deixar de ser, tipificou 

condutas penais. Ademais, criou um regime punitivo sancionador de faltas e, além disso, 

fixou o alcance da legislação para comportamentos praticados tanto dentro como fora dos 

estádios, antes, durante ou depois das partidas, no trajeto ao estádio ou no trajeto que 

guarde correlação com o evento esportivo.  

 

A par da disciplina dos direitos e deveres, bem como da responsabilidade dos 

dirigentes, a lei chilena é dividida de duas maneiras. No título II – “dos delitos cometidos 

por ocasião de espetáculos de futebol profissional” –, nos artigos 12 a 14, o legislador 

previu os injustos penais. No art. 12, tipificou o crime de lesão a pessoas ou coisas no 

interior do recinto esportivo ou em suas imediações por ocasião de um espetáculo de 

futebol. Também sancionou a conduta daquele que, nas mesmas condições, portar armas, 

elementos ou objetos idôneos para prática dos aludidos delitos contra pessoas ou coisas e 

daqueles que incitarem ou promoverem a execução de referidos comportamentos.223 

Interessante observar que, diferentemente do legislador brasileiro (art. 41-B do Estatuto do 

Torcedor), o legislador chileno tipificou, no mesmo tipo penal, o crime de dano (lesão a 

pessoa ou a propriedade) e também o crime de perigo (portar arma ou outro objeto idôneo 

para a prática destes delitos). Ou seja, ao mesmo tempo que prevê um injusto de dano, 

antecipa a tutela penal em relação ao mesmo delito. Ainda cumpre notar que, no mesmo 

tipo penal, agregou a conduta de incitação ou promoção de tais crimes de dano. Neste 

ponto, o legislador chileno foi bem-sucedido. Ao contrário, o legislador brasileiro utiliza, 

                                                           
223 “Artículo 12º.- El que, con motivo u ocasión de un espectáculo de fútbol profesional causare, dentro del 
recinto deportivo o en sus inmediaciones, o en el desarrollo de hechos o circunstancias conexas, de acuerdo 
con lo previsto en el inciso segundo del artículo 1º, lesiones a las personas o daños a la propiedad, será 
castigado con presidio menor en su grado medio, salvo que el hecho constituya un delito al cual la ley asigne 
una pena superior. Con la misma pena del inciso anterior será sancionado el que, en las circunstancias 
mencionadas, y sin cometer esos delitos, portare armas, elementos u objetos idóneos para perpetrarlos, o 
incitare o promoviere la ejecución de alguna de dichas conductas, salvo que el hecho constituya un delito al 
que la ley asigne una pena superior.” CHILE. Lei n. 19.327, de 31 de agosto de 1994. Dispõe sobre direitos e 
deveres nos espetáculos de futebol profissional. Disponível em: 
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30694>. Acesso em: 17.09.2018. 
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no art. 41-B, como elementos típicos “praticar” ou “incitar a violência”, sem especificar de 

qual violência se trata.  

 

No art. 13, por sua vez, o legislador pune a conduta do torcedor que, por ocasião de 

um espetáculo de futebol profissional, dentro de um recinto ou em suas imediações, 

praticar algum dos crimes de dano especificados (dano, ameaça, homicídio, lesão e roubo). 

No art. 14, o legislador determinou o delito de falsificação de entrada de espetáculo 

esportivo.  

 

Ainda no título II, nos artigos 15 e 16, cuidou o legislador chileno, aliás esta a 

finalidade última da lei, de afastar (neutralizar) o mau torcedor de futebol dos recintos 

esportivos. No art. 15, previu uma medida processual consistente na proibição da pessoa de 

assistir a qualquer espetáculo de futebol profissional. Nesta medida cautelar, como uma 

espécie de detração penal, o tempo imposto deverá ser considerado na pena acessória 

prevista no art. 16. No art. 16, por sua vez, previu o legislador uma pena restritiva de 

direito de caráter acessório: na letra “a”, para dirigentes de clubes e, na letra “b”, para o 

torcedor pessoa física. Em relação à alínea “b”, cumpre salientar que o tempo de interdição 

varia de acordo com a gravidade do injusto penal praticado, podendo ser estabelecida, 

inclusive, em caráter perpétuo. Ainda como medida constritiva, poderá o sujeito ser 

compelido a comparecer a uma delegacia de polícia. Além disso, como eventual “bis in 

idem”, o descumprimento das medidas de afastamento, seja a de natureza penal ou mesmo 

a cautelar, por si só, importará em nova infração penal cuja pena deverá ser somada com a 

anterior.224 Por outro lado, diferentemente do legislador brasileiro, o qual apenas e tão 

                                                           
224 “Artículo 15º.- En las causas por los delitos mencionados en los artículos 12, 13 y 14, el juez podrá 
decretar como medida cautelar personal la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol 
profesional, en la forma establecida en la letra b) del inciso primero del artículo 16. El tiempo que el 
imputado haya permanecido sujeto a esta medida se imputará a la pena de prohibición de asistir a cualquier 
espectáculo de fútbol profesional que se le imponga. Al momento de imponer la medida cautelar establecida 
en el inciso anterior, el juez podrá establecer la medida adicional señalada en el inciso tercero del artículo 16. 
Artículo 16º.- Al responsable de alguno de los delitos señalados en los artículos 12, 13 y 14, se le impondrán, 
en todo caso, las siguientes penas accesorias: a) La inhabilitación hasta por quince años para ser dirigente de 
un club deportivo de fútbol profesional. b) La prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol 
profesional y a las inmediaciones en que éste se realice, por un período de dos a cuatro años, aunque la pena 
privativa de libertad impuesta lo fuere por un tiempo menor. Si se tratare de los delitos previstos en los 
artículos 391, 395, 396, 397, 433 ó 436, inciso primero, del Código Penal, referidos en el artículo 13, la 
prohibición será decretada por un lapso de entre tres y quince años, según la gravedad del delito. En caso de 
reincidencia en alguno de los delitos señalados en los artículos 12 o 14, la pena de prohibición de asistir a 
cualquier espectáculo de fútbol profesional se elevará al doble. Si el reincidente cometiere nuevamente 
alguno de los delitos señalados precedentemente, la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol 
profesional tendrá una duración de entre cinco y diez años y, tratándose de los delitos previstos en los 
artículos 391, 395, 396, 397, 433 o 436, inciso primero, del Código Penal, será perpetua. El que quebrante la 
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somente atribui um comando de fiscalização no art. 13-A do Estatuto do Torcedor – um 

poder de polícia administrativo, conforme se verá –, o legislador chileno, no título III, 

criou um sistema de infrações administrativas e estabeleceu o procedimento aplicável tanto 

a dirigentes e associações, quanto a torcedores, em um viés claramente preventivo-policial.  

 

A disciplina dos torcedores (pessoas físicas) vem prevista no art. 27. Neste artigo, o 

legislador estabelece a forma como o torcedor deve se comportar, tipificando um rol de 

infrações administrativas. O legislador também impõe as sanções (multa e proibição de 

assistir à espetáculos de futebol, entre outras) a serem aplicadas e, ainda, estabelece o 

procedimento a ser observado.225 A título de exemplo, proíbe o porte ou a utilização de 

fogos de artifício (“bengalas, petardos ou bombas de estruendo”); qualquer conduta que 

ponha em perigo a segurança ou a tranquilidade do espetáculo, como lançar objetos ou 

                                                                                                                                                                                
pena de prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional será castigado con la pena de 
presidio menor en su grado mínimo, junto a la pena accesoria de prohibición de ingreso a espectáculos de 
fútbol profesional por tres años, que serán adicionales a los impuestos por la pena quebrantada. La misma 
pena se aplicará a quien quebrantare la medida cautelar personal y adicional establecidas en el artículo 15 y a 
quienes incumplan con la condición de prohibición de ingreso a los estadios de fútbol profesional, cuando 
ésta haya sido establecida de conformidad a lo previsto en el artículo 238 del Código Procesal Penal. En este 
último caso, esta sanción se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal. 
Tratándose de la pena accesoria de prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional 
respecto de los delitos contemplados en los artículos 12, 13 y 14, el tribunal podrá establecer la obligación de 
los condenados de presentarse y permanecer, durante el tiempo que dure dicha pena, en la unidad policial 
más cercana a su domicilio o el lugar que determine, mientras se desarrollen, dentro o fuera de Chile, los 
espectáculos de fútbol profesional que el mismo tribunal precise. En aquellos casos que se trate de un 
reincidente, el tribunal deberá imponer siempre la obligación de presentarse y permanecer, de que trata el 
inciso anterior. Las penas accesorias señaladas en el inciso primero, así como la medida adicional establecida 
en el inciso tercero, podrán ser también impuestas a quienes fueren condenados por la comisión de delitos 
distintos a los contemplados en esta ley y que se hubieren cometido con ocasión de un espectáculo deportivo 
de fútbol profesional o en un hecho o circunstancia conexas al mismo. Sin perjuicio de las penas aplicables a 
los que quebranten la condena, si quien infrinja esta prohibición ha sido beneficiado con alguna pena 
sustitutiva a las privativas de libertad, ella se entenderá revocada por el solo ministerio de la ley. Están 
obligados a denunciar el quebrantamiento de esta prohibición los dirigentes de los clubes participantes en el 
espectáculo de fútbol profesional en que se produzca dicha infracción, dentro del plazo señalado en el 
artículo 176 del Código Procesal Penal. En caso de incumplimiento de esta obligación les será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 177 de dicho Código. c) La inhabilitación especial temporal, durante el tiempo de la 
condena, para asociarse a un club de fútbol profesional. Esta pena no será inferior a dieciocho meses, aunque 
la pena privativa de libertad impuesta lo fuere por un tiempo menor. La resolución que imponga la 
prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional sea como medida cautelar personal o 
como pena accesoria será comunicada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que hubiere sido 
dictada, a los clubes de fútbol profesional, a Carabineros de Chile y a la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional, o a quien jurídicamente sea su continuador, para su cumplimiento en lo que corresponda”. 
CHILE. Lei n.19.327, de 31 de agosto de 1994. Dispõe sobre direitos e deveres nos espetáculos de futebol 
profissional. Disponível em: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30694>. Acesso em: 17.09.2018.  
225 O legislador manda aplicar a Lei n. 18.287, de 7 de fevereiro de 1984, que estabelece o procedimento 
diante dos juízos de polícia local. Em seu art. 1º, esta lei prevê sua aplicação relativamente a “los procesos 
por contravenciones y faltas y las materias de orden civil que sean de la competencia de los Juzgados de 
Policía Local, se regirán por las reglas de esta ley.” CHILE. Lei n. 18.287, de 7 de fevereiro de 1984. 
“Establece procedimiento ante los juzgados de policia local.” Disponível em: 
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29705>. Acesso em: 17.09.2018.  
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escalar o alambrado; condutas que interrompam o espetáculo; cometer, provocar ou 

participar de desordens que alterem a ordem e a tranquilidade do espetáculo de futebol etc. 

O que chama atenção – e que revela contornos da presença de um Estado policial – é o fato 

de que as condutas devem ser “conhecidas por um juizado de polícia local competente”, o 

qual fará a instrução, sendo que o recurso (apelação) da decisão terá apenas efeito 

devolutivo.226 

 

Por derradeiro, sobreleva notar a preocupação do legislador chileno com os 

torcedores organizados, lá conhecidos como “barra bravas”. Não apenas pela possibilidade 

de proibição perpétua de acesso aos estádios, o que não guarda relação com a legislação 

brasileira, mas também pela criação de uma agravante especial de pena relativa aos delitos 

praticados por integrantes de grupos organizados.227 Questões dogmáticas à parte, esta 

agravante revela a maior reprovabilidade da conduta quando esta é praticada por membro 

de uma subcultura, diante da maior possibilidade de incremento do risco em um evento 

esportivo.  

 

 

Argentina 

 

No que diz respeito à violência praticada em espetáculos públicos, a normatização 

argentina tem os olhos voltados para o futebol, como é comum nos países latinos. Ao 

menos desde a década de 1960, a Argentina convive com episódios significativos de 

violência extracampo, quando, em um jogo entre River Plate e Boca Juniors, em 1968, 

houve 73 mortos e 150 feridos.228 Não obstante outros tantos episódios de violência, a 

primeira lei tratando do tema foi publicada em 25.06.1985 (Lei n. 23.184). Esta lei 

introduziu um sistema penal e contravencional tendo como objeto a prática de atos 

                                                           
226 Os “Juzgados de Policía Local” não são compostos por juízes de direito, mas sim por pessoas designadas 
pela municipalidade, após apresentação de uma lista pela Corte de Apelação, a qual se sujeitarão para fins de 
supervisão e correição, conforme disposto na Lei n. 15.231 de 30.07.1963.  
227 “Artículo 19. Se considerarán circunstancias agravantes especiales en los delitos cometidos con ocasión de 
la celebración de un espectáculo de fútbol profesional, o en un hecho o circunstancia conexa al mismo, las 
siguientes: 1a. Ser integrante de un grupo organizado para la realización de los ilícitos descritos en los 
artículos precedentes.” CHILE. Lei n. 19.327, de 31 de agosto de 1994. Dispõe sobre direitos e deveres nos 
espetáculos de futebol profissional. Disponível em: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30694>. 
Acesso em: 19.09.2018.  
228 BARRETO MUÑOZ, José. Protagonistas contra la violencia en el deporte. op. cit., p.80.  
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violentos que se cometam no âmbito dos estádios de jogos, em virtude dos espetáculos 

esportivos, seja antes ou depois da partida.229  

 

Na sequência, o legislador argentino editou a Lei n. 24.192, de 26.03.1993, em um 

misto de estado preventivo-policial e de Estado de direito, que teve como desiderato a 

prevenção e repressão de delitos nela previstos, cometidos por ocasião de um espetáculo 

esportivo, ou em razão dele, seja durante a realização do espetáculo, nas imediações do 

local da realização, antes do início ou depois de seu término.230 

 

Dentre as transformações proporcionadas pelo novo diploma, além de aumentar 

penas de tradicionais delitos de dano (homicídio, lesões e brigas com utilização de armas), 

o legislador criou condutas penais que muito se assemelham ao art. 41-B, parágrafo 1º, inc. 

II do Estatuto de Defesa do Torcedor, tais como: a posse, guarda ou porte de armas de 

fogo, artefatos explosivos,231 arma branca ou objetos similares (“elementos 

inequivocamente destinados a exercer violência ou agredir nas circunstâncias do artigo 

1º”); 232 o consentimento na guarda de tais objetos no estádio ou em suas dependências por 

                                                           
229 RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. op. cit., p.75.  
230 “ARTÍCULO 1º - El presente capítulo se aplicará a los hechos previstos en él, cuando se cometan con 
motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se 
realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él.” ARGENTINA. Lei n. 24.192 de 26 de 
março de 1993. Modifica a Lei n. 23.184 (Violência nos espetáculos esportivos). Disponível em: 
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/1F9C40FE1BCE46CA052577F100675498/$FI
LE/Ley_24192.pdf>. Acesso em 23.05.2018.  
231 “ARTÍCULO 3º - Será reprimido con prisión de uno a seis años, si no resultare un delito más severamente 
penado, el que introdujere, tuviere en su poder, guardare o portare armas de fuego o artefactos explosivos en 
las circunstancias del artículo 1º. En todos los casos se procederá al decomiso de las armas o artefactos. 
ARTÍCULO 4º - Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años siempre que no correspondiere pena 
mayor, los dirigentes, miembros de comisiones directivas o subcomisiones, los empleados o demás 
dependientes de las entidades deportivas o contratados por cualquier título por estas últimas, los 
concesionarios y sus dependientes, que consintieren que se guarde en el estadio de concurrencia pública o en 
sus dependencias armas de fuego o artefactos explosivos. En todos los casos se procederá al decomiso de las 
armas o artefactos. ARTÌCULO 5º - Será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, 
promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos 
previstos en el presente capítulo”. ARGENTINA. Lei n. 24.192, de 26 de março de 1993. Modifica a Lei n. 
23.184 (Violência nos espetáculos esportivos). Disponível em: 
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/1F9C40FE1BCE46CA052577F100675498/$FI
LE/Ley_24192.pdf>. Acesso em 23.05.2018.  
232 Chama atenção o fato de que a lei argentina, no capítulo II, estabeleceu um regime contravencional, com 
condutas praticadas relacionadas ao evento esportivo, como exige o art. 1º. O art. 38, ressalte-se, pune a 
posse, a guarda ou o porte de arma branca ou instrumento inequivocamente destinado à prática da violência 
ou de agressão, nas circunstâncias do art. 1º, o que muito se assemelha, portanto, ao disposto no art. 41-B, 
§1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, no qual, ao contrário da lei portenha, o legislador brasileiro, além de 
estabelecer a conduta como crime, pune com pena de reclusão. O art. 38 da lei argentina vem assim redigido: 
“ARTÍCULO 38. - El que introdujere, tuviere en su poder, guardare o portare armas blancas o elementos 
inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir en las circunstancias del ARTÍCULO 1º, será 
sancionado con veinte fechas de prohibición de concurrencia y con quince a treinta días de arresto”. 
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parte de empregados, dirigentes, concessionários ou associados de entidades desportivas; a 

promoção, instigação ou facilitação da formação de grupos destinados a cometer delitos 

previstos na lei,233 entre outros. Interessante notar, outrossim, a preocupação do legislador 

argentino com a presença de objetos que podem ser destinados à prática de violência ou 

agressão ao redor do local de realização do evento esportivo, antes, durante ou após o jogo. 

No art. 40, o legislador pune o vendedor ambulante que vende ou fornece bebidas e 

alimentos em garrafas ou outros recipientes, que, por suas características, possam ser 

utilizados como elementos de agressão. Também interessante salientar, o que revela uma 

preocupação preventiva no âmbito processual, que os fatos filmados por autoridade 

constituem prova plena, desde que a câmera tenha sido lacrada pelo “juiz de instrução de 

turno” antes do evento esportivo. Todavia, as imagens captadas por outros meios também 

podem ser levadas em conta como meio de prova, ficando dependentes de interpretação 

crítica (art. 44).  

 

Outra modificação proporcionada pela lei argentina e que muito se assemelha às 

disposições previstas no art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor é a pena acessória de 

inabilitação de seis meses a cinco anos de frequência a espetáculos esportivos, devendo o 

sujeito infrator comparecer a um distrito policial próximo de seu domicílio. Esta forma de 

neutralização do sujeito considerado indesejado ou perigoso para o espetáculo esportivo 

pode ser imposta de forma perpétua,234 segundo a lei argentina. Este é um ponto de 

diferença com a lei brasileira que prevê limite máximo de três anos.  

                                                                                                                                                                                
ARGENTINA. Lei n. 24.192, de 26 de março de 1993. Modifica a Lei n. 23.184 (Violência nos espetáculos 
esportivos). Disponível em: 
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/1F9C40FE1BCE46CA052577F100675498/$FI
LE/Ley_24192.pdf>. Acesso em 23.05.2018. 
233 Em relação a este delito RÍOS CORBACHO ressalta que o legislador teve em mira os “barras bravas” e 
suas “inopinadas” alianças institucionais: RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho 
penal. op. cit., p.76.  
234 “ARTÍCULO 10. - Los jueces impondrán como adicional de la condena, una o más de las siguientes penas 
accesorias: a) La inhabilitación de seis meses a cinco años para concurrir al tipo de espectáculos deportivos 
que haya motivado la condena. El cumplimiento se asegurará presentándose el condenado en la sede policial 
de su domicilio, en ocasión de espectáculos deportivos como el que motivó la condena, fijando el tribunal día 
y horario de presentación. El juez podrá dispensar total o parcialmente, en resolución fundada, dicha 
presentación; (...) c) La inhabilitación perpetua para concurrir al estadio o lugar en el que se 1993produjo el 
hecho, según lo previsto en el artículo 1º.” ARGENTINA. Lei n. 24.192 de 26 de março de. Modifica a Lei 
23.184 (Violência nos espetáculos esportivos). Disponível em: 
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/1F9C40FE1BCE46CA052577F100675498/$FI
LE/Ley_24192.pdf>. Acesso em 23.05.2018. Diante de eventos ocorridos na Argentina tendo como 
protagonistas os “barras bravas” e os “hinchas” (torcedores agressivos), o governo argentino propôs a pena 
de prisão perpétua ao torcedor que praticasse homicídio antes, durante ou depois do jogo de futebol, o que, na 
oportunidade (2002), foi tratado como “crime de ódio desportivo.” DE BEM, Leonardo Schmitt. Direito 
penal desportivo. Homicídios e lesões no âmbito da prática desportiva. op. cit., p.46.  
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Portanto, no início da década de 1990, o legislador argentino editou condutas 

(crime ou contravenção), alterando a legislação pretérita de 1985, tendo como elemento 

integrador e fundante a violência praticada em decorrência de espetáculos esportivos. O 

legislador brasileiro, por sua vez, como se verá, preocupou-se em estabelecer condutas 

com caráter penal apenas na primeira década do século XXI. 

 

 

Uruguai 

 

Tal como na Argentina, no Brasil e no Chile, o esporte tem um papel importante na 

vida social dos cidadãos do Uruguai. O futebol, em especial, do ponto de vista sociológico, 

é elemento de integração dos uruguaios, podendo, inclusive, ser considerado patrimônio 

cultural. Não obstante o futebol tenha sido inventado (ou desenvolvido) por ingleses e 

trazido à América do Sul nos navios mercantis que atravessaram o Atlântico, que tenha 

sido expandido ainda mais durante a revolução industrial, fincando raízes no Brasil e 

Argentina, o Uruguai foi o primeiro país a vencer uma Copa do Mundo em 1930.235 

Venceria, ainda, outra Copa do Mundo em 1950. Diante da importância do futebol, o 

legislador uruguaio voltou os olhos para a violência ocorrida no cenário esportivo ao final 

do século XX, notadamente na década de 1990.  

 

O Congresso uruguaio editou a Lei n. 16.359 de 20 de abril de 1993, dispondo 

sobre a “violência em cenários esportivos”. Em que pese ser uma lei de poucos artigos 

(quatro no total), o legislador estipulou, no que revela notar, duas importantes medidas, 

uma de caráter penal (art. 1º) e uma processual (neutralização), prevista no art. 2º,236 

compatibilizando um viés preventivo-policial com o Estado de direito.  

 

                                                           
235 O Uruguai já era bicampeão olímpico de futebol (1924 – Paris e 1928 – Amsterdã).  
236 “Artículo 1º.- El que dirigiere, instigare, propiciare o compeliere a la realización de alguno de los actos 
previstos en los numerales 1º de los artículos 360 y 361 del Código Penal, cuando los mismos ocurrieren en 
ocasión o con motivo de una competencia deportiva, serán pasibles de la pena establecida en 
el artículo 147 de dicho Código. Artículo 2º.- El Juez competente, cuando se trate de delitos por hechos 
suscitados en ocasión o con motivo de la disputa de un evento deportivo, podrá disponer, además de la pena 
que corresponda, que en determinados días, horas o circunstancias que especificará debidamente, el imputado 
deba comparecer en la dependencia policial más próxima a su domicilio, donde permanecerá, sin régimen de 
incomunicación, por el tiempo que se establezca, el cual no podrá exceder, en cada oportunidad, las ocho 
horas y el plazo total no superará los ciento veinte días. En el caso en que hubiera existido prisión preventiva, 
dicho plazo comenzará a correr una vez que el agente fuere puesto en libertad.” URUGUAI. Lei n. 16.359 de 
20 de abril de 1993. Dispõe sobre Violência nos cenários esportivos. Disponível em: 
<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9042105.htm>. Acesso em: 30.05.2018.  



121 
 

No art. 1º, é punido com pena de prisão de três a vinte e quatro meses (pena do 

delito de instigação pública para delinquir, previsto no art. 147 do Código Penal) aquele 

que dirigir, instigar ou propiciar condutas consideradas faltas previstas nos artigos 360 a 

361 do Código Penal uruguaio (provocação ou participação em desordem em espetáculo 

público) ou (que palavras ou gestos contrários à decência pública sejam proferidas ou 

executadas em público), desde que em ocasião ou por conta de um espetáculo esportivo.237  

 

No art. 2º o legislador, por sua vez, dispôs sobre a possibilidade de o juiz, desde 

que se trate de fatos relacionados a um evento esportivo, determinar que o indivíduo 

compareça a um distrito policial mais próximo de sua residência, nos dias e horários que 

jogue sua equipe de futebol, lá permanecendo incomunicável, por um período de oito horas 

diárias e por até 120 dias.  

 

Posteriormente, o legislador uruguaio aprovou a Lei de Segurança Cidadã (Lei n. 

16.707, de 12 de julho de 1995). Esta lei, de cunho prevencionista, evita a criação de 

situações de risco que possam gerar danos238 e acarretou profundas alterações no Código 

Penal. Dentre estas, a que nos interessa em especial está no art. 19, que inseriu o art. 323-

bi, no qual pretendeu o legislador punir, com pena de três a vinte e quatro meses de prisão, 

todo aquele que, numa competição esportiva ou em razão dela, ou em qualquer outro 

espetáculo público, participar de uma briga, induzir alguém a participar, ou mesmo dirigir 

ou propiciar a contenda.239  

                                                           
237 No Livro III do Código Penal uruguaio, o legislador regula o sistema penal de faltas, equivalente ao 
regime das contravenções. Especificamente no capítulo I, dispõe sobre as “faltas contra a ordem pública” e, 
no capítulo II, por outro lado, prevê o legislador as “faltas relativas a moral e os bons costumes”. Nos artigos 
360 e 361, o legislador prevê uma série de comportamentos que o cidadão deve observar e obedecer, não 
apenas no ambiente desportivo, mas no ambiente social, sob pena de multa que varia de 10 a 100 “Unidades 
Reajustáveis” ou “prisão equivalente”. Todavia, quando se trata espetáculo público, a pena é a prevista no 
preceito secundário do art. 147 do Código Penal, prisão de 3 (três) a 24 (vinte e quatro) meses. Cumpre notar, 
ainda, que, mesmo havendo pena de prisão, o julgamento de tais delitos, consoante previsão do art. 4 º (“En 
los casos previstos en el artículo 1º de la presente Ley, así como en los numerales 1º de los artículos 360 y 
361 del Código Penal los Jueces competentes y el Tribunal de Faltas tendrán libertad para apreciar la prueba 
con arreglo a la convicción moral que se formen al respecto, debiendo fundamentar, en la decisión, las 
razones que han formado su convicción moral.”) fica a cargo do tribunal competente para o julgamento das 
faltas.  
238 RÍOS CORBACHO, José Manuel. Violencia, deporte y Derecho penal. op. cit., p. 108. 
239 “Artículo 19.- Incorporase al Código Penal, la siguiente disposición: ‘323 bis. El que, con motivo o en 
ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público que tuviera por objeto recreación o 
esparcimiento, durante su desarrollo o al ingresar o retirarse del mismo, participare en una riña o compeliere 
a participar en ella, la dirigiere o la propiciare, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de 
prisión. Con la misma pena será castigado el que, en las circunstancias del inciso anterior, portare armas 
(artículo 293) o las introdujere en el recinto en el que se desarrollare la competencia deportiva o el 
espectáculo público. En todos los casos, se procederá al comiso de las armas incautadas. Si de la riña 
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Com a mesma pena, e nas mesmas situações, visou o legislador punir o indivíduo 

que portar armas ou introduzi-las no recinto esportivo no qual se desenvolve a competição 

esportiva ou o espetáculo. Interessante notar que, ao contrário do legislador brasileiro, o 

legislador uruguaio especifica quais armas compreende estarem proibidas, nos termos do 

art. 293 do Código Penal.240 Para fins de perfeita tipificação da conduta, podem ser 

consideradas armas tanto as próprias, destinadas a ataque ou defesa, incluindo substâncias 

explosivas, corrosivas ou gases, quanto as impróprias, vale dizer, instrumentos capazes de 

causar dano e que sejam aptos a infundir temor. Previu o legislador, enfim, acréscimos de 

pena se, em virtude da briga, por conta de competição esportiva, sobrevier algum crime de 

dano (lesões ou morte), desde que previsível pelo partícipe da contenda. 

 

 

3. Brasil: O Estatuto do Torcedor e o modelo civil de prevenção à violência 

 

O art. 6º da Constituição Federal de 1988 dispõe que o lazer é um direito social que 

deve ser assegurado pelo Estado. O lazer inclui qualquer prática desportiva. A mesma 

Carta Magna, em seu artigo 217, prevê como dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Até a Constituição Federal de 

1988, o desporto no Brasil era disciplinado por leis esparsas e, somente em 1988, ganhou 

status de direito constitucional.241 

                                                                                                                                                                                
resultare muerte o lesión se aplicará lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 323, incrementándose la 
pena en un tercio, siempre que el resultado fuere previsible para el partícipe. Cuando, bajo las mismas 
circunstancias del inciso primero, pero fuera de las hipótesis en él mencionadas, se cometieren por motivos 
relacionados a la competencia o espectáculo mismo, los delitos previstos en los 
artículos 310 (homicidio), 316 (lesiones personales), 317 (lesiones graves) y 318 (lesiones gravísimas) las 
penas máximas de las respectivas figuras se incrementarán en un tercio.” URUGUAI. Lei n. 16.707, de 19 de 
julho de 1995. Lei de Segurança Cidadã. Disponível em: 
<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7081111.htm>. Acesso em: 19.09.2018. 
240 “Art. 293. Concepto de arma. Se entiende por arma, a los efectos de la ley penal, y siempre que en ella no 
se disponga otra cosa, tanto las propias como las impropias. Son armas propias, aquellas que tienen por 
objeto el ataque o la defensa, las substancias explosivas o corrosivas, y los gases asfixiantes o corrosivos. Son 
armas impropias, todos los instrumentos aptos para dañar, cuando se lleven en forma de infundir temor.” 
URUGUAI. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=196342#LinkTarget_276> Acesso em 19.09.2018.  
241 BRASIL. Lei n. 10.671, de 15 de maio de 2003. Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671.htm>. Acesso 
em: 02.06.2018. Anote-se que alguns dispositivos do Estatuto foram questionados perante o Supremo 
Tribunal Federal acerca da constitucionalidade. A Corte Constitucional, por sua vez, rechaçou todas as 
alegações, considerando todos os dispositivos questionados constitucionais. In verbis: “EMENTA: 
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Arts. 8º, I, 9º, § 5º, incs. I e II, e § 4º, 11, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º e 6º, 12, 19, 30, § único, 32, caput e §§ 1º e 2º, 33, § único, incs. II e III, e 37, caput, incs. I e II, § 1º e 
inc. II, e § 3º, da Lei federal n. 10.671/2003. Estatuto de Defesa do Torcedor. Esporte. Alegação de 
incompetência legislativa da União, ofensa à autonomia das entidades desportivas, e de lesão a direitos e 
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É inegável que, historicamente, o esporte que melhor se adaptou à realidade 

brasileira foi o futebol. Não se nega que este esporte atraia milhões de pessoas no Brasil e 

pelo mundo afora e que se tornou expressão ou patrimônio cultural no país. Todavia, nas 

décadas de 1980, 1990 e no início dos anos 2000, alguns eventos que envolveram a prática 

de violência entre torcedores, não somente no Brasil, mas nos continentes europeu e sul-

americano, chamaram a atenção do poder público (Relatório Paz no Esporte do Ministério 

dos Esportes).242 Por este motivo, e considerando que o torcedor é o “verdadeiro 

financiador desse patrimônio”,243 o Estado editou, no início do século XXI, a Lei n. 

10.671, de 15 de maio de 2003, chamada de “Estatuto de Defesa do Torcedor” que 

disciplinou, primeiramente, no âmbito civil, a proteção e os direitos do torcedor visto como 

consumidor.  

 

Cumpre notar que, ainda que pensemos no torcedor como espectador de futebol, 

esta lei, como já alhures aludido, tem como sujeito de direito o torcedor enquanto 

consumidor de qualquer modalidade desportiva. Por outro lado, ainda de forma 

preambular, cumpre frisar que o Estatuto de Defesa do Torcedor foi editado visando 

disciplinar as relações jurídicas consumeristas estritamente no âmbito civil. Neste primeiro 

momento, antes de qualquer reforma, o legislador não buscou o reforço da lei penal para 

qualquer instituto, situação ou comportamento. Apenas e tão-somente fixou suas balizas 

nos direitos e deveres do torcedor-consumidor. Cumpre-nos, então, de forma resumida, 

expor as principais balizas que conformaram o pensamento do legislador ordinário no que 

tange, incialmente, aos direitos do torcedor-consumidor (antes da reforma implementada 

pela Lei n. 12.299/2010), as quais, dentre outras, tiveram o desiderato de garantir 

segurança ao participante do evento esportivo.  

                                                                                                                                                                                
garantias individuais. Vulneração dos arts. 5º, incs. X, XVII, XVIII, LIV, LV e LVII, e § 2º, 18, caput, 24, 
inc. IX e § 1º, e 217, inc. I, da CF. Não ocorrência. Normas de caráter geral, que impõem limitações válidas à 
autonomia relativa das entidades de desporto, sem lesionar direitos e garantias individuais. Ação julgada 
improcedente. São constitucionais as normas constantes dos arts. 8º, I, 9º, § 5º, incs. I e II, e § 4º, 11, caput e 
§§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, 12, 19, 30, § único, 32, caput e §§ 1º e 2º, 33, § único, incs. II e III, e 37, caput, incs. 
I e II, § 1º e inc. II, e § 3º, da Lei federal n. 10.671/2003, denominada Estatuto de Defesa do Torcedor.” (STF 
– Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2937/DF. Tribunal Pleno. 
Relator Min. Cezar Peluso. DJU, Brasília, 29.05.2012, j. 23.02.2012.)  
242 Disponível em: <http://portal.esporte.gov.br/arquivos/institucional/relatorioFinalPazEsporte.pdf>. Acesso 
em 02.06.2018. 
243 Colhe do Projeto de Lei (PL n. 7262/2002) que mais tarde se tornaria o Estatuto de Defesa do Torcedor, 
sobre o torcedor: “trata-se do verdadeiro financiador desse patrimônio, merecendo ter sua paixão reconhecida 
e valorizada, com a garantia de que as competições que aprecia e participa se constituam em eventos 
honestos, transparentes e equânimes.” Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=36E1D80008776270E03C7116
E6C947CB.proposicoesWebExterno2?codteor=100936&filename=PL+7262/2002>. Acesso em: 02.06.2018. 



124 
 

No capítulo I – das disposições gerais –, o legislador limitou-se a conceituar a 

figura do torcedor (consumidor) como aquele que aprecia, apoia ou se associa a qualquer 

entidade de prática desportiva, bem como acompanha a prática de alguma modalidade 

esportiva (art. 2º). Seguindo a mesma lógica do Código de Defesa do Consumidor, o 

legislador equiparou, ao fornecedor, a entidade responsável pela organização da 

competição e a detentora do mando de jogo (art. 4º).  

 

No capítulo II, denominado “transparência na organização”, em linhas gerais, o 

objetivo do legislador foi garantir ao torcedor o direito à informação acerca do produto que 

está consumindo (esporte), garantindo, destarte, a publicidade e transparência da 

competição. Estabeleceu, nesse sentido, algumas obrigações às entidades promotoras dos 

eventos esportivos e, ainda, fixou alguns direitos ao torcedor consumidor, como acesso à 

renda das partidas e ao ouvidor da competição.  

 

 No capítulo III – “do regulamento da competição” –, ainda na mesma linha da 

publicidade e transparência, a finalidade é assegurar a lisura das regras que nortearão a 

competição que o torcedor prestigiará, por intermédio de seu time, ou, em outras palavras, 

assegurar a integridade do produto que está consumindo.  

 

No capítulo IV – “da segurança do torcedor partícipe do evento esportivo” –, o 

legislador preocupou-se, num primeiro momento, com o direito do torcedor à segurança e à 

acessibilidade. Interessante observar que, no art. 14, faz-se referência aos artigos 12 a 14 

do Código de Defesa do Consumidor – responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço 

–, os quais preveem a responsabilidade objetiva, independente de culpa. Nesse sentido, 

tendo o torcedor, quando na qualidade de consumidor, sua integridade física lesada, 

poderá, no âmbito civil, cobrar indenização da entidade detentora do mando de jogo, sem 

qualquer discussão a título de culpa civil. Saliente-se, outrossim, que o legislador, sabedor 

dos problemas de violência praticados por subgrupos organizados (“torcidas organizadas”), 

por exemplo, no art. 14, inciso I, previu a possibilidade, mesmo em se tratando de evento 

privado, da solicitação ao Poder Público da presença de agentes públicos que ficarão 

responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e também nos locais 

de realização de eventos esportivos. Ademais, no inciso II, impôs a obrigatoriedade à 

entidade organizadora do evento esportivo de informar aos órgãos de segurança e de 

transporte os dados necessários para realização do evento. Esta obrigatoriedade tem como 
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questão fática subjacente o fato de que, no trajeto ao local da realização do evento, são 

comuns os confrontos entre torcedores de equipes ou torcidas rivais; logo, a informação 

prévia visa a que o Estado possa se organizar no intuito de garantir a segurança das 

pessoas, estabelecendo trajetos diferentes aos torcedores de cada equipe. Estes dois incisos 

demonstram, ademais, que uma partida de futebol, por si só, é um ambiente de risco, tanto 

que o legislador impõe aos organizadores precauções a fim de evitar possíveis danos aos 

torcedores.  

 

Outro dado objetivo que demostra o ambiente de risco que envolve um evento 

esportivo vem caracterizado por algumas outras obrigações impostas à entidade 

responsável pela organização. No art. 16, dispõe o legislador que referida entidade, entre 

outras obrigações, deve disponibilizar médico, dois enfermeiros e ambulância para cada 10 

mil torcedores. Deve, ainda, comunicar à autoridade de saúde a realização do próprio 

evento. Por fim, mas sob um olhar de natureza civil, o art. 19 estabelece uma 

responsabilidade solidária entre a entidade organizadora da competição, os dirigentes e a 

mandatária da partida.  

 

No capítulo V, o legislador dispôs sobre regras acerca da comercialização de 

ingressos, garantindo informação e transparência na venda e, acima de tudo, visando 

impedir, com isto, a prática do “cambismo”.244 Não é incomum que haja episódios de 

violência entre torcedores quando há comércio ilegal de ingressos por preço acima do 

vendido nas bilheterias. Não guardando relação com ingresso, mas considerando que 

alguns eventos esportivos, notadamente o futebol, são disputados em estádios sem 

qualquer estrutura ou condições de receber o público e, considerando, ainda, alguns 

episódios ocorridos em estádios sem possibilidade de receber jogos, o legislador 

disciplinou, no art. 23, a necessidade de apresentação de laudos técnicos que atestem a 

capacidade e condições de segurança.245  

                                                           
244 O legislador regulamentou e disciplinou a venda de ingressos, uma vez que, não raro, a venda e a própria 
prática do “cambismo”, ainda mais nos dias de evento esportivo, sempre foram motivos para desordens e 
para a prática de atos violentos por parte de torcedores.  
245 Na exposição de motivos do projeto de lei que deu origem ao Estatuto de Defesa do Torcedor (PL n. 
7262/2002), faz-se referência expressa ao jogo entre Vasco da Gama e São Caetano pela final da Copa João 
Havelange (decisão do campeonato brasileiro). Na oportunidade, após tumulto e briga na arquibancada, 
diversas pessoas caíram umas sobre as outras, pelos degraus da própria arquibancada. Os torcedores foram se 
amontoando na parte de baixo e a grade que cercava o gramado acabou cedendo. Cerca de 150 pessoas 
acabaram feridas. O jogo foi suspenso para o devido atendimento dos feridos. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=36E1D80008776270E03C7116
E6C947CB.proposicoesWebExterno2?codteor=100936&filename=PL+7262/2002>. Acesso em: 02.06.2018. 
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Nos capítulos VI – “do transporte” – e VII – “da higiene” –, o legislador 

estabeleceu regras mínimas para estes direitos dos consumidores-torcedores. No tocante ao 

transporte (art. 26), o Estatuto deve garantir ao torcedor, além de ampla divulgação das 

providências tomadas em relação ao acesso ao local da partida, transporte seguro e 

organizado, público e particular. A segurança, ademais de abarcar o trajeto de ida e volta, 

deve abarcar também as imediações do estádio, destacando a agilidade no trânsito dos 

torcedores, especialmente nas entradas e saídas dos locais das partidas. Cumpre frisar que 

este espaço de liberdade do torcedor, acesso seguro ao estádio (trajeto de ida e volta, bem 

como nas imediações), foi reforçado posteriormente pela norma penal do art. 41-B, que 

impõe determinados comportamentos proibidos, dentre os quais, portar, deter ou 

transportar (em regra, possuir), no interior do estádio, trajetos ou imediações, “quaisquer 

instrumentos que possam servir para a prática de violência”. Ademais, como inclusive já 

mencionado, a disciplina do acesso aos locais da prática de evento esportivo tem a 

finalidade de evitar que torcedores e torcidas organizadas de diferentes clubes se 

encontrem no trajeto, o que aumenta a possibilidade de confronto e agressões mútuas. 

Relativamente à alimentação e à higiene (art. 28), impõe observância das legislações de 

regência e a capacidade de público do estádio.  

 

Preocupado com a lisura da competição ou, em outras palavras, com o produto que 

é fornecido ao torcedor-consumidor que o adquire por meio do pagamento de ingresso, o 

legislador, no capítulo VIII – “da relação com a arbitragem” – estabeleceu, regra geral, ser 

direito do torcedor que a arbitragem seja independente, imparcial, previamente remunerada 

e isenta de pressões. Isto tem o objetivo único de que o resultado da partida/competição 

seja alcançado apenas e tão-somente pelo esforço e destreza dos atletas, jamais por 

influência externa ou de terceiros.  

 

Não obstante a alteração tenha sido levada a efeito somente em 2015 (Lei n. 

13.155, de 4 de agosto de 2015), impende salientar que o legislador, visando, inclusive, os 

reflexos que uma má arbitragem ou uma arbitragem ímproba pode gerar na claque, 

aumentando, com isto, a probabilidade de confronto entre torcedores ou entre estes e os 

agentes de segurança, dispôs, no art. 32, que os árbitros devem ser escolhidos mediante 

sorteio, entre aqueles previamente selecionados ou em audiência pública promovida por 

meio da internet, sendo garantida publicidade e amplo acesso ao público.  
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Considerando que torcedor é aquele que apoia ou se associa a qualquer entidade de 

prática desportiva, o legislador, no capítulo IX – “Da relação com a entidade da prática 

desportiva” – estabeleceu, ainda, algumas diretrizes da relação entre o torcedor e a 

entidade: notadamente, a obrigação desta, em documento próprio, mostrar como será o 

sistema de venda de ingressos, o acesso aos estádios, e qual seu mecanismo de 

transparência financeira, inclusive com a demonstração de realização de auditorias 

externas independentes.  

 

Assim, como corolário destes direitos civis, o legislador, posteriormente, reforçou-

os por meio da norma penal, notadamente pelos delitos de corrupção passiva e ativa (art. 

41-C e art. 41-D), fraude (art. 41-E), “cambismo” (art. 41-F) e “cambismo” qualificado 

(art. 41-G). Até porque, frise-se, a inclusão destes crimes, como se verá, visou prevenir a 

prática de atos de violência, ainda que de forma indireta.  

 

Por fim, não obstante o art. 217 da Constituição Federal de 1988 garanta a 

autonomia e a independência a Justiça Desportiva, ainda no âmbito dos direitos do 

consumidor-torcedor, estabeleceu o Estatuto, no capítulo X – “Da relação com a justiça 

desportiva” –, o direito do torcedor a uma Justiça Desportiva impessoal, que prime pela 

moralidade, celeridade, publicidade e independência. Também estabeleceu como direito do 

torcedor que as decisões sejam todas elas motivadas e que os procedimentos sejam 

públicos, sob pena de nulidade, isto tendo como objetivo, destarte, garantir a idoneidade e 

integridade do produto adquirido. Ao lado dos direitos, a Lei n. 10.671/2003, no capítulo X 

– “Das penalidades” –, previu algumas sanções aos dirigentes ou mesmo às próprias 

entidades de administração do desporto, liga ou de prática desportiva, que violarem as 

regras dispostas no Estatuto. Não relacionada às penalidades, mas encerrando toda a 

disciplina de proteção do torcedor, o legislador deixou expresso, no art. 40, que a defesa 

dos torcedores em juízo observará, no que couber, as disposições previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, seguindo a regra da proteção mais eficiente e, ainda, de forma 

concorrente no art. 41, o legislador dispôs que todos os entes da federação promoverão a 

defesa do torcedor, podendo criar órgãos de proteção (ou atribuírem aos já existentes) com 

a finalidade de fiscalizar o cumprimento das regras estatuídas.  
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3.1. Prevenção e segurança: alterações trazidas pela Lei n. 12.299/2010  

 

Nos primeiros anos do século XXI, o problema da violência no âmbito esportivo já 

era agudo e sensível, especialmente no futebol. No entanto, o legislador, nesta 

oportunidade, quando da edição do Estatuto de Defesa do Torcedor (2003), a título de 

exemplo, nada dispôs sobre torcidas organizadas ou mesmo previu qualquer sanção para o 

torcedor individual. Após sete anos de vigência do Estatuto do Torcedor e, principalmente, 

considerando que o Brasil seria palco de dois grandes eventos esportivos (Copa do Mundo 

de Futebol, em 2014, e Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016), o legislador editou a Lei 

n. 12.299, de 27 de julho de 2010,246 que dispôs “(...) sobre medidas de prevenção e 

repressão aos fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei 

no 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras providências.”247  

 

Nesta reforma legislativa, a preocupação do legislador não era mais diretamente 

restrita aos direitos do consumidor-torcedor. Ele buscava, especialmente no direito penal, 

um reforço punitivo para o descumprimento dos direitos dos torcedores e para o fenômeno 

da violência na claque. Neste ponto específico, não há dúvida, o legislador mirava 

particularmente o fenômeno da violência no âmbito do futebol, até porque são raros, senão 

até inexistentes, episódios violentos em outros esportes. E, como já salientado, o Brasil se 

encontrava às vésperas da realização do Mundial de Futebol de 2014.  

 

Todavia, a despeito de tratar de alguns comandos de natureza penal, como é o caso 

do art. 41-B, cuidou o legislador de outros institutos jurídicos de natureza civil e 

administrativa. Tanto isto é verdade que, na Lei n. 12.299/10, o legislador, logo de início, 

estabeleceu que é dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção aos atos 

ilícitos e de violência, especialmente os praticados por torcedores e torcidas (art. 1º). O 

legislador, da mesma maneira, buscando imputar responsabilidades, o que demonstra ainda 

mais o viés prevencionista, incluiu, no art. 1º-A do Estatuto do Torcedor, que a 

responsabilidade pela prevenção da violência é de todos aqueles que têm envolvimento e 
                                                           
246 Estas alterações são de natureza civil e administrativa BRASIL. Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010. 
Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocasião de competições 
esportivas; altera a Lei n. 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12299.htm#art4>. Acesso em: 03.06.2018.  
247 BRASIL. Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei n. 10.671, de 15 de maio de 
2003; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12299.htm>. Acesso em: 02.06.2018.  
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participem de alguma maneira do evento, ou seja, Poder Público, confederações, 

federações, ligas, clubes, associações, entidades esportivas, recreativas ou associação de 

torcedores, reafirmando, destarte, a responsabilidade solidária prevista no Código de 

Defesa do Consumidor. Esta atribuição de responsabilidade, por si só, já demonstra o 

ambiente de risco que circunda os eventos esportivos.  

 

Caminhando na mesma direção e considerando a preocupação com a expansão do 

fenômeno das torcidas organizadas desde as décadas de 1970 e 1980, o legislador 

conceituou de forma pioneira, no art. 2º-A, a categoria de “torcida organizada” como sendo 

pessoa jurídica de direito privado ou mesmo existente de fato, que se organiza e que tenha 

por finalidade torcer e apoiar entidade de prática esportiva. O legislador não se preocupou 

somente com as torcidas organizadas que possuem personalidade jurídica, vale dizer, com 

aquelas que possuem estatutos jurídicos, lugares visíveis e determinados nos estádios e que 

em tais lugares expõem suas faixas e bandeiras, mas também com o fenômeno que se 

denomina de “torcedores de faixa”,248 os quais são representados por agrupamentos 

esporádicos de pessoas (torcedores “comuns”), sem existência jurídica, com pouca 

organização e que não são alheios a atos de violência (agrupamento de fato), podendo ser 

caracterizados, em algumas hipóteses, por dissidências das próprias torcidas organizadas.  

  

O legislador, outrossim, no que tange às torcidas organizadas, conforme comando 

do parágrafo 2º do art. 2º-A, determinou a criação e a manutenção, por parte destes 

subgrupos, de cadastro atualizado dos membros e associados249 visando, além da 

publicidade dos componentes, facilitar eventual controle de acesso aos estádios e 

investigação criminal. Até porque, no capítulo II que trata “da transparência na 

organização”, dentre outros dispositivos inseridos pela Lei n. 12.299/10, chama atenção o 

inciso VI, do parágrafo 1º, e os parágrafos 2º e 3º, ambos do art. 5º, que se coadunam com 

                                                           
248 “Agrupamentos de torcedores multiplicam-se nas arquibancadas. No entanto, poderíamos, num primeiro 
contato com eles, subdividi-los em dois conjuntos. Um primeiro formado pelas principais Torcidas 
Organizadas da cidade de São Paulo. Este conjunto abriga uma série de diferenças importantes entre as 
Torcidas Organizadas. Diferenças no que se refere a organização, tamanho, patrimônio, inserção em outros 
domínios fora do futebol, concepção do que seja uma Torcida Organizada. O segundo grupo é denominado 
genericamente pelos torcedores organizados do primeiro conjunto de Torcidas só de faixas, ou seja, são 
representadas visualmente nos estádios através das faixas colocadas nas arquibancadas, mas constituem 
agrupamentos esporádicos ou pequenos, de pouca representatividade e organização.” TOLEDO, Luiz 
Henrique de. Torcidas organizadas de futebol. Campinas: Autores Associados/ANPOCS, 1996, p.37.  
249 Note-se, que, relativamente à previsão de cadastro de torcedores organizados e à fiscalização por câmeras, 
medidas que visam a prevenção da violência, remetemos o leitor ao modelo preventivo-policial de resposta 
penal adotado pela Alemanha, uma vez que já realizadas as considerações necessárias para compreensão das 
medidas.  
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a necessidade da manutenção de cadastro por parte das torcidas organizadas, pois as 

entidades que organizam as competições têm a obrigação de publicar, na internet e em 

locais de fácil visualização, especialmente nas entradas dos locais onde se realiza o evento 

esportivo, lista de torcedores impedidos de comparecer aos eventos esportivos, seja por 

decisão judicial, por aceitação de proposta de transação penal ou de suspensão condicional 

do processo.  

 

A despeito de outros dispositivos inseridos pela Lei n. 12.299/10, atendo-se aqueles 

de interesse para o presente trabalho, o legislador, no capítulo IV – “Da segurança do 

torcedor partícipe do evento esportivo” –, no art. 13-A, atribuiu, às pessoas organizadoras 

do evento, notadamente aquelas que possuem responsabilidade solidária nos termos do art. 

14, poder de polícia, estabelecendo condições de acesso e permanência do torcedor no 

recinto esportivo. Caso o torcedor pratique qualquer das condutas elencadas nos incisos do 

art. 13-A, poderá ser impedido de ingressar no local ou poderá ser mesmo retirado à força, 

sem prejuízo da possibilidade da responsabilidade civil ou penal (art. 13-A, parágrafo 

único).250 Assim, o legislador, atento a utilização do direito penal como “ultima ratio”, 

primeiro estipulou, via direito civil, métodos jurídicos de solução do problema e, somente 

caso estes não se mostrem suficientes, ou mesmo a barreira da tipicidade formal e material 

já tenha sido ultrapassada, é que se buscará a solução via direito penal. Contudo, alguns 

problemas fáticos não são abarcados pelas proibições do art. 13-A, os quais facultam a 

utilização do poder de polícia, como, por exemplo, a posse de objetos destinados à prática 

de crimes de dano.  

 

O legislador de 2010 também atuou de forma pioneira no capítulo “das 

penalidades”, o que demonstra a preocupação com esta forma de subcultura. No art. 39-A, 

                                                           
250 “Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de 
outras condições previstas em lei: I - estar na posse de ingresso válido; II - não portar objetos, bebidas ou 
substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência; III - consentir com 
a revista pessoal de prevenção e segurança; IV - não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou 
outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo; V - não entoar cânticos 
discriminatórios, racistas ou xenófobos; VI - não arremessar objetos, de qualquer natureza, no interior do 
recinto esportivo; VII - não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou 
produtores de efeitos análogos; VIII - não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que 
seja a sua natureza; e IX - não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita aos 
competidores. X - não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que 
não o da manifestação festiva e amigável. Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas 
neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto esportivo, ou, se for o caso, o seu 
afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais 
eventualmente cabíveis.”  
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estipulou sanção à torcida organizada que promover tumulto, praticar, incitar a violência 

ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, dirigentes, organizadores ou jornalistas, 

consistente em impedimento de comparecer a evento esportivo, o que se estende a seus 

membros e associados, pelo prazo de até três anos.251 No art. 39-B, em consonância com o 

Código do Consumidor, estabeleceu que a torcida organizada, no âmbito civil, responde de 

forma objetiva e solidária por danos causados por seus associados ou membros, tanto no 

local do evento esportivo quanto nas imediações e no trajeto de ida e volta.  

 

Por derradeiro, o legislador, no art. 41-A, considerando a especificidade da matéria, 

facultou, aos Estados e ao Distrito Federal, a criação de juizados do torcedor, órgãos da 

justiça ordinária, com competência para o processamento, julgamento e execução das 

questões do previstas no próprio Estatuto.252 

 

 

3.2. O paradigma da prevenção: alterações penais253 

 

No anteprojeto de lei elaborado pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério da 

Justiça e encaminhado à Presidência da República, verificam-se que as finalidades da 

alteração no Estatuto de Defesa do Torcedor foram: a) preencher lacunas normativas no 
                                                           
251 GUILHON sustenta ser este dispositivo inconstitucional, argumentando o princípio da intranscendência 
da pena, na medida em que todos – torcida como pessoa jurídica e integrantes – ficam proibidos de 
comparecer aos estádios ostentando suas marcas e símbolos, ainda que eventual ato ilício tenha sido 
praticado por poucos integrantes. GUILHON, Marcelo Faria. Sob a pena da lei: princípios constitucionais, o 
Estatuto do Torcedor e o cerco às torcidas organizadas no Brasil. In: HOLLANDA, Bernardo Borges 
Buarque, AGUILAR, Onésimo Rodríguez (orgs.). Torcidas organizadas na América Latina. Estudos 
contemporâneos. Rio de Janeiro: 7letras, 2017, p.94-96.  
252 Em cumprimento ao comando legal do art. 41-A do Estatuto do Torcedor, incluído pela Lei n. 12.299, de 
27.07.2010, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do provimento n. 1.838 de 23.11.2010 
do Conselho Superior da Magistratura, criou o “Juizado Especial de Defesa do Torcedor do Estado de São 
Paulo”, com competência, segundo art. 4º, para processar, julgar e executar as infrações de menor potencial 
ofensivo e os crimes previstos nos artigos 41-C, 41-D, 41-E e 41-G do Estatuto do Torcedor. Por outro lado, 
o Conselho Nacional de Justiça, por conta da proximidade dos grandes eventos esportivos (Copa do Mundo 
de 2014 e Olimpíadas de 2016), recomendou aos Estados (art. 1º, inc. III) a criação de “Juizados do Torcedor 
e de Grandes Eventos”. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, posteriormente, reformulou o “Juizado 
Especial de Defesa do Torcedor” já instalado e, por meio do provimento n. 2.258, de 28 de abril de 2015, 
criou o “Anexo Judicial de Defesa do Torcedor” com competência, conforme art. 36, para processar e julgar, 
no âmbito da comarca de São Paulo, as infrações de menor potencial ofensivo, os crimes previstos no 
Estatuto do Torcedor e os crimes praticados em eventos futebolísticos ou em decorrência deles “sem prejuízo 
das regras de conexão do Código de Processo Penal.” Além da ampliação de competência quanto aos delitos, 
referido provimento conferiu, ainda, atribuição para tramitação de inquéritos policiais, além de competência 
para concessão das medidas de natureza cautelar. 
253 BRASIL. Lei n. 12.299, de 27 de julho de 2010. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei n. 10.671, de 15 de maio de 
2003; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12299.htm#art4>. Acesso em: 03.06.2018. 
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que diz respeito às infrações penais; b) reprimir condutas especificamente relacionadas ao 

futebol; e c) permitir uma atuação preventiva do Estado (polícia).254  

 

De início, note-se que, como repisado, não obstante o Estatuto de Defesa do 

Torcedor seja dirigido a qualquer competição esportiva, não há dúvidas de que o 

legislador, ao editar as disposições penais, voltou seu olhar de viés prevencionista para o 

futebol e, especialmente, para os problemas oriundos de brigas envolvendo torcedores 

organizados. Nesse caminhar, o legislador dispôs sobre algumas condutas típicas dirigidas 

para o cenário esportivo e, notadamente, no que nos interessa, criou o art. 41-B. Este artigo 

tem o desiderato, como quis a comissão, de atuar preventivamente no âmbito policial, 

quando da ocorrência de eventos esportivos, afastando ou mesmo punindo determinados 

torcedores. 

 

O combate à violência no esporte, com ênfase no cenário do futebol, vem 

assumindo, ao longo das últimas duas décadas, no Brasil e no exterior, conforme visto, 

uma cruzada encabeçada pelos órgãos de segurança pública, tanto que, do anteprojeto da 

Lei n. 12.299/10, colhe-se que o desiderato da legislação, com a criação de tipos penais, é 

“evitar a sensação de impunidade”255.  

 

Com a Lei n. 12.299/10, o legislador, além de buscar enfrentar o problema 

especificamente da violência no âmbito esportivo, segundo sua justificativa, seguindo 

tendência mundial, buscou, também, no direito penal, o reforço normativo para garantir os 

direitos do torcedor-consumidor, dispostos na legislação desde a primeira edição do 

Estatuto de Defesa do Torcedor. Para tanto, criou alguns tipos penais, os quais passaremos 

                                                           
254 Do projeto de lei visando alterar a Lei n. 10.671/2010, oriundo do grupo de trabalho criado pela Portaria 
1.195, de 26 de junho de 2008, do Ministério da Justiça, colhe-se as seguintes finalidades: “Segundo os 
especialistas, após cinco anos de vigência da Lei n. 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor, 
era preciso fazer algumas adaptações, mais condizentes com a prática das entidades responsáveis pela 
proteção e defesa do torcedor, além de ser necessário preencher lacunas normativas no que se refere a 
infrações penais, com o intuito de reprimir condutas relacionadas ao futebol e assegurar, assim, a atuação 
preventiva da polícia nos locais de realização desses eventos esportivos”. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/639227.pdf>. Acesso em: 02.06.2018. 
255 Projeto de lei visando alterar a Lei n. 10.671/2010, oriundo do grupo de trabalho criado pela Portaria n. 
1.195, de 26 de junho de 2008, do Ministério da Justiça. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/639227.pdf>. Acesso em: 02.06.2018. Interessante notar, vale o 
registro, que a inseguridade sentida é, nas sociedades modernas, o combustível utilizado pelo legislador para 
inflar o sistema jurídico penal. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del derecho penal: aspectos 
de la política criminal en las sociedades postindustriales. 3ª edição. Buenos Aires: IBdef, 2011, p. 20.  
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a descrever, sem, contudo, o desiderato de descer às minúcias dogmáticas de cada um 

deles.  

 

Entretanto, a despeito do reforço dos direitos do torcedor-consumidor, a criação dos 

tipos penais visou, também – e aqui é importante a menção –, a prática de violência entre 

torcedores justamente quando há inobservância de direitos assegurados aos próprios 

torcedores.256 Uma partida de futebol, por si só, como já alhures aludido, é ambiente que 

traz ínsita certa dose de risco. Todavia, como em tais eventos é comum a presença de uma 

massa de torcedores, eventual situação externa a partida, como, por exemplo, equívocos na 

venda de ingresso, ou mesmo a presença cambistas ou, ainda, notícias de fraude ou 

corrupção no evento ou na competição esportiva, pode acirrar os ânimos da massa e gerar, 

destarte, não apenas o aumento do risco, mas sim atos próprios de violência contra pessoas 

e coisas. Neste cenário, e como argumento subjacente, é que o legislador tipificou novos 

comportamentos penais. Frise-se que no próprio anteprojeto de lei que deu origem a Lei n. 

12.299/2010, o legislador fez constar a necessidade da tipificação de condutas não 

previstas na legislação penal, garantindo-se, assim, a “civilidade nos espetáculos 

esportivos.”257 Passemos, pois, de forma breve, a expor os novos tipos penais, culminando 

com o tipo do art. 41-B, notadamente do injusto de posse, objeto deste trabalho.  

 

 

a) Corrupção passiva e ativa em âmbito esportivo 

 

O Estatuto de Defesa do Torcedor garante ao torcedor-consumidor tanto a 

publicidade quanto a transparência das competições esportivas, estas organizadas pelas 

entidades encarregadas da administração do desporto. Visando, assim, garantir a lisura, 

                                                           
256 “4. O diagnóstico impulsionou o grupo de trabalho a reformular a proposta do Ministério Público de São 
Paulo, com o intuito de prever, no Estatuto do Torcedor, infrações penais que realmente não se encontram 
tipificadas na legislação brasileira e que, por esse motivo, dificultam o enfrentamento de problemas como a 
violência, a corrupção e a fraude de resultados nos espetáculos de futebol.” Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/639227.pdf>. Acesso em: 02.06.2018. 
257 “9. Por fim, o anteprojeto de lei trata de condutas que não estão previstas na legislação penal como crimes, 
mas que demandam tratamento mais rigoroso para que sejam coibidas, garantindo-se, assim, a manutenção 
da civilidade nos espetáculos esportivos em diversas esferas: desde a compra e venda dos ingressos até a 
apresentação dos resultados da competição. É o caso da corrupção com o intuito de alterar ou falsear o 
resultado de competição esportiva; da fraude do resultado de competição esportiva; da venda de ingressos por 
preço superior ao estampado no bilhete e do crime de fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de 
ingressos, para venda por preço superior ao estampado no bilhete.” Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/639227.pdf>. Acesso em: 02.06.2018.  
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moralidade e probidade destas competições, tornaram-se típicas, no âmbito privado, os 

delitos de corrupção, seja ela passiva ou ativa.258  

 

O legislador, então, guardando paralelismo com os artigos 317 e 333 do Código 

Penal, no art. 41-C do Estatuto de Defesa do Torcedor, passou a punir aquele que solicita 

ou aceita, para si próprio ou para terceiros, vantagem ou promessa de vantagem 

patrimonial ou não, para a prática de conduta (comissiva ou omissiva) destinada a alterar 

ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Por sua vez, no 

art. 41-D, passou a punir aquele que dá ou promete vantagem patrimonial ou não com a 

finalidade, também, de alterar ou falsear o resultado de uma competição esportiva ou 

evento a ela associado.259  

 

Em âmbito privado260, os tipos penais pretenderam evitar o mercadejar espúrio ou 

mesmo o escambo ilícito do resultado final, tanto da competição esportiva quanto de 

qualquer evento a ela relacionado. Diferentemente do Código Penal (artigos 317 e 333), 

                                                           
258 “Art. 41-C. Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial 
ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição 
esportiva ou evento a ela associado: Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa. Art. 41-D. Dar ou 
prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma 
competição desportiva ou evento a ela associado: Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa”. 
259 Na redação original da Lei n. 12.299/10, a conduta típica alcançava somente aquele que visava alterar ou 
falsear o resultado de competição esportiva. A implementação do comando penal mostrava-se dificultosa em 
algumas hipóteses, na medida em que, como a competição esportiva era composta, via de regra, por vários 
jogos, como o são os campeonatos de futebol, a alteração de um ou alguns jogos poderia não influenciar no 
resultado final da competição. Assim, para evitar tal situação, e pretendendo, inclusive, punir aquele que 
alterar ou falsear o resultado de qualquer partida, é que o legislador, por meio da Lei n. 13.155, de 3 de 
agosto de 2015, fez incluir, nos artigos 41-C, 41-D e 41-E, o elemento normativo “ou evento a ela 
associado”, para, com isto, dirimir qualquer dúvida acerca do alcance do espectro penal. Ademais, na Lei n. 
13.155/2015, o legislador, no art. 28, autorizou a criação, por parte do Poder Executivo, de mais uma forma 
de loteria, a “LOTEX – Loteria Instantânea exclusiva” administrada pela Caixa Econômica Federal. Assim, 
por mais este motivo, a inserção deste elemento normativo, visando garantir a lisura dos jogos de futebol, 
teve o desiderato, antes de mais nada, de garantir a lisura da nova forma de jogo autorizado. BRASIL. Lei n. 
13.155, de 4 de agosto de 2015. Estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de 
gestão transparente e democrática para entidades desportivas profissionais de futebol; institui parcelamentos 
especiais para recuperação de dívidas pela União, cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol - 
APFUT; dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades desportivas profissionais; cria a Loteria 
Exclusiva - LOTEX; altera as Leis n. 9.615, de 24 de março de 1998, n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 
10.671, de 15 de maio de 2003, n. 10.891, de 9 de julho de 2004, n. 11.345, de 14 de setembro de 2006, e n. 
11.438, de 29 de dezembro de 2006, e os Decretos-Leis n. 3.688, de 3 de outubro de 1941, e n. 204, de 27 de 
fevereiro de 1967; revoga a Medida Provisória n. 669, de 26 de fevereiro de 2015; cria programa de iniciação 
esportiva escolar; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13155.htm#art40>. Acesso em 03.06.2018.  
260 Sobre os aspectos dogmáticos dos crimes de corrupção em âmbito público e privado, incluindo a 
corrupção esportiva, decorrentes da reforma na legislação espanhola, ver: SALVADOR NETTO, Alamiro 
Velludo. Breves anotações sobre os crimes de corrupção passiva e corrupção privada na legislação penal 
espanhola. In: PASCHOAL, Janaína Conceição, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge (coords.). Livro em 
homenagem a Miguel Reale Junior. Rio de Janeiro: Editora G/Z, 2014, p.1-16.  
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que faz referência a “vantagem indevida”, no Estatuto de Defesa do Torcedor, o legislador, 

para evitar qualquer tipo de questionamento, asseverou que a vantagem pode ser 

patrimonial ou não, vale dizer, pode ser econômica ou de qualquer outra natureza.261 Não 

obstante os tipos penais mirem competição esportiva ou evento a ela relacionado, o que faz 

crer que o sujeito ativo tenha alguma qualidade especial, ambos são tipos comuns, ou seja, 

aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Todavia, no art. 41-C (corrupção 

passiva), o sujeito ativo deve ser alguém que tenha capacidade e possibilidade de, de fato, 

alterar o resultado da competição esportiva ou de evento a ela associado. Tratam-se, no 

mais das vezes, de dirigentes, diretores, árbitros, jogadores, técnicos, enfim, pessoas 

relacionadas ao mundo esportivo. Por outro lado, no art. 41-D (corrupção ativa), ressalte-

se, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo (delito comum), eis que não se exige capacidade 

especial para a consecução dos núcleos típicos: dar ou prometer vantagem para alterar ou 

falsear o resultado da competição ou de evento a ela relacionado.  

 

 

b) Fraude esportiva (“estelionato”) 262 

 

O Estatuto de Defesa do Torcedor traz uma série de dispositivos que garantem ao 

torcedor-consumidor lisura na competição esportiva. Em outras palavras, o legislador 

preocupou-se em garantir ao torcedor o produto que ele adquiriu quando da compra de seu 

ingresso indene de influência externa. Mais ainda: a preocupação do legislador é garantir 

que a competição esportiva – ou mesmo qualquer evento a ela associado (uma partida, por 

exemplo) – seja vencida por aquele competidor ou equipe que melhor desempenho e 

destreza demonstrar, ou seja, deve vencer o competidor, apenas e tão somente, por conta 

dos atributos técnicos esportivos, sem influência de qualquer natureza, seja ela interna do 

próprio atleta (doping) ou externa.  

 

                                                           
261 Para uma completa compreensão do delito de corrupção esportiva, aspectos político-criminais e 
dogmáticos, ver: BECHIARELLI, Emilio Cortés. El delito de corrupción deportiva. Valência: Tirant lo 
Blanch, 2012; GOMES DE LA TORRE, Ignácio Berdugo, CERINA, Giorgio. Algunos aspectos del nuevo 
delito de corrupción en el deporte. In: GOMES DE LA TORRE, Ignácio Bedugo, BECHARA, Ana Elisa 
Liberatore Silva (coords.). Estudios sobre la corrupción. Una reflexión hispano brasileña. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2013, p.387-411; SANCHEZ BERNAL, Javier. El delito de corrupción deportiva 
tras la reforma de 2015. Valência: Tirant lo Blanch, 2018.  
262 “Art. 41-E. Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado 
de competição esportiva ou evento a ela associado: Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.” 
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Não por outro motivo, o legislador assegura ao torcedor, por entidade de natureza 

privada, a transparência na organização da competição esportiva, a divulgação prévia do 

regulamento da competição e a independência da arbitragem esportiva, devendo esta, por 

sua vez, ficar livre de qualquer pressão e ser previamente remunerada, bem como a seleção 

prévia dos árbitros deve ser realizada em sorteio público. Nesse diapasão, tal como no 

delito de corrupção esportiva, visa o legislador garantir a transparência, publicidade e 

idoneidade da competição esportiva ou de evento a ela relacionado. O legislador almeja 

também alcançar estes atributos por meio do reforço penal do art. 41-E, que, acima de 

tudo, objetiva coibir o estelionato esportivo mediante a utilização de fraude ou qualquer 

outro artifício, suficientes, ressalte-se, para alterar o resultado da competição ou de evento 

a ela associado.263  

 

O tipo penal não exige nenhuma qualidade especial para o sujeito ativo, tratando-se, 

assim, de delito comum. Contudo, o sujeito ativo deve ter alguma relação com evento 

esportivo (dirigentes, árbitros, jogadores, técnicos etc.) e que seja capaz de fraudar a 

competição ou evento. No estelionato esportivo, o legislador pune dois comportamentos, 

quais sejam: (i) fraudar, que é o emprego de meios enganosos ou (ii) concorrer (contribuir) 

para a fraude.  

 

O tipo penal aludido, assim, tem seu espectro de alcance em duas situações. Ambas 

são alcançadas por meio de fraude. A primeira se refere a atividades (condutas) dirigidas a 

alterar a regularidade da competição esportiva, sendo cometidas por sujeitos alheios à 

própria competição, os quais não participam diretamente do desenvolvimento como 

esportista (jogador), mas que têm o poder de alterar o destino da competição ou do evento 

a ela relacionado. Trata-se de uma categoria ampla de pessoas, que vai desde os dirigentes 

até os árbitros,264 não excluindo os próprios jogadores, uma vez que estes, ademais de 

incluídos na segunda categoria, podem concorrer para qualquer tipo de fraude. A segunda, 

                                                           
263 Sobre o delito de fraude esportiva na legislação espanhola e também sobre as questões dogmáticas e 
política criminal a ele relacionados, ver: BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. El delito de ‘fraudes 
deportivos’. Aspectos criminológicos, político-criminais y dogmáticos del artículo 286bis.4 del Código 
Penal. Madri: Dykinson, 2011.  
264 A fraude em competição esportiva, especialmente no futebol, não é privilégio do Brasil. Em 2006, a 
procuradoria de Nápoles, na Itália, iniciou uma grande investigação sobre dirigentes, árbitros e clubes, sobre 
fraudes em resultados de partidas, o que ficou conhecido como “calciopoli”, em referência a “tangentopoli” 
(investigação que relacionou – tangenciou – a classe política e a criminalidade econômica). Ver GIUNTA, 
Fausto. Deporte y derecho penal: A propósito de la “calciopoli”. Tradução de Ignacio Francisco Benítez 
Ortúzar. In: CUEVA, Lorenzo Morillas, MANTOVANI, Ferrando (dir.), BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio 
Francisco (coord.). Estudios sobre derecho y deporte. Madri: Dykinson, 2008, p.359-366.  



137 
 

por sua vez, refere-se a condutas praticadas pelos próprios competidores, sobre seu próprio 

corpo, como é o caso do doping.  

 

No que toca ao núcleo típico “fraudar por meio de doping”,265 trata-se do 

comportamento pelo qual o atleta faz uso de substâncias naturais ou sintéticas consideradas 

proibidas, aumentando, com isto, seu desempenho físico ou mental na competição, 

conseguindo se sobressair em relação aos demais. Influencia, assim, o resultado final, já 

que este não teria sido alcançado de modo natural, ou seja, apenas e tão somente com base 

na destreza e desempenho do esportista.  

 

A caracterização do meio fraudulento por intermédio do doping, quando se trata de 

esporte individual, frise-se, não traz maiores problemas quando comprovado o uso da 

substância proibida, já que é possível comprovar a interferência no resultado final, ou, em 

outras palavras, demonstrar o nexo de causalidade e o resultado atingido. O problema 

surge quando se trata de esporte coletivo, eis que, na prática, dificilmente se conseguirá 

provar a relação de causalidade entre o comportamento do atleta que fez uso de 

determinada substância e o resultado final da competição ou evento a ela relacionado. Por 

outro lado, se pensarmos na situação de uma determinada pessoa externa ao time (não-

jogador) que, por meio de utilização de substâncias proibidas, dopa os jogadores de 

determinada equipe (colocando a substância na água, por exemplo), e esta equipe, por sua 

vez, em virtude da substância proibida, tem seu rendimento diminuído e, com isto, perde 

determinada partida ou mesmo a competição diante da utilização do meio fraudulento, é 

possível a caracterização do tipo penal em questão.  

 

Por fim, em se tratando de trabalho em equipe, se um dos competidores – da mesma 

equipe – deixar o outro vencer a prova, isto não caracterizaria fraude, até porque o trabalho 

                                                           
265 Sobre o doping e o problema jurídico penal no Brasil e na Alemanha, bem como o autodoping, ver: 
ROXIN, Claus, GRECO, Luís, LEITE, Alaor. Doping e direito penal. São Paulo: Atlas, 2011. Sobre 
questões político-criminais e dogmáticas do art. 362 quinquies do código penal espanhol, inserido pela 
reforma de 2015, as quais ajudam a interpretar o tipo penal do art. 41-D do Estatuto do Torcedor, ver: IBARS 
VELASCO, Daniel. El delito de dopaje en el deporte. Revista Aranzadi de Derecho de deporte y 
entretenimiento. n. 14. Pamplona: Thomson Reuters, 2017; também: CORTÉS BECHIARELLI, Emilio. El 
delito de dopaje. Valência: Tirant lo Blanch, 2007. Para um profundo estudo sobre o tratamento do doping no 
direito penal, ver: BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. (coord.). Tratamiento jurídico penal y procesal 
del dopaje en el deporte. Madri: Dykinson, 2015. Para um estudo aprofundado sobre a problemática do 
doping nas competições com animais, ver: TEROL GÓMEZ, Ramón. Los animales en el deporte. Revista 
Aranzadi de Derecho de deporte y entretenimiento. n. 6. Pamplona: Thomson Reuters, 2010.  
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em equipe, como o próprio nome diz, é a soma dos esforços individuais em prol do 

coletivo.266  

 

 

c) “Cambismo” simples e qualificado267 

 

Antes da alteração do Estatuto de Defesa do Torcedor pela Lei n. 12.299/10, a qual 

trouxe disposições penais, a prática do “cambismo” era considerada crime contra a 

economia popular (art. 2º, inc. IX da Lei n. 1.521/51). Questões dogmáticas a parte acerca 

deste delito,268 o qual continua disciplinando situações alheias a eventos esportivos (como 

ingressos para shows), o art. 41-F passou a disciplinar a venda de ingresso por preço 

superior ao estampado no bilhete quando se trata de eventos relacionados ao esporte, tendo 

em mira, antes de mais nada, a proteção do consumidor e da própria ordem econômica, 

esta voltada para as relações de consumo.  

 

O capítulo V do Estatuto de Defesa do Torcedor regulamenta a venda de ingressos. 

Em resumo, o legislador garante ao torcedor – público-alvo da proteção – um tempo 

mínimo antes da partida para que os ingressos sejam vendidos. Além disso, assegura que o 

sistema de venda deve ser transparente, ágil e seguro, com amplo acesso à informação, 

bem como a possibilidade da venda por meio eletrônico e que, acima de tudo, os ingressos 

sejam numerados e garantam a ocupação de assento em determinado local do estádio. Estes 

direitos relacionados ao sistema de venda têm, além da proteção do consumidor, o 

desiderato de evitar problemas que são comuns, como desordens, quando se trata do 

acúmulo de pessoas em bilheterias que, não raras vezes, acarreta atos de violência contra 

                                                           
266 Exemplo foi o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, corrido em 12.05.2002, no circuito de Zeltweg, 
quando, a poucos metros da linha de chegada, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, a pedido de sua 
escuderia Ferrari, permitiu a ultrapassagem de Michael Schumacher, assumindo este, então, a primeira 
posição e, por conseguinte, vencendo a prova.  
267 “Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete: Pena - 
reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de 
ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete: Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos e multa. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o agente for servidor 
público, dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva, entidade responsável pela organização da 
competição, empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e venda de ingressos ou torcida 
organizada e se utilizar desta condição para os fins previstos neste artigo.”  
268 Para melhor compreensão das questões dogmáticas que envolvem o inciso IX do art. 2º da Lei n. 
1.521/51, bem como dos artigos 41-F e 41-G do Estatuto de Defesa do Torcedor, ver GUARAGNI, Fábio 
André. Aspectos penais do cambismo nos espetáculos esportivos: A lei de economia popular e o Estatuto do 
Torcedor. In: BEM, Leonardo Schmitt, VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de (coords.). Direito desportivo e 
conexões com o direito penal. São Paulo: Juruá, 2014, p.379-402. 
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pessoas e coisas. Ainda, ressalte-se, o Estatuto, no art. 24 dispõe que é direito do torcedor 

que conste no ingresso o valor por ele pago. Esta disposição revela-se importante no 

aspecto penal, uma vez que o valor estampado no bilhete é elemento integrante do próprio 

tipo penal. Logo, a ausência do valor no próprio bilhete não permite a perfeita integração 

do fato típico.  

 

Por outro lado, como já asseverado, o Estatuto do Torcedor coaduna-se a todo 

tempo com o Código de Defesa do Consumidor. O art. 3º dispõe que a entidade 

organizadora do evento esportivo, para todos os efeitos legais, é considerada fornecedora. 

O torcedor, também como já exaustivamente salientado, é equiparado a consumidor. O 

ingresso, a seu turno, para a perfeita caracterização da relação de consumo, é a 

comprovação da contraprestação do produto adquirido. Assim, o legislador, visando 

preservar a relação de consumo estabelecida e que o consumidor não seja lesado, por meio 

do reforço da lei penal, pune aquela pessoa que vender ingressos de evento esportivo por 

preço superior ao estampado no bilhete. Destarte, não é típica a conduta do sujeito que, 

pretendendo vender seu ingresso, pois não conseguirá assistir à partida, revende-o pelo 

mesmo preço que adquiriu na bilheteria. Por se tratar de crime contra a ordem econômica, 

na vertente de preservação das relações de consumo, é que o legislador, propositadamente, 

colocou o termo ingresso no plural, não se revelando, da mesma forma, típica a conduta do 

sujeito que, possuindo apenas um único ingresso, revende-o por preço superior ao 

estampado no bilhete.269 

 

Diferentemente do crime do art. 41-F, que visa punir o cambista individual, vale 

dizer, aquela pessoa que vende ingressos por preço superior ao estampado no bilhete 

visando algum lucro por meio do sobrepreço, no art. 41-G, o legislador pune mais 

severamente a conduta daquele que dá suporte do cambista, fornecendo, desviando ou 

                                                           
269 “O art.41-F o faz razoavelmente: exige venda de ingressos – no plural, como bem observa Calil Simão – 
com valor estampado, venda com sobrepreço, destinação a evento esportivo, regido pelo conjunto normativo 
extrapenal e penal estatutário. Por certo, poderia ir além, sobretudo definindo o afã de obtenção de lucro. De 
todo modo, a referência a ingressos, no plural, acentuou o caráter tendencial de repetitividade de vendas num 
único contexto. Assim, a redação do tipo penal norteia a solução de impunidade de uma pessoa que revende 
seu único ingresso, por valor superior ao impresso, em circunstâncias na qual teve que desistir de assistir ao 
espetáculo esportivo. A solução do tipo legal formal de injusto é adequada, porquanto consentânea com o 
contexto material invocado pela norma para caracterizar lesão ao bem de proteção. A meta optata legislativa, 
afinal, seria incompatível com atingir penalmente alguém que agisse da maneira exemplificada.” Idem, 
p.397.  



140 
 

facilitando a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no 

bilhete.  

 

Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do presente delito, com exceção, via de 

regra, do cambista que é o destinatário final, desde que, é claro, tenha acesso aos ingressos 

e possa fornecê-los, desviá-los ou facilitar a distribuição àquelas pessoas que, 

efetivamente, os comercializarão (os cambistas). O cambista, entretanto, pode figurar como 

partícipe nas três condutas (instigando, induzindo ou auxiliando) e, em assim sendo, por 

ser a norma do art. 41-G mais gravosa (reclusão de dois a quatro anos), esta consumirá 

eventual conduta de venda ao final por parte do cambista. Ainda, impende salientar que, na 

conduta de desviar ingresso, admitindo-se que o cambista figure como coautor, dado que 

possuiria acesso aos ingressos, da mesma forma, o comportamento final de vender ficará 

subsumido (menos gravoso). Anotando-se, todavia, que se a pessoa for servidor público, 

dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva, entidade responsável pela 

organização da competição, empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e 

venda de ingresso ou torcida organizada, vale dizer, pessoas que. por sua posição teriam 

acesso aos ingressos, a pena será aumentada de 1/3 a 1/2.270  

 

O fornecimento de ingressos por parte de dirigentes de clubes a torcedores 

organizados é prática comum que existe desde o surgimento das torcidas organizadas. 

Ademais, a venda de ingressos no interior destas torcidas sempre foi uma das formas de 

obter seu próprio financiamento. O legislador visa, em primeiro lugar, garantir os direitos 

dos torcedores e, em segundo lugar, coibir esta prática. Além de afastar o torcedor comum 

dos estádios, já que dificulta o acesso aos ingressos, o “cambismo” fomenta a existência 

financeira destes subgrupos organizados. Por também fomentar casos de violência entre 

torcedores, é que o legislador estabeleceu uma causa de aumento de pena, eis que a 

conduta, por parte destas pessoas, as quais têm acesso mais fácil aos ingressos ou por meio 

deles se locupletam, demonstra maior reprovabilidade.  

 

                                                           
270 GUARAGNI crítica a existência do art. 41-G do Estatuto pois, em sua visão, ele feriria o princípio da 
proporcionalidade na medida em que, caso não existisse este comando típico, a pessoa que desviasse, 
fornecesse ou facilitasse a venda do ingresso sobrevalorado seria partícipe do crime do art. 41-F. A 
proporcionalidade reside no fato de que, o autor da venda – conduta principal, que responde pelo delito do 
art. 41-F – pratica um crime de menor potencial ofensivo, sujeitando-se as disposições da Lei n. 9099/95. Já 
aquele que pratica a conduta de apoio (art. 41-G) não faz jus a qualquer benefício, tendo em conta que a pena 
mínima é de dois anos. Idem, p.401.  
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d) Tumulto e injusto de posse  
 

Seguindo uma lógica de prevenção e também de repressão de delitos praticados em 

cenários esportivos, notadamente, por torcedores organizados, o legislador brasileiro, em 

atenção a uma tendência mundial, alterou o Estatuto de Defesa do Torcedor por meio da 

Lei n. 12.299, de 27.07.2010, inserindo o art. 41-B, que, tanto no “caput” quanto no 

parágrafo, prevê algumas condutas típicas, in verbis:  

 

Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos 
competidores em eventos esportivos: Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. § 1o 
Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que: I - promover tumulto, praticar ou incitar a 
violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do local de realização do evento 
esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento; II - portar, 
deter ou transportar, no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de 
realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de 
violência. 

 

O Estatuto do Torcedor, notadamente após a reforma da Lei n. 12.299/10, 

preocupou-se com a segurança do torcedor como consumidor do evento esportivo. O art. 

41-B é dividido em duas partes: na primeira (“caput” e §1º, inc. I), cuida o legislador do 

tumulto, da prática ou incitação da violência e da invasão de local restrito aos 

competidores e, na segunda parte (§ 1º, inc. II), cuida do crime de posse de objetos que 

possam ser utilizados para a prática de violência. Trata-se de uma lei penal que funciona 

como reforço para o cumprimento dos dispositivos civis atinentes à segurança do torcedor. 

Portanto, o desiderato do legislador foi com a tutela da segurança individual do torcedor 

quando inserido numa coletividade de outros torcedores.  

 

Embora o art. 41-B, “caput”, ao menos do ponto de vista formal, trate de crime 

comum, ou seja, não se exige a qualidade expressa e específica de torcedor individual ou 

de torcedor organizado, não há dúvida de que o tipo penal foi pensado tendo como objetivo 

a prevenção da violência praticada por membros de grupos organizados de torcedores ou 

mesmo por torcedores individuais não pertencentes a subgrupos, sejam estes de direito ou 

de fato. Destarte, o sujeito ativo deve ser torcedor ou torcedor organizado e também deve 

manter algum tipo de relação com o evento esportivo.  

 

Em que pese a primeira parte do artigo não ser o objeto específico do presente 

trabalho e apresentar problemas dogmáticos relativos à taxatividade ou mesmo à 
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proporcionalidade, cumpre-nos traçar algumas linhas gerais acerca do tipo objetivo. A 

primeira parte do “caput” refere-se a “promover tumulto”, que significa causar desordem, 

confusão, briga envolvendo várias pessoas, ou pancadaria (situações típicas de estádios de 

futebol). A conduta de “praticar a violência”, por sua vez, significa ofender a integridade 

de terceiros ou praticar vias de fato em evento esportivo. A conduta “incitar a violência”, a 

seu turno, significa incentivar, estimular ou instigar condutas que possam lesionar pessoas 

ou causar danos a coisas. Por fim, “invadir” significa entrar à força em local que é restrito 

aos competidores.271  

 

Por outro lado, anote-se que o § 1º, inc. I prevê as condutas do “caput” 

(equiparadas), mas praticadas sob algumas condições. Especificamente em relação às 

condutas do §1º, a despeito do legislador exigir uma qualidade especial do sujeito ativo 

(torcedor), inseriu no tipo penal duas circunstâncias de caráter espacial para a perfeita 

adequação típica, quais sejam: (i) que a conduta ocorra num raio de cinco mil metros ao 

redor do local de realização do evento esportivo; (ii) ou no trajeto de ida e volta do local de 

realização do evento esportivo. Abordaremos estes elementos quando da análise do inciso 

II do parágrafo 1º, mas, por ora, cumpre notar que pretendeu o legislador, na verdade, 

punir o comportamento ilícito dos torcedores individuais ou organizados, estes com mais 

razão, visto que tradicionalmente vão aos estádios em grandes grupos (partindo das sedes 

ou de outros pontos de encontro na cidade) e que, antes do início da partida, permanecem 

ao redor dos locais de realização do espetáculo e, nestas duas situações específicas, 

promovem tumulto, praticam ou incitam a violência. 

 

                                                           
271 Salienta NUCCI, que, nas três condutas penais, há problemas dogmáticos atinentes à lesão a taxatividade, 
proporcionalidade e intervenção mínima. Relativamente à promoção de tumulto, está-se diante de uma 
conduta aberta que ora pode significar um fato relevante ora um indiferente penal (desavença em virtude de 
número e local de assento no estádio, por exemplo), situação que ficaria ao alvedrio policial a tipificação ou 
não. Em se tratando de uma conduta insignificante que pode gerar um tumulto no evento esportivo, a pena 
cominada não guarda proporcionalidade especialmente se comparada com a pena mínima do crime de rixa 
(15 dias de detenção – artigo 137, Código Penal). No tocante à prática de violência, o legislador não 
descreveu se esta é contra pessoas ou coisas e, ainda, a pena para a violência contra uma pessoa ou contra 
uma cadeira, por exemplo, seria a mesma, o que não se revela proporcional. Por fim, quanto à incitação à 
violência, não especificou o legislador se se trata de violência física ou moral e, outrossim, a pena mínima de 
1 ano de reclusão é superior a pena do delito de incitação ao crime (detenção de 3 meses, art. 286, Código 
Penal), o que também revela desatenção ao princípio da proporcionalidade. Por derradeiro, a conduta de 
invasão a local restrito a competidores também revela violação ao princípio da proporcionalidade, ainda mais 
se comparada com a pena mínima do delito de lesão corporal de natureza grave. Para outros problemas 
dogmáticos, ver NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 7ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, v. I, p. 570-572.  
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A segunda parte do artigo 41-B, objeto do presente trabalho, trata especificamente 

do injusto de posse (1º§, inc. II). O legislador criminaliza o torcedor, individual ou coletivo 

(sujeito ativo com qualidade especial), que portar, (levar consigo com poder de disposição 

e controle), deter (conservar em seu poder também com possibilidade de disposição e 

controle) ou transportar (levar de um ponto a outro), “no interior do estádio, em suas 

imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer 

instrumentos que possam servir a prática de violência.”  

 

De início, algumas observações acerca dos elementos que compõem o tipo penal 

mostram-se necessárias para uma melhor interpretação da norma penal. Exige o legislador, 

em primeiro lugar, que haja a realização de evento esportivo. Para a perfeita configuração 

típica, é necessária a realização de um evento esportivo organizado por entidade desportiva 

formalmente reconhecida como integrante do Sistema Nacional do Desporto, conforme 

artigos 13 e 20 da Lei n. 9.615/98.272 Em outras palavras, no caso do futebol, imperiosa é a 

realização de uma partida oficialmente organizada por uma das entidades que compõe o 

Sistema Nacional, como as ligas, federações e confederação.  

 

Por outro lado, como aludido, o sujeito ativo da conduta é o torcedor comum ou 

organizado. Nos termos do art. 2º, é aquela pessoa que aprecia, apoia ou se associa a 

entidade de prática desportiva, sendo que o organizado, por sua vez, é aquele que, de 

direito ou de fato, pertence a um subgrupo cultural. Assim, em uma primeira leitura, poder-

se-ia pensar que o sujeito ativo torcedor deveria ser tão-somente a pessoa que apoia uma 

das equipes que participa de determinado evento esportivo. Contudo, esta interpretação 

restritiva vai de encontro à realidade esportiva, uma vez que, não é incomum que 

torcedores de equipes diferentes daquelas que participam do evento esportivo, geralmente 

vinculados a subgrupos organizados, envolvam-se em confrontos com torcedores 

apoiadores das equipes que disputam o próprio evento. Portanto, “em dia de realização de 

                                                           
272 “Art. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas 
desportivas de rendimento. Parágrafo único. O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração, 
normatização, apoio e prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente: I 
- o Comitê Olímpico Brasileiro-COB; II - o Comitê Paraolímpico Brasileiro; III - as entidades nacionais de 
administração do desporto; IV - as entidades regionais de administração do desporto; V - as ligas regionais e 
nacionais; VI - as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos anteriores. VII 
- a Confederação Brasileira de Clubes. (...) Art. 20. As entidades de prática desportiva participantes de 
competições do Sistema Nacional do Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacionais.” BRASIL. Lei 
n. 9.615, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9615consol.htm>. Acesso em: 10.01.2019.  
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evento esportivo”, aplica-se tanto ao sujeito ativo torcedor apoiador das equipes que 

disputam a partida quanto àquela pessoa apoiadora de equipe não evolvida com o evento 

(torcedor de outras agremiações sem vínculo com o evento).  

 

Ainda em relação ao sujeito ativo, em que pese o recorte da realidade no tipo penal 

pelo legislador tenha fixado o sujeito ativo como o “torcedor”, o que englobaria o 

“torcedor organizado”, não há dúvidas – e os números analisados no capítulo V 

demonstrarão – de que a grande maioria dos delitos, incluindo os injustos de posse, são 

praticados por torcedores vinculados de direito ou de fato a grupos, até porque, como visto, 

a prática de delito é parte da lógica subcultural. Portanto, os torcedores organizados foram 

a razão de ser a alteração do Estatuto do Torcedor pela Lei n. 12.299/2010.  

 

Ademais, cumpre-nos fazer pequenas observações acerca do espectro de alcance do 

tipo penal. A conduta restará configurada se os fatos ocorrerem no “interior do estádio”, 

“em suas imediações” ou “no seu trajeto”. Não há problemas de interpretação da expressão 

“interior do estádio”. “Estádio” é o local no qual se desenvolve determinada prova 

esportiva, especialmente a partida de futebol, sendo circundado por arquibancadas 

destinadas ao público. Assim, por “interior do estádio”, presume-se que o torcedor já 

passou pelas catracas e alcançou a parte interna do local de desenvolvimento do evento 

esportivo.  

 

Entretanto, o termo “imediações” merece ser esclarecido. Imediações é sinônimo de 

arredores, adjacências, cercanias ou mesmo redondezas. Estes termos, não obstante deem 

uma noção do que o legislador almejou dizer, ainda mantêm o conceito um tanto quanto 

vago. Assim, para uma melhor interpretação do tipo penal, visando a manutenção de uma 

coerência sistemática do próprio Estatuto, de rigor considerar imediações como o raio de 

cinco mil metros ao redor do local de desenvolvimento da partida, como é exigido no 

inciso I do mesmo parágrafo. A tipificação desta condição normativa levada a efeito pelo 

legislador é importante na medida em que, conforme mostra a realidade, antes de qualquer 

evento esportivo, especialmente no futebol, os torcedores têm por hábito permanecerem 

nas imediações do local da partida em “eventos de socialização”, oportunidades nas quais 

surgem os problemas de violência.  
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Por outro lado, dentro do espectro normativo de alcance do tipo, o legislador 

considera praticado o injusto de posse durante o trajeto do torcedor. Trajeto é o caminho, 

trajetória, percurso, rota ou itinerário normalmente utilizado pelos torcedores, 

individualmente ou organizados, para chegar ao local do evento esportivo. O trajeto, no 

mais das vezes, é estabelecido pelas autoridades administrativas de organização das vias 

terrestres da cidade e pela própria polícia repressiva visando evitar o encontro de 

torcedores apoiadores de equipes diversas e, acima de tudo, de torcedores vinculados a 

subgrupos organizados distintos. Diferentemente do inciso I, aqui o legislador não 

explicitou se o “trajeto” é de ida e volta do local de realização do evento esportivo, mas, 

apenas e tão somente, mencionou “trajeto”. Entretanto, e considerando a realidade fática 

que envolve os eventos esportivos, com ênfase nas partidas de futebol, de rigor considerar, 

também para manutenção de uma coerência sistemática, trajeto como o de “ida e volta” do 

estádio, até porque são nestes momentos, por conta notadamente da necessidade de 

autoafirmação dos subgrupos organizados e, ainda, da ideia prevencionista da lei, que 

ocorrem os problemas de enfrentamento entre torcedores pertencentes a subgrupos 

distintos ou apoiadores de equipes diferentes. Assim, o injusto penal de posse pode ocorrer 

tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta, ou seja, antes ou depois da realização 

do evento esportivo.  

 

Por fim, o objeto material do delito é “quaisquer instrumentos que possam servir a 

prática de violência”. A lei, seguindo tendência mundial, como visto acima, não prevê uma 

lista exaustiva dos instrumentos vedados. Tampouco se trata de uma norma penal em 

branco, que relegaria à autoridade administrativa a atribuição para estabelecer os 

instrumentos proibidos. Neste ponto, cabe ao aplicador da lei, numa função político 

criminal integradora da norma, a interpretação do que seria considerado instrumento 

contundente suscetível da prática de violência e, por conseguinte, de causar lesão a 

terceiros ou ao patrimônio. Não obstante a crítica formulada por NUCCI,273 consistente no 

fato de que este elemento se mostra excessivamente amplo e que a tipificação formal 

                                                           
273 “É absolutamente impossível definir-se, pela redação dada ao tipo incriminador, com a segurança exigida 
pelo princípio da legalidade, o que vem a ser instrumento que possa servir para a prática de violência. 
Qualquer objeto, ao alvedrio da polícia, pode ser assim considerado (desde um revólver até um caso de 
refrigerante). Não se definiu que tipo de violência, se física ou moral. O instrumento apto a desencadear 
qualquer violência é de caracterização potencialmente infinita. Carregar consigo, nas imediações do estádio, 
um martelo, um prego, um alicate, uma faca, um pedaço de pau, uma haste de bandeira do time, uma tesoura, 
um cortador de grama, um balde de alumínio, um pedaço de telha, um abajur, uma tábua de passar roupa, um 
ferro elétrico, um garfo, etc., pode constituir crime, segundo a aberta redação do art. 41-B, §1º, II, desta Lei.” 
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. op. cit., p. 574.  
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ficaria ao alvedrio da polícia, temos que a interpretação que deve ser empregada é aquela 

voltada à excepcionalidade ou não do objeto no contexto do evento esportivo cujos 

critérios de legitimação serão desenvolvidos no Capítulo V. Em outras palavras, qual 

objeto que mantém o nível normal de risco do ambiente esportivo e qual aquele que agrega 

um incremento, considerando que o sujeito ativo deve ser torcedor e guardar relação com o 

evento esportivo? Em outros termos, ainda, a interpretação teleológica que deve ser levada 

a efeito é aquela que considera a antinatural inserção do instrumento em relação ao 

contexto e que, por conseguinte, sua posse transmite um significado de possível agressão. 

Outrossim, a interpretação deve levar em consideração elementos factuais conexos com a 

realidade esportiva, motivo pelo qual dificilmente se consideraria como instrumento 

destinado à prática deste delito “balde de alumínio”, “abajur”, “tábua de passar roupa” ou 

mesmo “ferro elétrico”, como aludido por NUCCI (nota de rodapé supra). Diferentemente 

é a situação, dentro do universo possível dos instrumentos utilizados, do injusto praticado 

com: paus, pedras, bastões de madeira, tijolos, espetos de churrasco, soco inglês, pedaços 

de madeira, garrafas semi-quebradas, barras de ferro etc.274 Estes objetos, de fato, a 

despeito de não guardarem relação com o evento esportivo, como é o caso das hastes de 

bandeiras, instrumento de percussão ou baquetas, até mesmo de rojões, incrementam o 

risco no ambiente esportivo.  

 

Por outro lado, mesmo com um injusto material autônomo, como será mais adiante 

analisado, o legislador, no caso do art. 41-B, §1º, inc. II, é movido pela ideia de prevenção 

e neutralização dos sujeitos dispostos a cometer delitos futuros de dano (risco procedente 

de comportamento humano – torcedores). Esta técnica legislativa, qual seja, a utilização de 

tipos penais de posse ou até mesmo de condutas que muito se assemelham às 

contravenções penais, é muito utilizada em países que, historicamente, apresentam 

problemas relacionados a algum tipo de violência extracampo ou exógena, como acima 

aludido. Esta técnica, segundo argumenta parte da doutrina, visa antecipar-se à prática de 

crime de dano que, no caso em tela, o torcedor pode vir a ser vítima, preservando, portanto, 

bem jurídico futuro. É uma técnica prospectiva, contrária à tradição do direito penal que 

sempre atua ex post ao fato, e não ex ante. O artigo 41-B, §1º, inc. II, do Estatuto do 

Torcedor, entendido como uma reação do Estado a determinado problema social, reflete 

uma tendência teórico-dogmática contemporânea, qual seja, a dificuldade do ser humano 

                                                           
274 A título de exemplo, objetos formalmente apreendidos e retratados no Apêndice 2. 
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em lidar com a questão do risco275 no contexto de uma sociedade de risco.276 Assim sendo, 

com um viés preventivo, mas com um conteúdo material próprio, antecipam-se as barreiras 

de proteção penal, num viés claramente expansionista277 do direito penal, limitando, em 

prol da segurança, a liberdade do cidadão-torcedor.278  

 

Quanto à sanção penal cominada, por fim, não obstante haja a previsão de pena 

privativa de liberdade no preceito secundário (pena de um a dois anos de reclusão – 

prisão), a pena principal, consoante §2º, consiste no afastamento do torcedor dos locais de 

desenvolvimento de eventos esportivos. Independentemente da aceitação imediata de pena 

sem processo (transação penal), na hipótese do juiz prolatar uma sentença, em primeiro 

lugar, fixará a pena de prisão entre os patamares de um a dois anos e, na sequência, por 

imposição legal, deverá convertê-la para a pena de afastamento, pelo prazo de três meses a 

três anos do local de realização de eventos esportivos. O torcedor, note-se, somente vai 

cumprir pena restritiva de liberdade caso descumpra a obrigação de manter-se afastado dos 

locais de realização de eventos esportivos.279  

 

 

 

 

 
                                                           
275 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade de risco. 3ª 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  
276 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. 2ª ed. 
São Paulo: Editora 34, 2016; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de 
risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006.  
277 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. op. cit.  
278 Anoto que questões como antecipação das barreiras de proteção penal ou mesmo a existência de injusto 
material próprio serão abordadas especificamente nos Capítulos IV e V.  
279 “§ 2o Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de 
comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, 
pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente 
ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas 
neste artigo. § 3o A pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer 
local em que se realize evento esportivo, converter-se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o 
descumprimento injustificado da restrição imposta. § 4o Na conversão de pena prevista no § 2o, a sentença 
deverá determinar, ainda, a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento 
indicado pelo juiz, no período compreendido entre as 2 (duas) horas antecedentes e as 2 (duas) horas 
posteriores à realização de partidas de entidade de prática desportiva ou de competição determinada. § 5o Na 
hipótese de o representante do Ministério Público propor aplicação da pena restritiva de direito prevista no 
art. 76 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, o juiz aplicará a sanção prevista no § 2o.” BRASIL. Lei n. 
10.671, de 15 de maio de 2003. Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671.htm>. Acesso em: 13.10.18.  
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CAPÍTULO III. INFRAÇÕES DE POLÍCIA 
 

 

 

1. Considerações introdutórias 

 

 Como salientado no capítulo anterior, quando o tema é o ambiente esportivo, as 

diversas culturas jurídicas seguem uma lógica pendular entre crime e contravenção (faltas). 

Elas sempre adotam um viés de prevenção de delitos, utilizando-se, no mais das vezes, dos 

delitos de posse para este desiderato, até porque a preocupação dos legisladores é voltada 

para a gestão deste ambiente no qual interagem milhares de pessoas, muitas delas inseridas 

em uma subcultura de grupo com alta carga de emocionalidades. Assim, este capítulo tem 

o objetivo de mostrar que o art. 41-B, que trata das condutas possessórias, não foge a esta 

regra típica do direito preventivo-policial, mas é desenvolvido e aplicado no âmbito de um 

Estado de direito. Portanto, verificar-se-á que a lógica de prevenção e segurança, não 

obstante necessária no ambiente esportivo, permeou a história jurídica brasileira, ora com 

mais, ora com menos característica policial, a depender do motivo subjacente.  

 

 

1.1. A origem da questão: Estado policial versus Estado de direito e os delitos policiais 

 

Estado policial e Estado de direito são expressões que, numa primeira e rápida 

olhada do leitor mais apressado, podem levar à conclusão de que se tratariam de termos 

antitéticos, ou seja, ou se tem um Estado limitador do poder punitivo dentro dos limites 

impostos por seu ordenamento legal-constitucional, garantidor, portanto, de direitos e 

liberdades constitucionais, ou, pelo contrário, tem-se um Estado opressor e supressor 

destes atributos da pessoa. Em outras palavras, para um leitor afoito, são situações jurídico-

políticas inconciliáveis. Ou o Estado não garante liberdades, mostrando-se arbitrário – 

Estado policial –, ou, de outra forma, seus atos e o exercício do poder são regidos por leis e 

ao cidadão são garantidas as liberdades civis – Estado de direito. Contudo, não é isto que 

estamos a pretender demonstrar. O que existe, e é cada vez mais comum, ainda mais em 

sociedades que demandam por mais “segurança”, são Estados de direito, regidos por leis e 

com cartas políticas garantidoras de liberdades, mas com políticas criminais típicas de 

Estado policial, ou seja, reveladoras de leis penais mais severas e simbólicas, com viés 
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preventivo, desvinculadas de qualquer necessidade real empírica. Frise-se, ademais, que, 

enquanto houver poder punitivo por parte do Estado, de certo modo um Estado policial se 

fará presente. Destarte, o Estado de polícia é inerente – ou seja, está contido – no Estado de 

direito, devendo, por este motivo, o aplicador do direito, na interpretação das regras legais 

e constitucionais, limitá-lo, como, aliás, será o desiderato na redução teleológica do art. 41-

B, §1º, inc. II, do Estatuto de Defesa do Torcedor para a exclusão material de situações, 

segundo determinados critérios, formalmente abarcadas pelo tipo penal. Anote-se, por 

oportuno, que, historicamente, os delitos de posse foram instrumentos de expressão de um 

Estado preventivo-policial na contenção de determinadas pessoas consideradas 

antissociais.280 

 

Na realidade, o verdadeiro Estado de direito, organizado por instituições e 

instituído por leis, garantidor de espaços de liberdade e do desenvolvimento pessoal e 

político dos cidadãos, é aquele que contém o avanço do Estado policial justamente sobre 

estes espaços de liberdade assegurados no marco do esquema constitucional de direito, 

moderando, juridicamente, o exercício do poder público. O Estado de direito, com 

observância dos institutos legais e constitucionais, deve funcionar como um anteparo ao 

avanço do poder punitivo sobre o sistema de direitos e garantias individuais historicamente 

conquistados após séculos de batalhas e revoluções.281 A estrita observância dos direitos e 

garantias fundamentais é a sinalização da existência do próprio Estado de direito que, 

assim reconhecido, funciona como freio às correntes autoritárias que avançam sobre os 

direitos e garantias inerentes à condição humana que são típicas das políticas de um Estado 

policial.  

                                                           
280 Tratando da criminalização da posse, especialmente da mudança de foco do objeto neutro para o sujeito 
perigoso, relacionando a um controle discricionário de indivíduos supostamente perigosos, citando como 
exemplo a vadiagem, afirma Kai AMBOS: “desde esta ótica, os delitos de posse são parte integrante de uma 
justiça criminal que se transforma em um sistema policial, o qual invoca delitos de posse ‘de polícia’, isto é, 
que visam estigmatizar e incapacitar certos membros da sociedade por serem ‘perigosos ou antissociais’. 
Logo, desde a perspectiva da dicotomia repressão-prevenção, traçando a linha entre um direito penal 
repressivo (que olha para o passado) e um direito de polícia preventivo (que olha para o futuro), os delitos de 
posse pertencem muito mais a este último, pois criam uma responsabilidade de tipo policial por uma situação 
perigosa e transformam possuidores em perturbadores.” AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do 
elemento subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva comparada. Tradução de Paulo Rodrigo Alflen. In: 
AMBOS, Kai. Ensaios de Direito Penal e Processual Penal. São Paulo: Marcial Pons Brasil, Cedpal, 2016, 
p.73-74. 
281 “Los estados de derecho no son otra cosa que la contención de los estados de policía, contención 
trabajosamente conseguida como resultado de la experiencia acumulada a lo largo de luchas seculares contra 
el poder absoluto.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El enemigo en el derecho penal. Madri: Dykinson, 2006, 
p.165.  
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Assim, não se está aqui a dizer que ou se tem um Estado de direito ou um Estado 

policial. Esta situação até existe; contudo, representa um total rompimento com a ordem 

democrática e significa a consagração do estado totalitário, como é comum nos regimes 

nazifascistas ou ditatoriais. A dualidade Estado policial e Estado de direito, por outro lado, 

não significa a exclusão recíproca de um ou outro, mas, ao contrário, a prevalência do 

Estado de direito com a contenção do avanço das ideias preventivo-policialescas, cuja 

expressão são os delitos policiais. Até porque, a presença ou não de um Estado de polícia 

mais ou menos forte segue uma tendência pendular, vale dizer, a depender do órgão 

executivo ou mesmo da composição do próprio Poder Legislativo, as políticas criminais 

ora podem pender para um lado mais policial, ora menos policial. O que não se admite, 

ressalte-se, e isto fica a cargo do Poder Judiciário, por meio do direito penal – ferramenta 

de contenção282 –, é deixar que o Estado policial avance de modo a suprimir direitos e 

garantias duramente conquistadas pela humanidade e consagradas na Carta Política. Ainda, 

cumpre notar que um Estado de direito puro, concreto e ideal, ou seja, sem a presença do 

Estado policial, sem esta constante dialética, modernamente, é impossível, até porque o 

Estado ainda não abriu mão do seu poder-dever de punir.283  

 

 

1.2. História dos delitos policiais no Brasil: o exemplo inicial brasileiro (vadios e 

capoeiras). A presença das infrações de posse 

 

1.2.1. Introdução histórica 

 

Pretende-se, neste ponto, mostrar a evolução histórica dos delitos policiais, com 

especial relevância aos delitos de posse, e, notadamente, como o Estado, por meio do 

direito penal, influenciado pela Escola Positiva, com um olhar preventivo-policial, 

                                                           
282 “La función del derecho penal de todo estado de derecho (de la doctrina penal como programadora de un 
ejercicio racional del poder jurídico) debe ser la reducción y contención del poder punitivo dentro de los 
límites menos irracionales posibles. Si el derecho penal no logra que el poder jurídico asuma esta función, 
lamentablemente habrá fracasado y con él habrá caído el estado de derecho. En tal sentido el derecho penal 
es un apéndice indispensable del derecho constitucional del estado de derecho, que siempre se halla en 
tensión dialéctica con el estado de policía.” Idem, p.168. 
283 Nesse sentido, ZAFFARONI: “Debido a esto, existe una continua dialéctica en el estado de derecho real, 
concreto o histórico, entre éste y el estado de policía. El estado de policía que lleva en su interior nunca cesa 
de pulsionar por perforar y estallar las vallas que te coloca el estado de derecho. Cuanto mayor sea la 
contención del estado de derecho, más cerca se hallará del modelo ideal, y viceversa, pero nunca llegará al 
modelo ideal porque para eso debería ahogar definitivamente el estado de policía y ello importaría una 
reducción radical – o una abolición – del propio poder punitivo.” Idem, p.166.  
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escolheu alguns sujeitos para incidir o poder punitivo. O intuito era de neutralização, o que 

fica mais evidente no fim do século XIX e no início do século XX, com a crescente 

urbanização das cidades e a necessidade de o Estado lidar com a demanda de segurança 

que surgia em decorrência deste fenômeno social.  

 

As ordenações Afonsinas, que vigeram entre 1447 e 1521, não tiveram qualquer 

influência no incipiente Brasil, uma vez que, até 1531 – com Martim Afonso de Souza –, 

não tinha havido uma expedição às novas terras com verdadeiro intuito colonizador. 

Assim, o primeiro ordenamento que teve vigência no Brasil-colônia foram as ordenações 

Manuelinas. Estas ordenações, em verdade, nada mais foram do que uma reforma das 

ordenações Afonsinas284 e, com elas, inicia-se uma tentativa de estruturação burocrática de 

um sistema de aplicação de leis no Brasil. Somente com as ordenações Filipinas (1603 a 

1830),285 as quais constituíram o “eixo da programação criminalizante de nossa etapa 

colonial”,286 é que se pode observar condutas proibidas pelo Estado. É fato que, 

anteriormente, havia condutas proibidas, mas prevalecia o sistema privado doméstico de 

aplicação de justiça e de proibição de comportamentos. Não se está dizendo que este 

cenário se alterou completamente com as ordenações Filipinas. Muito pelo contrário. Até 

porque, no Brasil, vigia o sistema escravista. Todavia, a questão que nos interessa é que há 

um “catálogo” de condutas proibidas pelo Estado,287 especialmente no Livro V, e com 

vigência até 1830 (Código Criminal do Império).  

 

No Brasil, como dito, o sistema produtivo era escravocrata e umas das 

preocupações da Coroa Portuguesa, antes da chegada da família real e mesmo após (1808), 
                                                           
284 “A reforma das ordenações Afonsinas, iniciada em 1505, culmina com a impressão, em 1521, no reinado 
de D. Manuel, das Ordenações portanto Manuelinas, que se limitam a recolher e incluir novas leis e pequenas 
alterações topológicas na disposição dos textos. Nas delegações de jurisdição penal que os soberanos 
portugueses fizeram, especialmente na primeira metade do século XVI, a autoridades colonizadoras, segundo 
um modelo com evidentes traços feudais, estavam sem dúvida presentes as estruturas burocráticas 
desenhadas nas Ordenações (ouvidores, tabeliães, meirinhos etc.), porém na prática o poder punitivo era 
exercido desregulada e privadamente.” BATISTA, Nilo. Apontamentos para uma história da legislação 
penal brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2016, p.16.  
285 Em matéria criminal, as ordenações Filipinas vigeram até a edição do Código Criminal do Império em 
1830. Por outro lado, relativamente a assuntos de direito privado, as ordenações tiveram vigência até o antigo 
Código Civil de 1917.  
286 BATISTA, Nilo. Apontamentos para uma história da legislação penal brasileira. op. cit., p.22. 
287 Cumpre anotar que somente com o Código Penal do Império, até por influência das ideias clássicas 
iluministas, é que se passa ter alguma disciplina quanto a aplicação das penas. Isto porque ganha vigência no 
ordenamento jurídico o princípio da legalidade penal. A despeito de existir a pena de morte pela forca ou 
mesmo por trabalho forçado, o corpo do condenado não recebia mais a sanção por meio de açoites, o que 
inexoravelmente ocorria nas ordenações Filipinas – legislação do terror –, que, não obstante também 
existirem as penas referidas (forca ou trabalho forçado), dava-se primazia aos açoites, o que fica claro em 
relação à repressão aos capoeiras.  
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era manter o sistema de produção controlado. Neste sentido, até a vigência da ordem 

Constitucional brasileira, em 1824, e mesmo até a edição do Código Criminal do Império, 

em 1830, convivia-se no Brasil com disposições legais editadas na metrópole e no Brasil. 

Como exemplo de disposição editada na metrópole, sempre tendo em vista a necessidade 

de controle das pessoas que vivessem na colônia, bem como da manutenção da ordem 

produtiva, é que D. José288 proibiu a posse ou porte de faca por parte de escravos, sob pena 

de açoites.289 Assim, observa-se que, desde os primórdios do incipiente sistema jurídico 

penal brasileiro, a infração de posse, com viés preventivo, foi utilizada pelo Estado para 

reger a vida do cidadão e para, naquela oportunidade, manter o status quo nacional 

(sistema escravagista). No capítulo LXXX das Ordenações, intitulado “das armas, que são 

defesas, e quando se devem perder”, disciplinava-se quando, como e a que horas era 

possível portar ou possuir arma ou outro objeto proibido.290 Por outro lado, a título ainda 

de exemplo e em comparação com a Lex Cornelia de sicariis et veneficis, vigente na Roma 

Antiga,291 no título LXXXIX das Ordenações Filipinas – “que ninguém tenha em sua caza 

rosalgar, nem o venda, nem outro material venenoso” –, punia-se a posse ou a venda de 

veneno (óxido de arsênico).292 Ademais, saliente-se que, mesmo ainda não se tendo a 

prevenção como categoria dogmática, as ordenações Filipinas já criminalizavam a suspeita, 

eis que se considerava, no título V do livro LXVIII, a situação de vadio como infração à 

lei.293  

                                                           
288 “As ordenações Filipinas serão confirmadas pela Assembleia Constituinte do Brasil, já após a 
independência ‘enquanto se não organizar um novo código ou não forem especialmente alteradas’, e passam 
a conviver com as primeiras leis penais genuinamente brasileiras. Neste período, observa-se por vezes uma 
correspondência entre provisões adotadas na metrópole e na nova sede da corte, ou mesmo na nova nação. Se 
em 1765 D. José sabedor de que ‘no estado do Brasil continuavam os mulatos e pretos escravos a usar facas e 
mais armas proibidas’, impõem-lhes a pena de cem açoites por dez dias alternados, um edital de polícia, no 
Rio de Janeiro de 1816, cominava para a mesma infração a pena de trezentos açoites mais três meses de 
trabalhos em obras públicas.” BATISTA, Nilo. Apontamentos para uma história da legislação penal 
brasileira. op. cit., p.28.  
289 Conforme se verá, a proibição da capoeira, mesmo antes de ser considerada conduta típica em 1890, tinha 
como um dos fundamentos de proibição o porte de armas brancas.  
290 “Defendemos, que pessoa alguma, não traga em qualquer parte de nossos Reinos, péla de chumbo, nem de 
ferro, nem de pedra feitiça; sendo achado com ella, seja preso, e stê na Cadêa hum mez, e pague quatro mil 
réis, e mais seja açoutado publicamente com baraço, e pregão pela Cidade, Villa ou Lugar onde fôr achado. E 
sendo pessoa de qualidade, em que não caibão açoutes, além das sobreditas penas, será degradado para 
África por dous anos”. PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: Evolução histórica. 2ª 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.146. 
291 Exemplo este citado pelos autores que escrevem sobre o delito de posse, como se verá no Capítulo IV, 
como a origem dos delitos de posse. 
292 “Nenhuma pessoa tenha em sua caza para vender, rosalgar branco, nem vermelho, nem amarelo, nem 
solimão, nem agua dele, nem escamonéa, nem ópio, salvo se fôr Boticario examinado, e que tenha licença 
para ter Botica, e usar do Officio”. PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: Evolução 
histórica. op. cit., p.157.  
293 “Mandamos, que qualquer homem que não viver com senhor, ou como amo, nem tiver Officio, nem outro 
mestér, em que trabalhe, ou ganhe sua vida, ou não andar negoceando algum negocio seu, ou alheo, passados 
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Dom Pedro I, soberano fortemente influenciado por ideias liberais, após se negar a 

retornar a Portugal, permaneceu no Brasil e proclamou, em 22 de abril de 1822, a 

independência do Império em relação à metrópole. Imediatamente, convocou uma 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa que, diante das ideias marcadamente liberais 

do imperador, as quais contrastavam com o pensamento autoritário vigente no país, foi 

dissolvida. Somente em 25 de março de 1824 é que foi outorgada a Constituição Política 

do Império do Brasil. Mesmo sendo o imperador um liberal, a Constituição de 1824 não 

extinguiu o sistema de produção vigente (monocultura latifundiária e escravocrata) e 

manteve o poder absoluto nas mãos do soberano, instalando-se, após o fracasso do projeto 

liberal do Imperador, um Estado policial no Brasil. A título de exemplo de Estado policial 

e autoritário, mesmo a Constituição tendo criado o Poder Judiciário, separado dos demais 

Poderes, penas (ou sanções) podiam ser cominadas por delegados e subdelegados de 

polícia por meio das “posturas policiais”.294 Foi neste cenário de autoritarismo que, em 16 

de dezembro de 1830, foi sancionado o Código Criminal do Império do Brasil. Este 

Código era, claramente, fruto do fracasso do projeto liberal.295 Tendo como norte uma 

sociedade escravista e o vigilantismo policial,296 mesmo não prevendo uma divisão entre 

crime, delito ou contravenção (art. 1º),297 o que será abordado mais adiante, previu um 

título destinado aos crimes policiais (“Parte IV – Dos crimes Policiaes”). Neste título do 

Código do Império, em consonância com as ideias reinantes do país e visando determinado 
                                                                                                                                                                                
vinte dias do dia, que chegar a qualquer Cidade, Villa, ou lugar, não tomando dentro nos ditos vinte dias amo, 
ou senhor, com quem viva, ou mestér, em que trabalhe, e ganhe sua vida, ou se o tomar, e depois o deixar, e 
não continuar, seja preso, e açoutado publicamente. E se fòr pessoa, em que não caihão açoutes, seja 
degradado para Africa per hum anno.” ALMEIDA, Candido Mendes de. Código Philippino ou ordenações e 
leis do Reino de Portugal. 14ª edição. Rio de Janeiro: Typografhia do Instituto Philomathico, 1870, p.1217.  
294 “O Código de Processo Criminal de 1832 autorizava o juiz de paz a ‘cominar’ as penas de multa, prisão 
até 30 dias ou internação por 3 meses em casa de correção ou oficinas públicas aos ‘suspeitos da pretensão de 
cometer algum crime’, caso violassem o ‘termo de segurança’ que eram obrigados a assinar; tal poder seria 
transferido, em 1841, para os chefes de polícia, delegados e subdelegados. Isso não é tudo. Lei de 1º de 
outubro de 1828 atribuía às câmaras municipais a criminalização, através de posturas policiais, de um amplo 
conjunto de infrações (vozeria nas ruas, injúrias, obscenidades, trazer gado solto, venda de pólvora etc.), às 
quais poderiam impor penas de prisão até 30 dias, em caso de reincidência, e multa. O próprio código 
criminal mencionava tais contravenções (‘crimes contra a polícia e economia particular das povoações’), 
punidas ‘na conformidade das posturas municipais.” BATISTA, Nilo. Apontamentos para uma história da 
legislação penal brasileira. op. cit., p.35. Esta forma de repressão por “posturas policiais”, bastante 
indicativa de um Estado policial, foi importante no período para a repressão dos vadios e capoeiras. 
295 Cumpre notar que o Código Criminal do Império, de influência clássica, não obstante tenha traços 
conservadores, foi pioneiro na sistematização de uma parte geral, dando início a uma dogmática jurídico-
penal, traçando critérios de imputação que serão utilizados, com aperfeiçoamento, até os dias atuais.  
296 A título de exemplo, nas disposições gerais, o art. 308, 4º demonstra o vigilantismo policial ao permitir, 
nas povoações, a punição de condutas de acordo com as “posturas municipais”. In verbis: “os crimes contra a 
policia e economia particular das povoações, não especificados neste código, os quaes serão punidos na 
conformidade das posturas municipais.” PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: Evolução 
histórica. op. cit., p.269. 
297 “Não haverá crime ou delicto (palavras synonimas neste Codigo) sem uma lei anterior que o qualifique.” 
Idem, p.237.  
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tipo de criminalidade, encontravam-se diversas condutas que têm na posse, ou em outra 

conduta assemelhada, o conteúdo do injusto típico, bem como criminalizava situações de 

suspeita.298  

 

Em 1888, foi abolida a escravidão na sociedade brasileira e, em 1889, proclamada a 

República. Além disso, a par destes acontecimentos sociais-políticos, o Brasil passava por 

uma fase de industrialização na qual as cidades começaram a receber um grande 

contingente de pessoas que não encontravam mais empregos no campo, bem como de 

imigrantes que chegavam de toda parte do mundo para trabalhar no Brasil. Assim, as 

cidades cresceram, avolumaram-se, urbanizaram-se, bairros pobres surgiram. Entretanto, 

as cidades não estavam preparadas para este fenômeno.299 Diante deste quadro que alterou 

o panorama demográfico das grandes cidades brasileiras e do surgimento de novos tipos de 

criminalidade (ébrios, vadios, delitos patrimoniais, prostitutas etc.), nascem também 

demandas sociais por segurança. É, neste ponto, que surge um direito penal 

contravencional de cunho preventivo.300  

 

Diante desta nova realidade sócio-política e econômica, foi publicado, em outubro, 

o Código Penal republicano de 1890. Este Código, de maneira formalmente pioneira, 

distinguiu, no art. 2º, crime e contravenção, adotando, portanto, uma divisão bipartida.301

Não obstante a divisão, em seu Livro III (“Das Contravenções em espécie”), previu uma 

série de condutas com um claro viés preventivo-utilitarista, típico de um direito de polícia, 

                                                           
298 A título de exemplo: a) os vadios: “Art. 295. Não tomar qualquer pessoa uma occupação honesta, e util, de 
que passa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de Paz, não tendo renda suficiente. Pena - de prisão com 
trabalho por oito a vinte e quatro dias”; b) uso de armas defesas: “Art. 297. Usar de armas offensivas, que 
forem prohibidas. Penas - de prisão por quinze a sessenta dias, e de multa correspondente á metade do tempo, 
atém da perda das armas. Art. 298. Não incorrerão nas penas do artigo antecedente: 1º Os Officiaes de 
Justiça, andando em diligencia. 2º Os Militares da primeira e segunda linha, e ordenanças, andando em 
diligencia, ou em exercicio na fórma de seus regulamentos. 3º Os que obtiverem licença dos Juizes de Paz. 
Art. 299. As Camaras Municipaes declararão em editaes, quaes sejam as armas offensivas, cujo uso poderão 
permittir os Juizes de Paz; os casos, em que as poderão permittir; e bem assim quaes as armas offensivas, que 
será licito trazer, e usar sem licença aos occupados em trabalhos, para que ellas forem necessárias”. BRASIL. 
Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em: 03.09.2018. 
299 Antes da quebra dos grilhões e enquanto o Brasil era essencialmente agrícola – sobrepujava a economia 
cafeeira –, as cidades não eram polo de atração de pessoas. Muito pelo contrário, já que a grande maioria 
vivia na zona rural. Com a abolição da escravatura, o declínio da economia cafeeira, o início do período de 
industrialização, notadamente nos fins do século XIX e princípios do século XX, estas pessoas, em busca de 
melhores oportunidades, migraram para as cidades e, em face deste quadro social, situação que não se alterou 
muito no transcorrer do século, passou a existir nos centros urbanos um excesso de pessoas e de mão de obra.  
300 Como vimos no Capítulo I, estes fatores ajudaram não apenas no nascimento do futebol, mas também no 
conceito de torcida e, posteriormente, em fins do século XX, de torcida organizada. 
301 Classificação que será melhor abordada adiante.  
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voltadas ao controle urbano. O legislador, então, seguiu na linha do código do Império e, 

no art. 399, manteve a punição daqueles que considerava vadios e, ademais, de forma 

inovadora, no mesmo capítulo, no art. 402, previu a punição daqueles que praticassem a 

capoeira. Por derradeiro, saliente-se, dispôs, ainda, acerca de algumas condutas que têm na 

infração possessória o conteúdo do injusto.302  

 

Em 1940, após a revolução de 1930 orquestrada por Getúlio Vargas e em um 

período fortemente intervencionista, durante o Estado Novo,303 foi editado o Código Penal 

influenciado por ideias positivistas e deterministas. Interessante notar que o Código de 

1940, cuja parte geral fora reformada em 1984, não previu expressamente contravenções 

penais. Elas foram relegadas a leis especiais, como mais adiante se verá. Tendo em mira 

um Estado policial impregnado de vigilantismo por parte das autoridades, foi editada a Lei 

das Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688, de 3.10.41), ferramenta de gestão da 

delinquência urbana de classe, a qual, por sua vez, previu a contravenção de vadiagem no 

art. 59 e a mendicância no art. 60, sendo esta apenas e tão somente revogada em 2009 pela 

Lei n. 11.983 de 16 de julho. Por outro lado, a então nova Lei das Contravenções Penais

nada dispôs acerca da capoeira, que já ganhava aceitação social e, paulatinamente, deixava 

de ser vista como conduta ilícita, sendo integrada à cultura popular.304 No mesmo sentido, 

tal como nos diplomas anteriores, a Lei das Contravenções Penais previu, notadamente no 

capítulo I da parte especial, infrações penais que têm na posse o conteúdo do injusto 

típico.305 

                                                           
302 A título de exemplo: do fabrico e uso de armas: (...) “Art. 377. Usar de armas offensivas sem licença da 
autoridade policial: Pena - de prisão cellular por 15 a 60 dias. Paragrapho unico. São isentos de pena: 1º, os 
agentes da autoridade publica, em diligencia ou serviço; 2º, os officiaes e praças do Exercito, da Armada e da 
Guarda Nacional, na conformidade dos seus regulamentos.” BRASIL. Decreto n. 847, de 11 de outubro de 
1890. Promulga o Código Penal. Disponível em: ww2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-
11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 03.09.2018. 
303 “A política criminal do Estado Novo apontava suas armas para os ébrios, vadios, mendigos, reincidentes 
em contravenções de jogos do bicho e de azar, conforme disposição do Código Penal adicionada àquela do 
art. 14 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941). Acima de tudo, 
buscava-se a higiene social, a conversão do indivíduo, desprovido das características valiosas da época, em 
mão-de-obra capaz e útil ao desenvolvimento produtivo nacional.” SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 
Finalidades da pena: Conceito material de delito e sistema penal integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p.92.  
304 Para melhor compreensão da história da capoeira e sua gradual aceitação popular, inclusive como esporte 
desde o início do século XX, quando surgiu o “Guia da capoeira ou ginástica brasileira” de 1907 ver: 
SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba. Corpo de mandinga. Rio de Janeiro: Manati, 2002.  
305 A título de exemplo: “Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da 
autoridade, arma ou munição: Pena – prisão simples, de três meses a um ano, ou multa, de um a cinco contos 
de réis, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitue crime contra a ordem política ou social. Art. 19. 
Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade: Pena – prisão simples, 
de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.” 
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1.2.2. Os vadios e os capoeiras  
 

Não obstante o capítulo XIII do Livro III (“Das contravenções em espécie”) do 

Código Penal dos Estados Unidos do Brasil (Código Penal da República) tratar dos “vadios 

e capoeiras”, respectivamente, nos artigos 399 e 404, e mesmo sendo os capoeiras 

“espécies” do gênero “vadios”, iniciaremos exposição por aqueles, tendo em vista se tratar, 

como se verá, de conduta que guarda alguma similitude com o injusto descrito no art. 41-B 

do Estatuto de Defesa do Torcedor.306  

 

Independentemente de sua modalidade, a capoeira era, originalmente, uma arte 

marcial praticada por descendentes de africanos no Brasil.307 Tratava-se, outrossim, de um 

meio de defesa, de resistência, utilizado pelos escravos, além de um jogo-dança,308 que, 

anos mais tarde, tornou-se expressão da cultura popular.309 A capoeira sempre foi 

reprimida pelo Estado brasileiro. Importante, todavia, um recorte histórico para 

compreensão da repressão aos capoeiras. Em outras palavras, importante a divisão da 

repressão da capoeiragem em dois períodos históricos, tendo como marco o momento no 

qual a conduta passou a integrar formalmente o sistema jurídico penal: a) período do 

Império, antes, portanto, da abolição da escravidão (1888) e da proclamação da República 

(1889); b) período republicano, no qual a conduta, tornou-se, formalmente, um injusto 

típico, com o Código Penal de 1890.  

 

No início do século XIX, tinham vigência no Brasil as ordenações Filipinas e, em 

1830, como visto, passou a vigorar o primeiro Código Penal brasileiro – o Código Criminal 

                                                                                                                                                                                
BRASIL. Decreto-lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3688.htm. Acesso em: 06.09.2018. 
306 Ademais, cumpre salientar que durante a exposição, seja no corpo do texto ou em nota de rodapé, não se 
deixará de fazer menção à contravenção de vadiagem.  
307 SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba. Corpo de mandinga. op. cit., p.36. 
308 “Composto sob um rico e complexo conjunto de elementos ritualísticos, brincadeiras, picardias e 
movimentos variados, a capoeira de angola constitui-se como um jogo no qual seu potencial de luta está 
diretamente implicado no lúdico e na dança. No passado, esta característica conferiu à capoeira uma condição 
fundamental em seu processo de resistência: a estratégia necessária ao negro escravizado e desarmado para 
enfrentar o feitor e a polícia.” MATA, João da. Da arte-luta da capoeira angola ao anarquismo 
somático. Verve: revista semestral do Nu-Sol - Núcleo de Sociabilidade Libertária, São Paulo, n. 27, jan./jun. 
2015, p. 111.  
309 Na década de 1970, o Estado passou a valorizar práticas voltadas à noção de boa saúde e ao esporte. 
“Neste período, ainda, foram incorporadas outras atividades populares tais como a capoeira, historicamente 
demarcada por sua raiz ética e por uma postura de transgressão e luta, sendo revalorizada oficialmente como 
esporte no ano de 1972.” REIS, Letícia Vidor de Sousa. A capoeira como Esporte Oficial: a Busca da 
Homogeneização Nacional apud TOLEDO, Luiz Henrique de. Torcidas Organizadas de Futebol. Campinas: 
Autores Associados/Anpocs, 1996, p.25.  
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do Império (1830). Em nenhum destes diplomas havia formalmente a proibição da prática 

da capoeira como infração de polícia. Diante da ausência de proibição formal por lei de 

amplitude nacional, a capoeira era comumente praticada por escravos ou ex-escravos, uma 

vez que sempre foi compreendida como meio de resistência, e, neste sentido, foi reprimida 

por posturas de natureza policial. Desde o início do Império,310 diferentemente da 

República, a repressão ocorria simplesmente pela prática da capoeira, pois esta 

representava uma ameaça à ordem da sociedade escravista brasileira.311 Duas eram as 

penas mais comuns aplicadas aos capoeiras: açoites e trabalhos forçados. Estas penas eram 

aplicadas indistintamente tanto a negros escravos quanto a alforriados. Até 1832, com a 

edição do Código de Processo Penal, as penas eram aplicadas sem qualquer tipo de 

procedimento.312 Entretanto, posteriormente, como acima referido, estas passaram a ser 

aplicadas em “processo policial”. Importante salientar que, posteriormente, as penas de 

trabalhos forçados foram abolidas para os negros não libertos na medida em que, por não 

serem considerados sujeitos de direito, mas coisas, esta pena trazia prejuízos aos seus 

proprietários.313  

 

Após a abolição, que veio acompanhada pelo processo de marginalização sofrido 

pelos negros nos centros urbanos, a capoeira, que já era um meio de defesa dos escravos, 

passou a ser meio de defesa contra a atuação policial. O capoeirista, além de um 

transgressor aos olhos do Estado, era tido também como vadio na medida em que a 

capoeira era entendida como “jogo” ou “brincadeira”.314 Cumpre notar que, por se tratar de 

                                                           
310 Antes mesmo da própria abolição da escravatura e da promulgação do primeiro Código Penal da 
República que tipificava a capoeiragem, esta prática já era reprimida pelo Estado no reinado de D. João VI. 
Assim: “Por medo dos capoeiristas – que desde a segunda metade do século XVIII costumavam pôr a polícia 
carioca para correr –, Dom João tratara logo de criar uma intendência Geral de Polícia, a partir da qual se 
organizou a Guarda Real de Polícia. Nesta última, tornou-se célebre o major Miguel Nunes Vidigal, que 
investia contra os capoeiras com seus milicianos, armados com longos chicotes para manter-se a distância das 
temidas pernas e mãos.” SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba. Corpo de mandinga. op. cit., p.42. 
311 VIDOR, Elisabeth, REIS, Letícia Vidor de Sousa. Capoeira. Uma herança cultural afro-brasileira. São 
Paulo: Selo Negro, 2013, p.29.  
312 “Quanto aos escravos capoeiras, até 1850 o açoite era o castigo mais comum a eles aplicado. Em 1824, a 
pena prevista era de 200 açoites, caindo para 150 em 1845 (documentação jurídica, 1988). Além do açoite, 
eles também eram punidos com trabalho obrigatório em obras do governo. (...) a prática da capoeira era vista 
pela polícia como um comportamento a ser punido e corrigido pelas próprias autoridades policiais, sem a 
necessidade de abertura de processos policiais.” Idem. 
313 Cumpre notar que, para os negros libertos, ou seja, ex-escravos, como a conduta não era considerada 
ilícita, a aplicação da pena costumava ser dificultada. Assim, por exemplo, uma das soluções encontradas, na 
metade do século XIX, foi o recrutamento militar forçado diante da necessidade de soldados na guerra do 
Paraguai. Idem, p.31.  
314 “Muitas vezes associado à imagem do marginal, vagabundo e desordeiro, o capoeira tornava-se alvo 
privilegiado da perseguição policial nos incipientes centros urbanos. Neste período de fortalecimento do 
Estado brasileiro, as técnicas de gestão da vida começam a ganhar força e têm na figura do capoeirista o 
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forma de luta, era comum que a prática da capoeira viesse acompanhada de alguma espécie 

de arma.315 A prática ocorria em rodas, em grupos de pessoas.  

 

Neste cenário, além do próprio estigma social do capoeirista como vadio,316 e 

considerando, ademais, o fato de que o negro representava, aos olhos da nova ordem 

republicana, apoio à antiga ordem monárquica, na medida em que os republicanos 

relacionavam os negros aos abolicionistas e aos monarcas da época,317 sob o argumento da 

preservação da ordem pública e da segurança dos cidadãos, o legislador tornou típico este 

comportamento no art. 402, incluindo, no art. 404, um acréscimo de pena se o praticante 

fosse encontrado com armas,318 bem como considerou como circunstância agravante o fato 

de o capoeirista pertencer a uma banda ou malta.319  

                                                                                                                                                                                
‘mal’ a ser perseguido para limpar as ruas.” MATA, João da. Da arte-luta da capoeira angola ao anarquismo 
somático. op. cit., p.113.  
315 “Essas características singularizavam a capoeira carioca, que pareceu sempre mais armada (facas, 
porretes, navalhas) do que a baiana. Claro, essas armas também existiam na capoeira baiana, mas como 
recursos de um estilo particular, parte de uma artimanha, sem o emprego coletivo e desabusado que tiveram 
no Rio de Janeiro. O jogo carioca, por outro lado, sempre tendeu mais à violência, apelando muito para 
cabeçadas e murros, o que terminava gerando disputas de arma branca.” SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba. 
Corpo de mandinga. op. cit., p. 45.  
316 Note-se, por oportuno, que o legislador era movido por orientação político-criminal preventiva, com 
finalidade de criminalizar determinado segmento social como vadio, até por nele enxergar um criminoso em 
potencial. Isto não é novidade na legislação brasileira na medida em que a vadiagem, como já referido, vem 
prevista no ordenamento nacional desde as ordenações Filipinas (título V do livro LXVIII), passando pelo 
Código Penal do Império (art. 295), permanecendo no Código Penal Republicano (arts. 399-404 – incluindo 
os capoeiras) e sendo mantida na Lei das Contravenções Penais atual, ainda que formalmente (art. 59). Para 
uma evolução histórica da vadiagem desde a Idade Média, relacionada à salvaguarda de interesses 
econômicos (interesses de classe), ver: BORGES, Paulo César Correa. Direito penal mínimo e contravenção 
penal de vadiagem. In: BORGES, Paulo César Corrêa (org.). Leituras de um realismo jurídico-penal 
marginal: Homenagem a Alessandro Baratta. São Paulo: NETPDH; Cultura Acadêmica Editora, 2012, p.21-
25.  
317 “Os capoeiristas eram tidos como inimigos do regime republicano, pois seus adeptos apoiavam os partidos 
que haviam colaborado com o jogo político da Monarquia. Além disso, grande parte dos componentes das 
maltas era de ex-escravos ainda agradecidos pelas atitudes abolicionistas do imperador, ou de pessoas 
oriundas das classes mais pobres, que reconheciam no monarca a figura de um grande pai protetor.” TONINI, 
Renato Neves. A arte perniciosa, a repressão aos capoeiras na República Velha. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, 2010, p. 488.  
318 “Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela 
denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão 
corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de 
algum mal: Pena - de prisão cellular por dous a seis mezes. Paragrapho unico. E' considerado circumstancia 
aggravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em 
dobro. Art. 403. No caso de reincidencia, será applicada ao capoeira, no gráo maximo, a pena do art. 400. 
Paragrapho unico. Si for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a pena. Art. 404. Si nesses 
exercicios de capoeiragem perpetrar homicidio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor publico e 
particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou segurança publica, ou for encontrado com armas, incorrerá 
cumulativamente nas penas comminadas para taes crimes.” PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais 
do Brasil: Evolução histórica. op. cit., p.320. 
319 “O batuqueiro e o capoeirista (ou simplesmente capoeira) reconheciam-se como membros de um clã, 
publicamente identificável pela valentia, pelo andar gingado, se não pela designação (pejorativa, dita à 
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O novo regime republicano, portanto, não tardou em transformar, de maneira 

formal, a prática da capoeira em um injusto típico. Não obstante as inúmeras prisões 

havidas mesmo antes da entrada em vigor do Código Penal, por meio de proibições via 

“posturas policiais”, o legislador criminalizou dois comportamentos no art. 402 com prisão 

celular, inicialmente de 2 (dois) a 6 (seis) meses e agravada mais tarde, quais sejam: a) a 

primeira proibição consistente em “fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade 

e destreza corporal conhecidos pela denominação de capoeiragem”; b) a segunda 

proibição, por sua vez, consistente em “andar em correrias, com armas ou instrumento 

capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando 

pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal.”  

 

No tocante ao primeiro comportamento, a tipificação restava satisfeita com o 

simples exercício da capoeira, independentemente da utilização ou não de qualquer tipo de 

arma. Bastavam alguns golpes no ar ou o jogo-dança para que o delito estivesse 

caracterizado.320 Já em relação à segunda modalidade descrita no “caput” do art. 402, além 

de o sujeito ativo andar “em correrias”, deveria portar (frise-se: não é este o verbo presente 

no tipo) armas ou instrumentos capazes de lesionar, provocando tumulto ou desordens, 

ameaçando pessoas certas ou incertas, ou mesmo incutindo terror ou algum mal. Diante 

das impropriedades técnicas do dispositivo, o Decreto n. 145, de 11 de julho de 1893, deu-

lhe nova redação, especialmente para pôr termo em questões como a necessidade ou não de 

habitualidade.321  

 

No que diz respeito aos capoeiras e ao vadios, este decreto foi importante nos 

seguintes aspectos: a) tendo em conta a necessidade de isolamento (inocuização) dos 

sujeitos detidos por capoeira ou mesmo vadiagem,322 foi estabelecido que a pena seria 

                                                                                                                                                                                
distância) de ‘capadócio’.” SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba. Corpo de mandinga. op. cit., p.27. Guardadas as 
devidas proporções, muito se assemelham à ideia de “torcida organizada”. 
320 Para maiores considerações dogmáticas sobre o comportamento, ver: TONINI, Renato Neves. A arte 
perniciosa, a repressão aos capoeiras na República Velha. op. cit., p.490.  
321 Idem, p. 491.  
322 Note-se que, em relação à contravenção de vadiagem prevista na Lei das Contravenções Penais atual, o 
legislador, além de manter a conduta formalmente típica, o que revela a política preventiva do Estado novo, 
ademais de preconceituosa e até certo ponto higienista, previu, conforme a exposição de motivos, o regime 
de internação em colônia agrícola ou instituto de trabalho para os condenados por esta modalidade de ilícito. 
“Além dos indivíduos a que se refere o artigo do Código Penal, presumem-se perigosos e são 
obrigatoriamente internados em ‘colônia agrícola’, ou em ‘instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino 
profissional’, pelo prazo mínimo de um ano, os condenados pela contravenção de vadiagem ou mendicância 
e os reincidentes em certas outras contravenções relativas à polícia de costumes (arts. 50 e 58).” CAMPOS, 
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cumprida em colônia correcional;323 b) no art. 2º, o legislador disciplinou quem deveriam 

ser os sujeitos enviados à colônia.324 No § 2º, por sua vez, além de pôr fim à discussão 

quanto à necessidade ou não de habitualidade, o legislador trouxe à lume a discussão 

quanto à abolitio criminis325 ou não da primeira parte do “caput” do art. 402, já que agora a 

conduta exigia, além da posse de arma, a provocação de tumulto, incutindo o agente terror, 

aproveitando-se de momentos com alguma aglomeração de pessoas (festas, solenidades 

públicas, manifestação de regozijo, reuniões particulares ou quaisquer outras 

circunstâncias). Independentemente da abolitio criminis da primeira parte do dispositivo, é 

fato que a contravenção continuou a funcionar como instrumento de seleção, pois qualquer 

comportamento que a autoridade do Estado acreditasse causar “distúrbio nas ruas” poderia 

ser considerado como uma contravenção.326 Mesmo após a publicação de referido decreto 

ainda ocorreram prisões e processos por infração de capoeiragem.327 

                                                                                                                                                                                
Francisco. Exposição de motivos da Lei das Contravenções Penais. Rio de Janeiro: Revista Forense, v. 88, 
dez./1941, p.606.  
323 “Art. 1º O Governo fundará uma colonia correccional no proprio nacional Fazenda da Boa Vista, existente 
na Parahyba do Sul, ou onde melhor lhe parecer, devendo aproveitar, além daquella fazenda, as colonias 
militares actuaes que a isso se prestarem, para correcção, pelo trabalho, dos vadios, vagabundos e capoeiras 
que forem encontrados, e como taes processados na Capital Federal.” Os artigos 4º e 5º disciplinam o 
trabalho do preso condenado, in verbis: (...) “Art. 4º Além dos trabalhos agricolas, estabelecer-se-hão na 
colonia fabricas ou officinas de modo a serem aproveitadas as aptidões e serviços dos condemnados, tendo-se 
em consideração o sexo e a idade.  Art. 5º Do producto do trabalho, que constituirá uma das fontes de receita 
da colonia, se reservará uma parte, calculada segundo o esforço de cada correccional, para formação de 
peculio, que lhe será entregue no acto de sua sahida.” BRASIL. Decreto n. 145, de 11 de julho de 1893. 
Autorisa o Governo a fundar uma colonia correccional no proprio nacional Fazenda da Boa Vista, existente 
na Parahyba do Sul, ou onde melhor lhe parecer, e dá outras providencias. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-145-11-julho-1893-540923-
publicacaooriginal-42452-pl.html. Acesso em: 04.09.2018. 
324 “Art. 2º São comprehendidos nessas classes: § 1º Os individuos de qualquer sexo e qualquer idade que, 
não estando sujeitos ao poder paterno ou sob a direcção de tutores ou curadores, sem meios de subsistencia, 
por fortuna propria, ou profissão, arte, officio, occupação legal e honesta em que ganhem a vida, vagarem 
pela cidade na ociosidade. § 2º Os que, por habito, andarem armados, em correrias, provocando tumultos e 
incutindo terror, quer aproveitando o movimento da população em festas e solemnidades publicas, quer em 
manifestações de regosijo e reuniões populares ou outras quaesquer circumstancias. § 3º Os que, tendo 
quebrado os termos de bem-viver em que se hajam obrigado a trabalhar, manifestarem intenção de viver no 
ocio, ou exercendo industria illicita, immoral ou vedada pelas leis.” Idem. 
325 “Com isso, o mero exercício de capoeiragem, ainda que realizado nas vias públicas deixou de ser um 
ilícito penal, pois fora excluído da nova definição do delito de capoeiragem. De fato, conforme anotou 
Galdino Siqueira, ‘o cit. decr. Legislativo n. 145 de 1893, art. 2º §2, modificou essa qualificação, reduzindo-a 
à segunda modalidade, e com alteração, como se vê no texto’, ocorrendo a evidente abolitio criminis dessa 
conduta.” TONINI, Renato Neves. A arte perniciosa, a repressão aos capoeiras na República Velha. op. cit., 
p.491. 
326 “A conduta que permaneceu recebendo a denominação de capoeiragem abrangia os mais diferentes 
comportamentos, servindo como uma espécie de coringa jurídico nas mãos dos delegados de polícia, pois 
qualquer atitude que causasse distúrbio nas ruas poderia ser entendida como prática de capoeiragem, em vista 
da abertura conferida ao tipo em questão.” Idem, p.492.  
327 Para melhor compreensão sobre os julgamentos de processos envolvendo infrações relativas à 
capoeiragem, especialmente no início, quando os julgamentos eram feitos pelas juntas correcionais, e, 
posteriormente, com a implantação do procedimento judicialiforme, passou aos magistrados, ver: TONINI, 
Renato Neves. A arte perniciosa, a repressão aos capoeiras na República Velha. op. cit., p.494-506. 
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Conforme observou TONINI, em pesquisa empírica realizada em processos-crimes 

contra indivíduos processados pelo delito de capoeira, mesmo com a alteração promovida 

pelo decreto n.145 de 1893, sendo o tipo penal (“caput”) considerado aberto, o 

comportamento da capoeiragem, ainda mais com os acréscimos da posse de arma ou 

mesmo da prática em grupo (“malta”), foi utilizado como um coringa para tipificar 

comportamentos indesejados pela sociedade ou que “atrapalhassem a rotina”. Além disso, 

era um meio para controlar e adaptar as condutas consideradas como impróprias pela então 

classe dominante.328  

 

Com o avançar do século XX, a repressão aos capoeiras foi diminuindo, até porque 

outros problemas inerentes a sociedade foram surgindo e, finalmente, a prática de capoeira 

deixou de ser um ilício penal no dia 1º de janeiro de 1942, quando o legislador não previu 

este comportamento na então Lei das Contravenções Penais.329 

 

 
1.2.3. Equivalente funcional: art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor 
 

A despeito dos motivos sociais e político-criminais serem diversos, a antiga 

criminalização da capoeira (luta-jogo / jogo-dança / dança-luta), especialmente a segunda 

parte do “caput” do art. 402 do Código da República, com mais razão após a alteração pelo 

Decreto n. 145, de 11 de julho de 1893, guarda paralelismo com o atual art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II, do Estatuto de Defesa do Torcedor. Cumpre-nos, portanto, neste 

momento, traçar as semelhanças entre referidos injustos típicos.  

 

                                                           
328 “Assim como ocorreu com o delito de vadiagem, até tempos muito recentes, a capoeiragem consistia num 
delito amoldável a uma série de comportamentos, sendo utilizada pelos policiais como um recurso para 
prender pessoas que estivessem incomodando a rotina da comunidade, embora essas atitudes não fossem 
definidas como crimes ou contravenções. Conforme foi verificado na pesquisa concretizada, muitas situações 
e problemas do cotidiano das pessoas eram encaixados no amplo figurino da capoeiragem, acarretando o 
aprisionamento de pessoas que, afinal, não haviam cometido delito algum. Muitas vezes, as pessoas eram 
presas e processadas apenas pela fama, justa ou não, de serem capoeiras ou desordeiros ‘conhecidos’.” Idem, 
p.502.  
329 Anote-se, como já salientado, que, diferentemente da capoeiragem, o legislador insistiu na punição da 
vadiagem no art. 59. Inclusive viu-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo compelido a conceder, em 
2013, salvo conduto em habeas corpus preventivo tendo em conta operações das polícias civil e militar na 
cidade de Franca, no interior do Estado de São Paulo, tendo como objeto justamente a contravenção 
formalmente prevista no art. 59 da Lei das Contravenções Penais. (Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo – TJSP – Habeas Corpus – n. 0237401-35.2012.8.26.0000 – Franca – Rel. Des. Paulo Rossi – 12ª 
Câmara - j. 20.03.2013.) 
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No art. 41-B “caput” e respectivos parágrafos, o legislador estabeleceu algumas 

condutas típicas cuja retribuição sancionatória prevista no preceito secundário, não 

obstante seja a pena privativa de liberdade de reclusão de um a dois anos, consiste no 

impedimento de comparecimento do torcedor em locais onde aconteçam eventos 

esportivos. No “caput” do art. 41-B, de forma mais genérica, o legislador pune aquele 

torcedor que “promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito 

aos competidores em eventos esportivos.” No inciso I, por sua vez, o legislador manteve as 

mesmas condutas de promoção de tumulto, prática ou incitação da violência, mas, por 

outro lado, agregou dois elementos espaciais consistentes no desenvolvimento de tais 

comportamentos “num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do local de realização do 

evento esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento.” No 

inciso II, voltando-se ao injusto de posse, o legislador tornou típica a conduta do torcedor 

que “portar, deter ou transportar, no interior do estádio, ou em suas imediações ou no seu 

trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir 

a prática de violência.” Tanto as condutas do “caput” quanto as dos incisos – todas, 

ressalte-se, pensadas de modo agrupado, voltadas ao torcedor – são similares às previstas 

pelo legislador republicano, como contravenções, primeiramente no “caput” do art. 402 do 

Código Penal de 1890, quando pretendeu coibir a prática da capoeira e, posteriormente, por 

meio do Decreto n. 145, de 11 de julho de 1893.  

 

No início da República, primeiramente no art. 402, o legislador, de modo formal, 

visando à repressão da capoeiragem, previu dois comportamentos típicos. Na primeira 

parte do “caput”, o injusto penal consistia em “fazer nas ruas e praças públicas exercícios 

de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem.” Na segunda 

parte do tipo, a conduta punível consistia em “andar em correrias, com armas ou 

instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, 

ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal.” Para ambas, a 

sanção prevista era de prisão celular de dois a seis meses. Como já aludido, este tipo penal 

sofreu várias críticas na época. Além de aberto, o tipo exigia a habitualidade. Praticamente 

três anos após a promulgação, o legislador alterou o injusto típico. Passou, na sequência, 

portanto, a reprimir aqueles que “(...) por habito, andarem armados, em correrias, 

provocando tumultos e incutindo terror, quer aproveitando o movimento da população em 

festas e solemnidades publicas, quer em manifestações de regosijo e reuniões populares ou 

outras quaesquer circumstancias.” 
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Pois bem. O que se percebe, por conseguinte, é que, no final do século passado, 

uma parcela da política criminal de então, expressão típica de um Estado policial, voltou-se 

contra um sujeito específico, qual seja, o praticante da capoeira, expressão de direito penal 

do autor. Para tanto, o legislador transformou alguns comportamentos em contravenção. 

Inicialmente, criou um tipo aberto no qual qualquer praticante de capoeira, estivesse ele 

lutando, dançando, jogando ou simplesmente se estivesse presente em uma roda, poderia 

ser detido e submetido ao poder do Estado. Por outro lado, ainda em tipo aberto, também 

poderia ser detido se estivesse andando em correria, com armas ou instrumentos capazes de 

produzir lesão corporal, provocando tumulto, desordens, ameaçando pessoas certas ou 

incertas ou incutindo terror. Em resumo, em claro direito penal da “suspeita”, qualquer 

pessoa que o agente do Estado acreditasse que fosse capoeira, nas situações descritas, seria 

detido e processado. Por exemplo, bastaria que a pessoa estivesse em uma roda para ser 

considerada contraventora ou, ainda, bastaria que o sujeito portasse um instrumento capaz 

de produzir lesão corporal para estar incurso na contravenção. Nesse sentido, em 

comparação, sem que haja uma redução teleológica no espectro de alcance do tipo do art. 

41-B, §1º, inc. II do Estatuto, objeto final deste trabalho, este inciso específico também 

pode, sob um aspecto formal, incidir contra toda e qualquer pessoa que seja considerada 

torcedora, definida a critério da autoridade, e que se encontre no interior, no trajeto ou nas 

imediações de um estádio, na posse de objeto que possa servir à prática de violência, o que 

também legitimaria um direito penal da “suspeita”.  

 

Posteriormente, entretanto, diante da amplitude dos comportamentos, o legislador 

alterou a conduta da capoeiragem e passou a reprimir aqueles que, com habitualidade, 

andassem na posse de armas, em correrias, provocando tumultos e incutindo terror em 

situações tais em que houvesse presença maciça de pessoas. Ademais, seja o 

comportamento do Código Penal de 1890, seja sua alteração pelo Decreto n. 145 de 1893, 

o desiderato do legislador era afastar o capoeira do convívio social, mandando-o para 

colônias correcionais ou militares. Com a alteração, o legislador tentou trazer um aspecto 

real-objetivo à periculosidade subjetiva do autor, pois a punição passou a exigir uma 

concentração de pessoas em festas populares, reuniões etc.  

 

Passados mais de 100 anos, o legislador brasileiro utilizou-se da mesma política 

criminal. Todavia, agora não mais com uma contravenção, mas sim como um crime; não 

está direcionada aos capoeiras, mas aos torcedores. No art. 41-B do Estatuto do Torcedor, 
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o legislador passou a exigir, no “caput”, a prática de tumulto ou a incitação da violência. 

No inciso I, incluiu elemento espacial, e, no inciso II, objeto deste trabalho, a posse de 

“instrumentos que possam servir a prática de violência”. A semelhança com a 

contravenção do início do período republicano é tal que, com a reforma levada a cabo pelo 

Decreto n. 145 de 1893, o injusto típico passou a exigir a presença de pessoas 

(“aproveitando o movimento da população em festas e solemnidades publicas, quer em 

manifestações de regosijo e reuniões populares ou outras quaesquer circumstancias”). Já o 

art. 41-B do Estatuto do Torcedor, exige um “evento esportivo” para que as condutas sejam 

típicas.  

 

Por fim, tanto o capoeira quanto o torcedor infrator são ambos submetidos a penas 

privativas de liberdade, devendo ser afastados do convívio social. A diferença está no fato 

de que, como já mencionado, os capoeiras eram enviados às colônias correcionais ou 

militares para o cumprimento da pena privativa de liberdade e os torcedores são, por sua 

vez, impedidos de comparecer a locais de desenvolvimento de eventos esportivos. No 

entanto, em relação aos torcedores, impõe-se uma observação desde já, sem prejuízo de o 

tema poder ser novamente explorado: diferentemente dos capoeiras, no Estatuto do 

Torcedor, o legislador inverte a lógica do próprio Código Penal e impõe, no §2º do art. 41-

B, uma obrigatoriedade ao juiz, qual seja: a conversão da pena de privação de liberdade em 

impedimento de comparecimento do torcedor aos locais de desenvolvimento de eventos 

esportivos.330 Assim, a pena principal do preceito secundário, ainda que prevista a 

privativa de liberdade (de um a dois anos de reclusão), na verdade consiste na impeditiva 

de comparecimento às proximidades do estádio ou outro lugar no qual se realize evento 

esportivo, pelo prazo de três meses a três anos. Somente na hipótese do descumprimento da 

pena de impedimento, que foi a principal aplicada, é que haverá a imposição da privação 

de liberdade, conforme parágrafo 3º do art. 41-B.331 Portanto, diferentemente dos 

capoeiras, cuja política criminal era o afastamento com prisão em colônia correcional, no 

caso dos torcedores, a prisão ocorre somente se o sujeito descumprir o afastamento e 

                                                           
330 “§2º Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de 
comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, 
pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente 
ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas 
neste artigo.”  
331 “§ 3o A pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em 
que se realize evento esportivo, converter-se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 
injustificado da restrição imposta.”  
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comparecer ao evento esportivo, deixando de comparecer, por conseguinte, no local 

determinado pelo juiz, conforme previsão legal do § 4º do próprio art. 41-B.332  

 

Destarte, guardadas as especificidades históricas, econômicas e sociais, o art. 402 e 

suas estruturas no final do século XIX, dentro do sistema penal, como contravenção penal, 

assemelha-se ao crime do art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor no início do século 

XXI.  

 

 

2. Contravenção penal e a ideia da prevenção em VON LISZT 
 

Modernamente, o direito penal de tipos com conteúdo de injusto material é de 

atuação ex post facto, vale dizer, a carga sancionatória somente é implementada após 

ocorrido o fato criminoso. Todavia, não se retira o caráter de prevenção do próprio Direito 

Penal, especialmente no que se refere às contravenções, vale dizer, a atuação ex facto ante, 

o que fica mais evidente desde o desenvolvimento das ideias da Escola Positiva, calcadas 

na dimensão de perigo, contenção e eliminação do “foco de perigo”. 

 

Antes de nos referirmos à Lei das Contravenções, cumpre-nos pôr em relevo, em 

breves linhas, a visão de VON LISZT. Não pairam dúvidas sobre a importância de VON 

LISZT no plano dogmático da ciência jurídico penal.333 Entretanto, no plano da política 

criminal, suas formulações contribuíram para o desenvolvimento daquilo que se poderia 

chamar de “delitos policiais” ou “contravenções de polícia”. Seu pensamento político-

criminal é consentâneo com os problemas de urbanização de fins do século XIX e com a 

crescente demanda por segurança. VON LISZT buscou, na ideia preventiva da pena, a 

finalidade do direito penal,334 uma vez que concentrou seus esforços para os efeitos futuros 

                                                           
332 “§ 4o Na conversão de pena prevista no § 2o, a sentença deverá determinar, ainda, a obrigatoriedade 
suplementar de o agente permanecer em estabelecimento indicado pelo juiz, no período compreendido entre 
as 2 (duas) horas antecedentes e as 2 (duas) horas posteriores à realização de partidas de entidade de prática 
desportiva ou de competição determinada.” 
333 “Sin embargo, no puede discutirse que la teoría del delito edificada por von Liszt a fines del siglo XIX y 
principios del XX constituyó un pilar de la estructura del delito alemana contemporánea. Esto es considerado 
aún hoy como el gran mérito de Franz von Liszt en su carácter de dogmático del Derecho penal.” MUÑOZ 
CONDE, Francisco. La herencia de Franz von Liszt. Del. Azcapotzalco, México, DF: Ubijus Editorial, 2011, 
p.18. 
334 Em seu “programa de Marburgo”, propôs a substituição de um direito penal retribucionista da escola 
clássica por um direito penal orientado pela ideia preventiva da pena orientada a um fim. Neste sentido: “No 
hay duda de que el opúsculo fue pensado en función de la defensa social, como herramienta para el éxito de 
Estado en su ‘combate contra la criminalidad’ y no en un sentido de ampliación de garantías para los 
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do castigo sobre o agente, afastando-se, destarte, do interesse pelos danos causados no 

passado.335 Para tanto, propôs alguns mecanismos, tais como: a) a eliminação das penas 

privativas de liberdade de curta duração; b) a introdução da suspensão condicional da pena; 

c) a ampliação do âmbito de aplicação da pena de multa; d) outras medidas de natureza de 

cunho preventivo especial positivo que visavam o sujeito “necessitado de recuperação”.336 

Estes mecanismos, na essência, próprios de um direito penal de polícia, tinham destinatário 

específico, conforme expressamente fixado por VON LISZT no programa de Marburgo.337 

Em resumo, além daqueles que considerava incorrigíveis e que deveriam ser inocuizados338 

– notadamente os delinquentes habituais –, mas que seriam objeto das penas privativas de 

liberdade, os sujeitos que fossem considerados “vagabundos”, “delinquentes de pouca 

monta”, “socialmente perigosos”, “associais em geral”, seriam alcançados pelos institutos 

referidos.  

 

Aduz MUÑOZ CONDE que os motivos político-criminais que levaram VON 

LISZT a propor referidos mecanismos típicos de um direito policial residiam no fato de 

que o professor de Berlim vivia, no fim século XIX, em uma sociedade alemã disciplinada, 

próspera e em plena expansão econômica e política. Ademais, vivia numa Alemanha 

                                                                                                                                                                                
justiciables, pese a lo cual, sin embargo, fue interpretado en su época como una apertura novedosa y 
progresista, obteniendo – para fortuna de Liszt –, gran resonancia y una vigencia secular en el debate de las 
ideas político-criminales de Alemania.” ELBERT, Carlos. Franz Von Liszt: teoría y práctica en la política-
criminal (1899-1919). Barcelona: Bosch Editor, 2018, p.131. Para a compreensão do fim da pena, 
especialmente a prevalência da prevenção especial em VON LISZT, ver: ROXIN, Claus. Franz Von Liszt y 
la concepción político-criminal de proyecto alternativo. In: ROXIN, Claus. Problemas básicos de del 
derecho penal. Tradução de Diego-Manuel Luzón Peña. Madri: Reus, 1976, p.40-43. 
335 ELBERT, Carlos. Franz Von Liszt: teoría y práctica en la política-criminal (1899-1919). op. cit., p.131. 
336 MUÑOZ CONDE, Francisco. La herencia de Franz von Liszt. op. cit., p.19. 
337 “La lucha contra la criminalidad consuetudinaria presupone conocimientos precisos acerca de la misma. 
Hoy todavía carecemos de ellos. Se trata pues de un eslabón, ciertamente del más significativo y peligroso, 
en aquella cadena de fenómenos sociales patológicos que acostumbramos a resumir con el denominador 
común de proletariado. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos sexos y alcohólicos, rufianes y 
personas de los bajos fondos en sentido amplio, degenerados física y psíquicamente; todos ellos constituyen 
el ejército de los enemigos principales del orden social, cuyo Estado Mayor está constituido por los 
delincuentes habituales.” VON LISZT, Franz. La idea de fin en el Derecho penal, apud MUÑOZ CONDE, 
Francisco. La herencia de Franz von Liszt. op. cit., p.20.  
338 Quanto aos criminosos habituais ou incorrigíveis, a estes se lhes aplicava a pena privativa de liberdade 
visando a inocuização. Segundo MUÑOZ CONDE, havia dois direitos penais: a) um com todas as garantias 
do Estado de direito, voltado ao cidadão normal que cometesse um delito ocasional; b) outro sem limites ou 
garantias, baseado no puro poder penal, destinado aos que ele denominava de proletários da criminalidade 
(delinquentes habituais) ou também marginalizados que, ainda que não cometessem nenhum delito, seriam 
considerados “ameaçadores”. MUÑOZ CONDE, Francisco. La herencia de Franz von Liszt. op. cit., p.11. 
Esta ideia também é compartilhada por ZAFFARONI, Eugenio Raul. Doctrina penal nazi. La dogmática 
penal alemana entre 1933 y 1945. Buenos Aires: Ediar, 2017, p.132-136. Ainda, há que salientar que os 
“incorrigíveis” de VON LISZT foram fonte de inspiração para a teoria desenvolvida por MEZGER relativa 
aos “estranhos a comunidade”. MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el derecho penal de su 
tiempo. Estudios sobre el derecho penal en el nacionalsocialismo. 4ª edição. Valência: Tirant lo Blanch, 
2003, p.170-213. 
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recém-unificada, que lutava para conquistar reconhecimento junto às demais nações 

mundiais, especialmente junto à Inglaterra e à França. Diante deste quadro, e com o 

crescimento urbano ocasionado principalmente pela industrialização, a implementação de 

medidas policiais de controle social se mostrou necessária339 e, destarte, eram nas leis de 

polícia que este desiderato político-criminal poderia ser alcançado. Esta posição, frise-se, 

era fundamentada cientificamente em teorias que falavam de “delinquentes natos”, 

“pessoas deficientes desprovidas de valor vital”, “raças inferiores” ou “pessoas de segunda 

categoria”. Tudo isto lastreado em causas sociais e econômicas.  

 

A Lei das Contravenções Penais, não discrepante desta lógica, por sua vez, não se 

orientou pela ideia de retribuição e de proteção de bem jurídico. Pelo contrário. Sua edição 

atendeu a uma política criminal criminalizante, voltada à prevenção e à gestão do controle 

urbano e ao estabelecimento de regras de convívio. Nas palavras de Pedro PIMENTEL, o 

escopo do legislador era “surpreender o criminoso no seu estado embrionário”.340 Diante 

da atuação ex-facto ante, não por outro motivo, a sanção contida nos preceitos secundários 

é de menor intensidade (prisão simples ou multa), uma vez que o desiderato principal do 

legislador, frise-se, é cercear condutas que, ao final, por apresentarem características de 

“estado perigoso”, ao seu ver, converter-se-iam em crimes com lesão efetiva a bem 

jurídico relevante.  

 

Já antes mesmo da própria Lei das Contravenções Penais, a punição dos capoeiras 

no Código do Império, ou mesmo dos vadios e mendigos ao longo da evolução da história 

penal (“focos de perigo”), eram claras demonstrações de uma política criminal 

estigmatizante, que vinculava a condição social-profissional do indivíduo à prática de 

crime. Interessante observar que esta noção discriminatória que impunha a presença do 

                                                           
339 “En consonancia con la mentalidad dominante en ese tiempo – por cierto, no sólo en Alemania –, la 
preocupación por los entornos sociales marginales, en especial por la criminalidad habitual que había 
aumentado enormemente con la industrialización y el crecimiento de la población urbana, se reflejaba en el 
ámbito jurídico en la aprobación de medidas represivas de corte puramente punitivo, y en todo caso en el 
incremento de los controles policiales de las clases populares más débiles económicamente y por ello más 
proclives a la comisión de delitos.” MUÑOZ CONDE, Francisco. La herencia de Franz von Liszt. op. cit., 
p.20. 
340 “Daí a necessidade de desenvolver-se outra defesa, como que de uma rede protetora, preventiva, lançada 
bem à distância, de modo a surpreender o criminoso no seu estado embrionário, mas já em suficiente 
condição de demonstrar o perigo de, com a progressão da conduta do agente, e no desdobramento desta, 
ocorrer o dano ou a lesão. Para prevenir o mal maior, o legislador estabelece um conjunto de normas 
destinado a cercear as condutas que, sem se apresentarem ainda lesivas ou ofensivas, trazem em si a 
potencialidade de ofender ou de lesar, constituindo-se em manifestação de estado perigoso.” PIMENTEL, 
Manoel Pedro. Contravenções penais. São Paulo: Saraiva, 1975, p.2.  
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aparato de prevenção penal já era vista em VON LISZT, quando o autor se referia, 

genericamente, ao “proletariado da criminalidade”. Esta ideia se manteve, no Brasil, 

durante todo século XX, tanto que a contravenção de mendicância (art. 60) somente foi 

revogada em 2009, estando ainda em vigência a contravenção de vadiagem (art. 59).  

 

A estas condutas “estimadas como perigosas”, cometidas por “sujeitos perigosos” 

na visão político-criminal, é que o legislador atribuiu o nome de contravenção, conforme 

pontua Pedro PIMENTEL,341 uma vez visam à “prevenção de maiores delitos”. Surge, nas 

palavras Bento de FARIA,342 aquilo que se convencionou chamar de “justiça 

contravencional”, que, observando as regras de imputabilidade, visa, antes de mais nada, 

uma atuação ex ante.  

 

Portanto, quando da edição da Lei das Contravenções Penais, o legislador traçou 

duas linhas de entendimento em relação à proteção do que considera importante, à luz, é 

verdade, do que já pensava a escola toscana, conforme se verá na dicotomia das infrações 

mala in se e mala quia prohibita.343 Quando se trata de ofensa de bens ou interesses 

importantes do indivíduo, a proteção contra a ofensa em si ou contra o perigo de lesão 

próxima é feita pela lei penal por meio dos crimes; por outro lado, se a ofensa ou a lesão 

não é veemente, mas da conduta depreende-se a possibilidade de ocorrência, o instrumental 

jurídico para a proteção é a via da contravenção penal.344  

 

Assim, como a política de regência da Lei das Contravenções é atuar para impedir a 

ocorrência do dano ou mesmo de um perigo próximo aos bem jurídicos considerados 

importantes e fundamentais, é que a construção sistemática pensada pelo legislador foi 

                                                           
341 Idem, p.2. 
342 FARIA, Bento de. Das contravenções penais. Rio de Janeiro: Récord Editora, 1958, p.20. 
343 “La contravvenzione era quindi dominata da un’idea di prevenzione (e quindi da un rapporto strumentale 
con uno scopo) e di specializzazione (e quindi da una mutevolezza dipendente dalla varietà delle situazioni 
da regolare). In questa prospettiva dev’essere intesa la contrapposizione tra mala in se (in cui consistono i 
delitti) e mala quia prohibita (in cui consistono le contravvenzioni): i primi traggono il criterio dela loro 
rilevanza da un canone assoluto valido a priori, le seconde derivano da un apprezzamento relativo alle 
contingente politiche.” PADOVANI, Tullio. La tradizione penalistica toscana nel códice zanardelli. In: 
VINCIGUERRA, Sergio (coord.). I codici preunitari e il códice zanardelli. Diritto penale dell’ottocento. 
Padova: Cedan, 1999, p.406.  
344 “Conclui-se, portanto, que a Lei das Contravenções Penais forma a primeira linha de combate contra o 
crime, ensejando a inocuização do agente quando ele ainda se encontra o simples estado perigoso. Com 
sanções de pequena monta, prisão simples ou multa, impostas mediante processo sumaríssimo, alcança-se o 
principal objetivo que é coartar a conduta perigosa, capaz de ameaçar, no seu desenvolvimento, o bem ou 
interesse tutelados.” PIMENTEL, Manoel Pedro. Contravenções penais. op. cit., p.3. 
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baseada, em sua maioria, em infrações de perigo,345 mais especificamente, em perigo 

presumido.346 ZAFFARONI, ao criticar o sistema contravencional argentino, no qual é 

permitido às províncias o tratamento legislativo das “contravenções de polícia” e o 

julgamento por autoridade administrativa, defende que o sistema contravencional, como 

Direito Penal especial – logo, submetido aos direitos e garantias individuais – seria o único 

meio admissível para o tratamento preventivo pré-delitual dentro de um Estado de 

direito.347  

 

  As contravenções, portanto, mesmo que visem à disciplina coercitiva da vida em 

sociedade, no sentido de atuar de modo a evitar a prática delitiva,348 e que possuam um 

viés preventivo-policial,349 estando submetidas às garantias e direitos individuais, são 

aceitas dentro de um Estado de Direito. O que não se admite – e isto era bem claro quando 

da punição dos capoeiras – é a punição com finalidade higienista,350 o que afasta 

completamente um direito penal do fato, primando-se por um direito penal única e 

exclusivamente do autor.  

                                                           
345 Considerando a finalidade deste trabalho, anote-se que as categorias dos crimes de perigo não serão 
abordadas de forma teórico-dogmática isolada.  
346 “E, sendo infrações de perigo, a maioria das contravenções apresenta o caráter de presunção do perigo, 
mais diretamente, são infrações de perigo presumido, isto é, a situação perigosa dispensa o legislador de 
incluir no tipo penal, explicita ou implicitamente, o requisito da ocorrência concreta do perigo. Não obstante, 
em alguns casos, essa ocorrência demandará demonstração, hipóteses em que, então, se falará em infrações 
de perigo concreto.” PIMENTEL, Manoel Pedro. Contravenções penais. op. cit., p.3.  
347 “Esta desafortunada conjunción de factores de baja política nos impide tener una política criminal única y 
coherente, racional, de prevención pre-delictual, por el único medio admisible en un Estado de derecho, que 
es el derecho contravencional, entendido como derecho penal especial.” ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. Buenos Aires: Ediar, 2014, p.243. 
348 PADOVANI, Tullio. La tradizione penalistica toscana nel códice zanardelli. op. cit., p.406.  
349 “Nesse empenho o Estado, em função da sua atividade de polícia, para prevenir, tanto quanto possível, 
perturbações dessa ordem jurídico-social, além das sanções extremas editadas para os atos que a malferem na 
sua organização fundamental e atentam perigosamente contra qualquer de seus membros e contra seus 
direitos pessoais, tem necessidade de prescrever preceitos para impedir a simples possibilidade de qualquer 
perigo decorrente de outros atos de menor gravidade, ou de efeitos mínimos, mas que proporcionariam maior 
facilidade para a prática da ofensa.” FARIA, Bento de. Das contravenções penais. op. cit., p.19. 
350 COSTA e SILVA cita LIMA DRUMMONT, para o qual, além de tentar encontrar uma diferença em 
relação aos crimes, considerando, pois, que a punição da contravenção decorreria da simples violação de leis 
e regulamentos, decorrente da mera proibição, as contravenções apresentariam caráter preventivo, profilático 
e higiênico, nesses termos: “Os actos contraventores são punidos, porque são actos perigosos ao direito 
alheio. Esta é a verdadeira índole jurídica da contravenção. O legislador, punindo os actos contraventores, 
tem por fim tutelar o direito, não immediata e directamente, mas mediata e indiretctamente. A repressão das 
contravenções representa no organismo social um papel prophylatico ou hygienico, ao passo que a repressão 
dos crimes tem um fim therapeutico. A repressão das contravenções é um meio preventivo. O acto 
contraventor não é em si mesmo um mal, mas sómente o é porque a lei o prohibe – malum quia prohibitum”. 
DRUMMONT, Lima. Direito Criminal (prelecções) apud SILVA, Antonio José da Costa e. Código Penal 
dos Estados Unidos do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1930, p. 54. E complementa COSTA 
e SILVA, idem, p.54: “Em substância: - para esses criminalistas, que escrevem tendo deante dos olhos um 
identico texto de lei, a contravenção não é senão a violação ou inobservância, perigosa, de disposições 
preventivas das leis ou dos regulamentos”.  
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3. Crime e contravenção: paradigmas dogmáticos 
 

Antes da consideração sobre a evolução dicotômica entre crime e contravenção na 

legislação brasileira e a influência advinda de alguns códigos modernos, é importante 

apresentar as tentativas, tanto dogmáticas quanto político-criminais, de encontrar 

diferenças substanciais entre os entes jurídicos aludidos. É fato que a maioria das 

legislações foi pautada pelo critério da gravidade dos comportamentos e das sanções 

impostas (especialmente das penas cominadas). Contudo, outras tantas teorias pretenderam 

estabelecer critérios diferenciadores entre os ilícitos penais (crime ou contravenção). Ao 

longo da construção da dogmática penal, a doutrina tentou encontrar uma distinção 

essencial entre crime e contravenção. Cada teoria recebeu influências de concepções 

político-criminais de momentos históricos distintos.  

 

Algumas legislações estipulam comportamentos contravencionais no próprio 

Código Penal. Outras, como a brasileira, editaram leis próprias. Entretanto, 

independentemente do local sistemático no qual tais comportamentos se encontrem, as 

perguntas que ficam são: qual a diferença entre crime e contravenção? Existe diferença 

substancial entre crime e contravenção? As respostas para essas perguntas seguem as mais 

diversas teorias, que vão desde a ausência de diferença entre tais entes jurídicos até aquelas 

que os diferenciam tendo como base critérios de quantidade ou qualidade, ou mesmo a 

escolha entre considerar uma conduta humana como crime ou contravenção fica ao arbítrio 

do legislador.  

 

Não há unanimidade quanto à sistematização das teorias já desenvolvidas acerca 

desta distinção. Para facilitar o estudo e a exposição, utilizaremos, com acréscimos e 

alterações necessárias, da classificação em duas vertentes preconizada por SALVADOR 

NETTO:351 (i) teorias qualitativas ou materiais, que buscam a diferença fundamentada na 

                                                           
351 SALVADOR NETTO sistematiza as teorias em dois grandes blocos: teorias qualitativas (ou materiais) e 
quantitativas (ou formais). “A primeira corrente busca a justificativa da separação na própria essência da 
infração penal, em seu aspecto constitutivo, podendo identificar o caráter administrativo das contravenções, 
sua noção de periculosidade e presunção, seu traço cautelar de ‘simples polícia’, seu menor grau de 
moralidade etc. A segunda postura ou teoria quantitativa, de origem positivista italiana, apregoa que as 
contravenções não podem ser vistas como desiguais por natureza dos crimes, não havendo uma diferenciação 
substancial ou ontológica. A diferenciação está, neste pensamento, sediada na sanção penal.” SALVADOR 
NETTO, Alamiro Velludo. Lei das contravenções penais – Arts. 1 a 17. In: SALVADOR NETTO, Alamiro 
Velludo (coord.). Comentários à lei das contravenções penais. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 45. 
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essência da infração; (ii) quantitativas ou formais, que preconizam a distinção 

fundamentada na sanção penal.352  

 

A primeira distinção quanto à essência remonta a BECCARIA e à influência da 

ilustração. Em sua visão, a medida do delito seria o dano à sociedade. O ponto de 

diferenciação reside na ofensa ou não de direitos naturais. BECCARIA classificou e 

dividiu os delitos em três grupos: a) o primeiro, constituído por delitos dirigidos à 

destruição da sociedade ou de seus representantes, lesando, portanto, a segurança social; b) 

o segundo, formado por aqueles que atingem o cidadão em sua vida, bens ou honra, ou 

seja, subvertem a segurança privada; e c) o terceiro, aqueles que constituem ações 

contrárias ao que cada um está obrigado a fazer ou não fazer por lei em consideração ao 

bem público.353 BECCARIA já identificava, à época, ainda mais em um Estado em 

formação sob o império da lei, em contraposição ao Estado absoluto sem qualquer ideia de 

legalidade, a necessidade tanto de infrações voltadas à tutela de direitos subjetivos (o crime 

passa a ser visto como lesão a direito subjetivo), como infrações cujo objetivo era a 

ordenação da vida social, ao que BECCARIA, neste caso, chamou de proteção da própria 

lei para garantir a vida social (sociedade legítima). E não poderia ser de outra forma, na 

medida em que, influenciado pelas ideias contratualistas, após os homens decidirem viver 

em sociedade – saindo do estado de plena liberdade, mas em guerra de uns contra os 

outros, sem certeza da possibilidade de usufruto da própria liberdade –, renunciaram a uma 

parcela de seus direitos naturais em favor do soberano, em troca de proteção, para, 

exatamente, poderem gozar do restante dos direitos e liberdades não restringidos.354 Esta 

renúncia de direitos em favor de um órgão central dá origem ao Estado que nada mais é do 

                                                           
352 JIMÉNEZ DE ASÚA, em estudo exaustivo, elabora uma distinção em três grandes grupos: a) critério 
daqueles que vêm diferença ontológica (de essência) entre crime e contravenção (ou falta); b) critério 
daqueles que sustentam haver entre crime e contravenção somente distinção de gravidade; c) posição dos que 
vinculam a existência da diferença baseada no critério legal e não em distinção qualitativa. JIMÉNEZ de 
ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. 3ª edição. Buenos Aires: Editorial Losada, 
1965, p.140. Também adota esta classificação: NORONHA, E. Magalhães. Da natureza jurídica das 
contravenções. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, Rio de Janeiro, v. 4, n. 15, out./dez. 
1966, p.54.  
353 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 42-44. Também: JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. de. Tratado de Derecho 
Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p.140; DOTTI, René Ariel. O direito penal das contravenções. Ciência 
Penal, v. 3, n. 1, 1976, p.65.  
354 “Leis são condições sob as quais homens independentes e isolados se uniram em sociedade, cansados de 
viver em contínuo estado de guerra e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza de conservá-la. Parte 
dessa liberdade foi por eles sacrificada para poderem gozar o restante com segurança e tranqüilidade. A soma 
de todas essas porções de liberdades, sacrificadas ao bem de cada um, forma a soberania de uma nação e o 
Soberano é seu legítimo depositário e administrador.” BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. op. cit., 
p.27.  
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que a soma de liberdades dos próprios homens que passam a conviver em uma organização 

social. Em outras palavras, os homens passaram do estágio pré-social para o social.355 

Todavia, este estágio último somente seria garantido com a proteção do próprio Estado que 

o fez por meio das leis.  

 

Assim, enquanto os delitos ofendiam a segurança pública e privada e seu conjunto 

significava a plenitude dos direitos naturais, definidos como mala in se, as contravenções 

violavam, na verdade, leis destinadas a promover o bem público (mala quia prohibita).356 

O Estado, portanto, passou a organizar o convívio social e, acima de tudo, administrar e 

ordenar a vida comunitária, em uma clara visão de gestão pública de ambiente de 

interação.  

 

A escola toscana357 ou clássica italiana,358 representada por CARMIGNANI e 

CARRARA, tentou demonstrar a diferença de essência levando em conta a tutela jurídica. 

Enquanto para CARRARA, o delito era um ente jurídico que tem origem na natureza da 

sociedade civil, imposto ao homem pela lei eterna como meio de conservação, de 

progresso intelectual, de aperfeiçoamento moral e de proteção ao direito, daí decorrendo a 

                                                           
355 Sobre a influência dos autores contratualistas, especialmente Thomas Hobbes, e a passagem do pré-social 
ao social, ver: LUISI, Luiz. Sôbre Cesare Beccaria. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, v. 60, jan. 1965. Acrescentando: “BECCARIA, ao invés de, como Hobbes, concluir que no Contrato 
Social, os homens renunciaram a todos os seus direitos, entregando-os, numa renúncia total e incondicionada, 
a um soberano, para poderem viver com segurança, entende que no Contrato Social, os homens renunciaram 
apenas parte de seus direitos naturais, o indispensável necessário à vida social.” Idem, p. 240. 
356 FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo. Derecho penal: parte general. Tradução de Pablo Eiro. Bogotá: 
Editorial Temis, 2006, p.166.  
357 Sobre as escolas penais: JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz, VANZOLINI, Patrícia. Manual de 
direito penal. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 123-145. Pretende-se, no que for aplicável, mostrar como certas 
escolas influenciaram a dicotomia entre crime e contravenção.  
358 Cumpre notar a impropriedade do termo “escola clássica” que, em verdade, teria sido usado em 
contraposição aos positivistas, como forma de agrupar autores com uma linha de pensamento comum, 
baseadas em premissas comuns, como o método racionalista, a imputabilidade baseada no livre arbítrio (base 
da responsabilidade penal), o delito como um ente jurídico eis que violação de um direito e a pena como 
retribuição jurídica, baseada na culpa, visando restabelecer a ordem jurídica violada. Sobre a escola clássica, 
ver: SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p.90-93; 
JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz, VANZOLINI, Patrícia. Manual de direito penal. op. cit., p.126-
128. Sobre a crítica do termo “escola clássica”: “quando se produziu o enfrentamento dos positivistas com 
todo o pensamento penal anterior, ocorreu a Ferri a fantasiosa ideia de agrupá-los todos no rótulo de ‘escola 
clássica’, considerando que Beccaria havia sido o seu fundador e Carrara o seu máximo expoente. 
Semelhante ‘escola’ jamais existiu, o que não retira o mérito de Carrara como o grande construtor que, 
seguindo os passos de Carmignani, desenvolveu suas ideias com maior amplitude, especialmente no que se 
refere à parte especial do direito penal.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl, PIERANGELI, José 
Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 12ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2018, p.253-254.  
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necessidade de proibir certos atos que perturbam a ordem externa,359 ou, em outras 

palavras, ofendem direitos protegidos pela lei penal,360 as contravenções, na verdade, são 

vistas como transgressões a regras de polícia e nelas não há ofensa ou destruição a direito 

algum inerente à natureza humana ou mesmo à própria sociedade. Não ofendem princípio 

ético universal e somente se reprimem com finalidade estritamente coletiva.361 CARRARA 

enxerga, assim, pela primeira vez, o caráter administrativo da contravenção, diferenciando-

as dos delitos, na medida em que a imputação é carente de elementos materiais, como o 

dano e o dolo, mas a repressão (desejo do Estado) atende a simples critério de utilidade 

coletiva. As contravenções, destarte, são imputações que correspondem à mera criação 

política, simples infrações à ordem ou infrações de desobediência.362 Em síntese, portanto, 

o crime atenta contra a segurança social ao passo que a contravenção lesa a 

prosperidade.363  

 

CARMIGNANI, a seu turno, transitava na incerteza da distinção entre delitos e 

contravenções ou, em outras palavras, entre um injusto penal qualitativamente diferente do 

injusto contravencional.364 Afirmava o objeto das contravenções (“delitos de polícia”) 

como a contrariedade à prosperidade pública e, dos delitos, como ofensas à segurança 

pública. Contudo, como anota ZAFFARONI, a incerteza de CARMIGNANI residia no fato 

de que, como o próprio professor toscano dizia, a ação de polícia se exercia de diversas 

maneiras e era quase impossível reduzir a classes suas atribuições e distingui-las com 

nomes próprios. E mais: a incerteza ressoava mais clara quando ressaltava que a polícia 

não atua somente com finalidade preventiva, mas também com meios repressivos. Dizia 

                                                           
359 CARRARA, Francesco. Programa de direito criminal: parte geral. Volume I. Tradução de José Luiz V. 
de A. Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, 1956, p.55. 
360 Idem, p. 126. 
361JIMÉNEZ de ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p. 141.  
362 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.237. 
363 “As contravenções (isto é, as violações das leis que protegem a prosperidade, não o direito, leis que têm 
seu fundamento apenas no princípio da utilidade) se classificam conforme os diferentes bens, que se desejam 
assegurar com a interdição daqueles fatos que constituem as próprias contravenções. Não se poderiam 
classificar pelas regras do dano, ou do direito violado, porque nelas não há dano, nem violação de direito; ao 
menos por sua essência não o exigem. Não seria, pois possível, na classificação dessas infrações, aplicar o 
critério com o qual se classificam os delitos. Não se poderia recorrer ao dolo, quer nelas êle não existe como 
elemento necessário. Não se poderia recorrer ao impulso, nem (aproveitando o pensamento o insigne Ellero 
externou quanto à classificação cabível nas leis puramente preventivas), poderiam ser classificadas conforme 
a paixão impulsora, pela sólida razão de que nas contravenções nem sempre existe uma paixão que mova o 
agente. Portanto, é verdadeiramente necessário e inevitável, nos regulamentos de polícia, extrair a 
classificação das contravenções da natureza do bem protegido pela proibição de certos atos, talvez 
moralmente inocentes e que não acarretem violação atual ou perigo ao direito. E esse é o método geralmente 
observado nesta matéria.” CARRARA, Francesco. Programa de direito criminal: parte geral. Volume I. op. 
cit., p.126.  
364 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.235.  
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CARMIGNANI que a polícia “econômica” reprime certas ações porque são contrárias à 

prosperidade pública (ou à administração); já a polícia “governativa” reprime algumas 

outras ações porque constituem as primeiras linhas dos delitos, pois, assim atuando, 

garante a segurança pública enquanto limita a liberdade dos homens, com o fim de 

prevenir excessos mais graves. Tanto um viés quanto o outro pertencem à noção de delito 

de polícia e ambos estabelecem um contato entre a função da polícia e a das leis penais. 

Por fim, CARMIGNANI observa a origem do direito penal na necessidade, enquanto a 

origem da polícia estaria na utilidade.365  

 

Dentro, ainda, da visão da Escola Clássica, mas agora no que diz respeito 

especificamente à escola alemã, e inserido no contexto de proteção de direito subjetivo e 

prevenção, buscando a diferença de essência entre as infrações, encontra-se Paul Johann 

Anselm Ritter Von FEUERBACH. A missão do Estado, por meio de seu instrumento mais 

incisivo de restrição de liberdade, o Direito Penal, passou a ser a proteção e a preservação 

de direitos subjetivos. O crime, a seu turno, é visto como lesão a direito subjetivo natural 

(visão jusnaturalista) da pessoa, representado pelos bens fundamentais (vida, liberdade, 

saúde etc.) sobre os quais se estruturou a tutela do Estado,366 além de conduta socialmente 

danosa.367 Destarte, o Estado era meio de tutelar e garantir direitos tanto dos sujeitos 

quanto do próprio Estado. A garantia destes direitos se fazia por intermédio da sanção 

punitiva, que era o instrumento de ordem e segurança social cuja função era deter o sujeito 

no “limiar do delito”.368 A pena, nesta ordem de ideias, não possuía caráter retributivo, mas 

sim natureza preventiva geral, notadamente, voltada à coação psicológica exercida pela 

ameaça contida na norma, posto que o Estado, em virtude do próprio contrato social, tinha 

a finalidade de garantir a nova ordem criada, além das condições da vida comunitária. Para 

                                                           
365 CARMIGNANI, Giovanni Alessandro Francesco. Elementos de Derecho criminal apud ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. op. cit., p.235.  
366 “Para o pensamento ilustrado, partindo de Beccaria, e recorrendo de Feuerbach a Filangieri, de 
Romagnosi a Carmignani, a violação causada pelo delito atingia um direito subjetivo variável conforme a 
espécie delitiva. O objeto do delito tinha que ser necessariamente um direito subjetivo natural da pessoa, um 
dos bens fundamentais para cuja tutela existia o Estado, e que seriam a vida e os meios necessários a sua 
preservação, como a liberdade, a saúde, os membros ou os bens. Em suma, o crime é a ação que contradiz ao 
direito de outrem.” COPETTI, André. Direito penal e estado democrático de direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2000, p.91. 
367 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: Interesses difusos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 38. 
368 BRUNO, Aníbal. Direito penal. Parte geral. Tomo I. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p.92.  



176 
 

tanto, o exercício legítimo do poder punitivo em face de comportamentos socialmente 

danosos se fazia necessário.369  

 

Sendo um autor clássico influenciado por ideias iluministas e contratualistas, tendo 

como pressuposto seu conceito de direito entendido como “liberdade sancionada pela 

razão, como condição para alcançar as mais altas finalidades”,370 FEUERBACH afirmava 

que aquele que excede os limites da liberdade jurídica comete uma lesão jurídica ou uma 

injúria. Todavia, somente cometeria crime o indivíduo que lesionasse a liberdade garantida 

pelo contrato social e assegurada pelas leis penais. Portanto, em sua visão, em um sentido 

amplo, crime é uma injúria contida na lei penal, ou, uma ação contrária ao direito de outro, 

também cominada em uma lei penal.371 Entretanto, segundo sustentava, há direitos que 

independem do exercício de qualquer ato de governo ou do reconhecimento do Estado, 

vale dizer, direitos dos indivíduos (súditos) ou do próprio Estado. Estes direitos, 

assegurados por leis penais, dão base ao conceito de crime em sentido estrito que, tendo 

em conta as penas cominadas e a jurisdição a que se submetem, podem subdividir-se em 

infrações criminais e civis.372 O Estado, a seu turno, que objetiva assegurar direitos e, por 

conseguinte, a convivência dos súditos, tem o direito de exigir destes omissões de ações 

(comportamentos), nem sempre antijurídicas, mas particularmente proibidas e 

juridicamente possíveis. Assim, quando este objetivo for protegido com uma pena frente a 

uma lei de polícia determinada, surge, então, o conceito de contravenção de polícia.373  

 

As infrações de polícia previstas no código da Baviera eram conceituadas por 

FEUERBACH como condutas, omissivas ou comissivas, que não lesionam, por si mesmas, 

direitos do Estado ou de um súdito, mas que são proibidas ou ordenadas sob pena. 

Também pertencem a este conceito as pequenas lesões jurídicas, previstas em leis 

especiais, que reservam tanto a investigação quanto a imposição da pena às autoridades 

                                                           
369 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p.92. 
370 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Ensayo preliminar. In: FEUERBACH, Anselm von. Tratado de derecho 
penal. Tradução de Eugenio Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier. Buenos Aires: Hamurabi, 2007, p.16.  
371 FEUERBACH, Anselm von. Tratado de derecho penal. op. cit., p.55.  
372 Idem, p.56.  
373 “En la medida en que el Estado está justificado para procurar en forma mediata su objetivo, valiéndose de 
leyes de policía y prohibiendo de este modo acciones que en sí no son antijurídicas, habrá derechos 
especiales del Estado a exigir la omisión de estas acciones particularmente prohibidas, que originariamente 
fueron para los súbditos jurídicamente posibles. Cuando el derecho a la obediencia del Estado está protegido 
con pena frente a una ley de policía determinada, surge el concepto de delito, es decir, de contravención de 
policía.” Idem. 
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policiais.374 A despeito de afirmar que a divisão entre crime e contravenção é de grande 

utilidade para o legislador, não obstante ambos sujeitarem-se aos mesmos princípios 

dogmáticos, o que por si só já dificulta a diferenciação ontológica, FEUERBACH critica o 

abuso na utilização das contravenções de polícia, uma vez que seria possível disciplinar 

todas as liberdades humanas, transformando, portanto, o indivíduo num fantoche vivo 

(“títere chino viviente”), na medida em que ele não poderia dar um passo sem incorrer em 

ilícito e, por conseguinte, em uma pena.375  

 

Na sistematização proposta por FEUERBACH, fica clara, portanto, a adoção da 

divisão entre crime e contravenção posto que, depois de tratar dos princípios gerais no que 

diz respeito à existência da infração, expõe, na terceira parte do segundo livro, que 

denomina de “positiva ou especial do direito penal” uma classificação dos assim chamados 

“delitos comuns policiais” que são, em sua visão, ações puníveis sem importar lesão 

jurídica mas que, todavia, estão submetidas a sanções penais por razões policiais. Divide-

as em quatro categorias: a) a polícia criminal; b) polícia dos bens; c) polícia dos costumes; 

d) polícia da população.376 Assim, FEUERBACH, voltando os olhos para a realidade de 

delitos mala in se e mala quia prohibita, diferencia ontologicamente delito de 

contravenção. Enquanto o delito existe quando se viola um direito subjetivo existente antes 

do reconhecimento da lei (direito natural), sendo a pena a consequência legal, fundada na 

preservação deste direito, a contravenção (ou delitos de polícia) ofende o direito objetivo, 

vinculando o particular a uma desobediência377; em outras palavras, o particular pratica 

uma conduta lícita, mas proibida pelo Estado.378  

                                                           
374 Idem, p.236. 
375 “Una división que es de gran utilidad al legislador, pero que en la legislación común alemana positiva es 
de ínfima importancia, dado que ambos géneros son tratados conforme a los mismos principios. (...). Muy 
fácilmente puede abusarse de la legislación penal policial y encadenar todas las libertades humanas, para 
hacer del ciudadano un títere chino viviente, que no podría dar siquiera un ínfimo paso inculpable sin caer en 
pena. Una indignante muestra de esta clase la ofrece la segunda parte del proyecto de Código Penal bávaro 
del año de 1822.” Idem, p. 56. Observa SILVEIRA que a crítica residia, também, na admissão das 
contravenções de polícia, entendendo-as como “socialmente danosas” mesmo diante da ausência de ofensa a 
direitos subjetivos. Assim, “grande discussão também se deu quanto às chamadas infrações policiais 
(Polizeivergehen). Ainda que não lesionassem direitos subjetivos, FEUERBACH entendia ser justificável 
uma punição, já que tais condutas colocavam em perigo a ordem e a seguridade social. Desta feita, tanto as 
lesões a direitos quanto a manutenção dessa ordem e seguridade poderiam ser entendidas como socialmente 
danosas.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: Interesses difusos. op. cit., 
p.38. 
376 FEUERBACH, Anselm von. Tratado de derecho penal. op. cit., p.241. 
377 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. op. cit., p.141.  
378 FEUERBACH, frise-se, na fase em que passou a exercer cargos oficiais no Estado, em 1813, elaborou o 
Código Penal bávaro. A parte especial trata dos chamados delitos comuns policiais, trazendo diversas 
disposições acerca dos chamados delitos de polícia. Segundo FEUERBACH, estes comportamentos estariam 
caracterizados independentemente de qualquer lesão jurídica, uma vez que o que importava eram as razões 
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Até FEUERBACH, entendia-se que a função do direito penal era a proteção de 

direitos subjetivos, ou seja, do conjunto de direitos privados ou individuais pertencentes 

aos sujeitos. Estes, portanto, consistiam no centro da tutela penal. Todavia, já na primeira 

metade do século XIX, com a publicação do estudo sobre a tutela da honra379 de Johann 

Michael Franz BIRNBAUM, na Alemanha, a tese de FEUERBACH é posta em xeque com 

o surgimento daquilo que se convencionou chamar, inicialmente, de bem e, 

posteriormente, de bem jurídico.380 Vale lembrar que, ao longo do século, este conceito 

sofreu profundas alterações na dogmática penal.381 A teoria de BIRNBAUM – ou sua 

concepção de bem – voltava-se a uma perspectiva objetiva, já que o “bem” localizava-se 

no mundo exterior e tratava-se de uma realidade concreta e objetiva.382 Em outras palavras, 

ao contrário de FEUERBACH, para quem a função protetiva do direito penal tinha como 

núcleo as relações intersubjetivas (direitos subjetivos), para BIRNBAUM, esta voltava-se 

para aquilo que realmente poderia ser atingido, diminuído ou subtraído383 das esferas de 

seus titulares. Interessante observar que, não obstante a própria confrontação em si das 

teorias de FEUERBACH e BIRNBAUM – direitos naturais/subjetivos e bens dos 

indivíduos (mais tarde bem jurídicos), ambas se contrapõem à ideia contravencional de 

                                                                                                                                                                                
policiais. Na verdade, as condutas policiais tinham como pressuposto evitar que o súdito se tornasse perigoso 
e, com isto, violasse a ordem pública. Tratando dos delitos comuns policiais, FEUERBACH afirma que são: 
“las acciones punibles que sin importar una lesión jurídica están sometidas a conminaciones penales por 
razones policiales, en la medida en que el derecho común las recepta, pueden dividirse en cuatro categorías 
principales, según que contravengan la policía criminal, la policía de los bienes, la policía de las costumbres 
o la policía de la población. No obstante, atendiendo la pena, varias de estas contravenciones están 
equiparadas al crimen.” FEUERBACH, Anselm von. Tratado de derecho penal. op. cit., p.241. 
379 Para melhor compreensão da evolução histórica sobre o bem jurídico na literatura nacional: SILVEIRA, 
Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: Interesses difusos. op. cit., p.35-52; BECHARA, Ana 
Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. op. cit., p.89-144; PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e 
constituição. 7ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.29-63.  
380 Cumpre-nos fazer uma observação: não é objetivo deste trabalho o desenvolvimento das teorias acerca do 
bem jurídico. Para tanto, podemos remeter o leitor a coletânea de textos, além das obras já referidas em 
âmbito nacional, sobre a teoria do bem jurídico, especialmente no tocante à crítica de sua capacidade de 
rendimento para realizar afirmações sobre os limites das proibições do direito penal em: HEFENDEHL, 
Roland. La teoría del bien jurídico. ¿Fundamentos de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 
dogmáticos? Madri: Marcial Pons, 2007. O objetivo aqui, ressalte-se, é apenas a fixação do marco histórico 
do surgimento da ideia de bem jurídico. 
381 Fazemos esta primeira ressalva quanto a nomenclatura, posto que BIRNBAUM construiu sua teoria – 
contrária à de FEUERBACH – baseada no conceito de bem e não de bem jurídico. 
382 “Os bens garantidos a todos pelo Estado seriam, dessa forma, dados aos seres humanos em parte pela 
própria natureza e em parte pelo produto de seu desenvolvimento social.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore 
Silva. Bem jurídico-penal. op. cit., p.95.  
383 “El concepto natural de lesión parece ser aquel con el cual la referimos a una persona o una cosa, en 
especial una cosa que concebimos como nuestra, o a algo que para nosotros es un bien, que la acción de otra 
persona puede sustraer o disminuir. En este sentido, ya los romanos hablaron de laesio alterius y laesio rebus 
illata en relación con los principios jurídicos generales neminen laedere y suum cuique tribuere (…)” 
BIRNBAUM, Johann Michael Franz. Sobre la necesidad de una lesión de derechos para el concepto de 
delito. Buenos Aires: IBdef, 2010, p.35.  
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gestão pública de ambiente de interação ou de ordenação comunitária, em que 

propriamente não haveria uma lesão jurídica (ilicitude) ou mesmo a um bem.384  

 

Cumpre salientar que este pensamento, no início do século XIX, contribuiu com o 

surgimento da ideia de que o delito constitui lesão ou perigo de lesão a bem jurídico e com 

a ideia de que o direito penal seria, por sua vez, um sistema de proteção de bens. Assim, o 

direito subjetivo preexistente à lei (direito inato), até então objeto jurídico do crime, cedeu 

espaço ao conceito de bem jurídico que, desde então, tornou-se mecanismo de limitação de 

atuação do legislador penal. Também, cumpre anotar que, na esteira das observações de 

ZAFFARONI,385 no período das luzes, momento no qual emergiram as ideias liberais 

clássicas, com viés garantista, por mais paradoxal que seja, os autores, notadamente 

italianos e alemães, não distinguiram, de forma clara e isenta de dúvidas, a conduta 

caracterizadora de delito daquela decorrente do poder de polícia. Além do mais, não 

traçaram um recorte dogmático claro dos limites do poder de polícia da administração e do 

poder de punir que decorre do direito penal. ZAFFARONI apresenta duas razões para esta 

indefinição quanto aos limites do direito penal e do poder de polícia, justamente no período 

clássico do próprio direito penal: a primeira consistente no fato de que, dentro da 

concepção de estado gendarme (militar), o poder de polícia não poderia estender-se tanto a 

ponto de alarmar os autores iluministas; o segundo motivo, e mais importante, era o fato de 

que os autores iluministas lutavam contra convicções muito fortes e, para que não houvesse 

um enorme fracasso, faziam algumas concessões, especialmente por razões de auto-

conservação.386  

                                                           
384 “BIRNBAUM contrapôs, assim, a doutrina desenvolvida por FEUERBACH da lesão de um direito à da 
lesão de um bem, ressaltando duas situações críticas nas quais a equação delito-lesão do direito subjetivo não 
seria verificável: os delitos de perigo (compreendida também a tentativa) e as infrações de polícia. Nos 
primeiros, não se poderia falar de violação do direito subjetivo porque, antes que a lesão se realize, nenhum 
direito é ofendido. De outro lado, nas infrações de polícia, sanciona-se a mera inobservância de um preceito 
estabelecido para responder a determinadas exigências sociais, em relação às quais não se encontra 
propriamente vinculado direito algum. Em ambos os casos, observa BIRNBAUM que embora a autoridade, 
estabelecendo a norma, funde o direito a que essa seja observada, tal direito à observância não pode ser seu 
objeto, pois não é concebível sem ela. Na prática, as questões postas por FEUERBACH resolviam-se, assim, 
em um vazio tautológico, afirmando-se, em última análise, que a norma tutela a si mesma. O novo referente 
material que BIRNBAUM propõe é representado, então, por um bem idôneo a identificar o objeto da tutela, 
inclusive quando falte um direito subjetivo.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. 
op. cit., p.96.  
385 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.236. 
386 Neste ponto, recorda ZAFFARONI que CARRARA foi perseguido por suas ideias: Idem, p.236. O 
professor argentino cita ainda o exemplo de FEUERBACH que, não obstante não houvesse ofensa a direitos 
alheios, considerava a sodomia e a prostituição como delitos de polícia. Segundo FEUERBACH, estas 
condutas ofendiam leis de polícia de costumes e eram injustos de satisfação do instinto sexual. A sodomia 
consistia no uso antinatural dos órgãos sexuais e a prostituição, o que demonstra ainda mais o caráter policial, 
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Além da tentativa de distinção de essência entre delitos mala in se e mala quia 

prohibita, outros critérios de diferenciação no aspecto constitutivo foram desenvolvidos. A 

dogmática voltou sua atenção a diversos aspectos, como: razões de antijuridicidade, caráter 

administrativo, critério do risco e perigo, elemento subjetivo etc., o que culminou pela 

opção do critério formal fundamentado na pena.  

 

Relativamente à distinção baseada na antijuridicidade, pode-se citar a posição de 

BINDING. Para o professor de Leipzig, a diferença essencial entre crime e contravenção 

consiste no fato de que esta é mera desobediência à norma jurídica enquanto aquele é uma 

ofensa real à ordem jurídica, com a destruição ou a diminuição do bem jurídico, ou com 

sua colocação efetiva a perigo.387 A distinção, exposta por BINDING, entre aludidas 

categorias de “atos injustos” e restrita a antijuridicidade,388 está consentânea com sua visão 

de direito na medida em que, para o autor, o direito penal é formado por normas que criam 

obrigações antijurídicas, as quais, por sua vez, são dedutíveis da lei penal, posto que 

anteriores a ela.389 Assim, para os delitos, poder-se-ia extrair da norma uma lesão ou um 

perigo de lesão a bens jurídicos, enquanto, para as contravenções, tratar-se-ia de mera 

desobediência à lei. As contravenções, portanto, segundo BINDING, representam 

proibições complementares dos delitos, alargando a esfera e os meios de luta constituídos 

pelos preceitos penais propriamente ditos que, por sua vez, possuem finalidade autônoma 

na proteção de bens não primários.390  

 

No tocante ao caráter administrativo, as contravenções são voltadas aos fins do 

Estado, no sentido de ordenação da sociedade. Enquanto o crime envolve uma conduta que 

atenta contra os valores individuais, a falta, por sua vez, trata de um comportamento 

contrário à administração do Estado que tem por fim precípuo a consecução do bem-estar 

geral, do progresso coletivo.391 Explicando a teoria de James GOLDSCHMIDT, 

ZAFFARONI afirma que a fundamentação do caráter administrativo baseia-se no fato de 

que o direito penal se ocupa da delimitação das esferas individuais, dos homens como 

indivíduos, tanto que o bem público, que ultrapassa as esferas individuais, é uma questão 

                                                                                                                                                                                
era sancionada se não houvesse a permissão policial, tal como era no direito romano, para o exercício do 
ofício. Ver FEUERBACH, Anselm von. Tratado de derecho penal. op. cit., p.248-250. 
387 FARIA, Bento de. Das contravenções penais. op. cit., p.21. 
388 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p.142.  
389 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: Interesses difusos. op. cit., p.43. 
390 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p.125.  
391 NORONHA, E. Magalhães. Da natureza jurídica das contravenções. op. cit., p.55.  
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que cabe à ordem administrativa do Estado. Assim, a partir da distinção “homem-

indivíduo” e “homem-membro”, quando há ofensa aos deveres que incumbem ao homem 

enquanto indivíduo, comete-se um delito, por outro lado, quando se lesiona deveres que 

incumbem ao homem enquanto indivíduo inserido na sociedade, comete-se uma 

contravenção administrativa.392  

 

Dentro deste primeiro bloco, das teorias qualitativas ou materiais, o critério do risco 

foi outro meio de tentar encontrar uma diferença de essência. Para esta corrente de 

pensamento, em resumo, o delito supunha uma lesão, enquanto a contravenção (ou falta) se 

apoiava na mera produção do perigo. Giuseppe ZANARDELLI, por exemplo, idealizador 

do primeiro Código Penal da Itália unida, buscou a diferença no fato de que os delitos 

apresentam uma lesão jurídica ao passo que as contravenções, não obstante poderem ser 

inócuas por si mesmas, apresentam um perigo para a tranquilidade pública ou para o 

direito de outros.393 A crítica a esta posição baseada no perigo e no risco reside no fato de 

que, além de não mostrar uma divisão clara entre as categorias jurídicas, não se encontra 

dogmaticamente justificada na medida em que subsistem crimes que são de perigo ou de 

mero perigo e contravenções que, por sua vez, são de dano.394 Cumpre-nos salientar que a 

                                                           
392 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p. 237-239. 
ZAFFARONI também chama atenção para a teoria da “descriminalização” sustentada por Erik WOLF, para 
quem o direito contravencional se afastaria dos princípios constitucionalmente previstos para o direito penal 
comum e especial. Sustenta que o direito penal administrativo é autônomo e que, no ilícito administrativo, há 
ofensa a bem jurídico, mas não há objeto da ação. Em suas palavras: “Esta teoría pretende la existencia de 
una lesión social que no es a la vez lesión individual, lo que es inadmisible, puesto que la sociedad se 
configura con el interaccionar de los hombres.” Esta opinião foi seguida por Eberhard SCHMIDT, LANGE, 
MICHELS e BOCKELMANN e rechaçada por WELZEL, Hellmuth MAYER, STRATENWERTH e 
JESCHECK. A mesma linha do caráter administrativo, na Itália, é seguida por Arturo ROCCO. Para o 
professor de Roma, o conceito de contravenção é derivado do próprio conceito de Administração, que supõe 
uma atividade estatal especificamente distinta da legislativa e jurisdicional. Em resumo, a atividade jurídica 
busca evitar um mal e a administrativa, por sua vez, produzir um bem. Os preceitos do direito penal 
contravencional, destarte, têm por finalidade a tutela de interesses da administração do Estado e, nesse 
sentido, a transgressão (comando ou proibições) está sempre unida à lesão, à restrição ou ao sacrifício de 
interesses administrativos do Estado. Representam, por fim, ações ou omissões contrárias ao interesse da 
administração. Ver JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., 
p.144; NORONHA, E. Magalhães. Da natureza jurídica das contravenções. op. cit., p.55. 
393 “Para dar cuenta, sin embargo, de los criterios seguidos para distinguir los delitos de las contravenciones, 
analizando su íntima naturaleza, no puedo menos de referirme a las conclusiones de la ciencia, según la cual 
son delitos aquellos hechos que producen una lesión jurídica, y son contravenciones aquellos otros hechos 
que, si bien pueden ser inocuos por sí mismos, presentan sin embargo un peligro para la tranquilidad pública 
o para los derechos de otro. El precepto de la ley en los delitos dice, por ejemplo: no matar, y dice en las 
contravenciones: no hacer nada que pueda exponer a un peligro la vida ajena. En los primeros dice: no 
dañarás la propiedad de otro, y en las segundas: no harás nada que pueda producir daño a la misma.” 
ZANARDELLI, Giuseppe, apud JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. 
op. cit., p.146.  
394 “Por otra parte, la mera distinción conforme al daño o peligro es imposible, puesto que existe un crecido 
número de delitos que caracterizan por el resultado de un peligro general o concreto, y en verdad no son 
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Lei das Contravenções brasileira não caminhou neste sentido, na medida em que previu 

comportamentos tanto punidos a título de simples perigo, seja ele concreto ou abstrato, 

bem como contravenções que, para sua existência material, exigem a ocorrência de um 

dano, como por exemplo, a conduta do art. 29 (provocar desabamento) ou art. 21 (praticar 

vias de fato).  

 

Por fim, o elemento subjetivo também foi uma das estruturas jurídicas formuladas 

para tentar encontrar uma diferença de essência.395 Para esta posição, o elemento subjetivo 

das contravenções não apresenta a mesma importância quanto para os delitos, motivo pelo 

qual a diferença ontológica entre os aludidos institutos jurídicos é de natureza estrutural. 

Nas contravenções, as intenções ou previsões do agente acerca das consequências de seu 

comportamento não são importantes, bem como não são importantes, também, 

particularidades ou qualificações psíquicas da conduta, como a imprudência, negligência 

ou imperícia, tal como são para o crime culposo ou mesmo a violação intencional em 

relação ao resultado porque, ao final, o que realmente importa é simples inobservância 

voluntária da conduta.396 Para os delitos, assim, é necessária a verificação do dolo ou da 

culpa para uma correta imputação subjetiva ao passo que, para as contravenções, basta a 

simples violação intencional da lei. Por mais que o legislador brasileiro tenha sido 

influenciado por esta posição na década de 1940, conforme o art. 3º da Lei das 

Contravenções (“para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. 

Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, 

                                                                                                                                                                                
simples faltas ya que muchos revisten muy alta gravedad.” JIMÉNEZ de ASÚA, Luis. de. Tratado de 
Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p. 148.  
395 No que diz respeito ao elemento subjetivo, a doutrina identifica três linhas de pensamento: a) o elemento 
subjetivo, admitido nas contravenções de modo certo e sem que haja prova em contrário, vale dizer, o dolo, 
se presumiria iuris et de iure, ou seja, bastaria a violação da lei de um ponto de vista objetivo, não havendo 
que falar em outra missão dos julgadores para perquirição da conduta contravencional; b) necessária a 
presença do elemento subjetivo. Entretanto, este é limitado à culpa, ou seja, quando a lei não exigir 
expressamente o dolo se aplicarão as sanções correspondentes, ainda que somente tenha havido negligência; 
c) estabelece-se a presunção iuris tantum, ou seja, o dolo e a culpa se presumem, salvo demonstração em 
contrário. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p. 148-149. 
DOTTI apresenta, da mesma forma, três teorias na tentativa da diferenciação pelo elemento subjetivo: da 
voluntariedade, da culpa presumida e do mínimo de culpa. DOTTI, René Ariel. O direito penal das 
contravenções. op. cit., p.77. 
396 “(...) pero todas estas coincidencias no tendrán importancia alguna para la responsabilidad 
contravencional, porque lo que cuenta, en la infracción contravencional es la simple inobservancia voluntaria 
de la conducta impuesta por el precepto sin que sea preciso además investigar si aquella inobservancia 
procede de dolo o de negligencia, de imprudencia o de impericia. Esa falta de trascendencia del dolo o de la 
culpa en la contravención – es útil repetirlo – no constituye una afirmación opinable, sino que es un dato de 
la forma delictiva; es decir, que resulta de la particular estructura que presenta el praeceptum iuris en la 
norma contravencional.” MASSARI, Eduardo. Le dottrine generali apud JIMÉNEZ DE ASÚA, 
Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p.149. 
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qualquer efeito jurídico”), este posicionamento, dentro de um estado de direito 

democrático não mais se sustenta até porque, estando as contravenções sujeitas à disciplina 

jurídico-penal, é mister a rigorosa observância do princípio da culpabilidade.397  

 

O segundo grande bloco tem por base o critério da gravidade entre crime e 

contravenção. A diferença entre os referidos entes jurídicos, portanto, residiria em critérios 

unicamente quantitativos e formais. Os autores que se posicionam pela diferença baseada 

na gravidade do comportamento e, por conseguinte, da sanção cominada, negam a 

existência de diferença de essência. Neste sentido, HUNGRIA afirmava que a diferença era 

apenas de grau e quantidade e que a escolha entre um ou outro instituto jurídico por parte 

do legislador não obedecia a critério fixo ou constante, mas sim a critérios variáveis de 

política criminal ou, quando muito, a escolha ficava ao puro arbítrio do próprio legislador. 

HUNGRIA negava qualquer diferença de essência entre os institutos, uma vez que 

afirmava que a contravenção é um “crime de menor entidade” ou “um crime anão”.398 

Nesta ótica de argumentação, a contravenção apresenta os mesmos elementos do crime, 

tanto que a sistemática contravencional submete-se à dogmática jurídico-penal própria dos 

crimes, apenas ressalvando-se, como no caso brasileiro, aquilo que lhe são próprios como, 

por exemplo, a impossibilidade da tentativa, da extraterritorialidade, sistema especial de 

cumprimento de pena e elemento subjetivo.399  

 

Os defensores deste posicionamento, destarte, renunciam a qualquer tipo de 

distinção, seja de essência ou de quantidade, e navegam pelo terreno do normativo. Este 

critério, adotado pela lei brasileira, fixa a qualidade da pena, que é consequência direta e 

imediata da gravidade do próprio delito, como fator de distinção. A diferença não é 

inerente ao ente jurídico – ou seja, não faz parte da conduta típica em si –, mas está 

                                                           
397 “Assim, atribuir vigor ao disposto no art. 3º é dizer que o dolo e a culpa são prescindíveis, o que implica 
no mesmo de asseverar que pode existir contravenção sem tipicidade, o que é um verdadeiro absurdo. 
Voluntariedade sem dolo ou culpa – sem fim ou direção – não é ação humana e, por isso, não pode ser objeto 
do direito penal. Conclui-se, diante do exposto, que as contravenções também exigem o dolo (regra) ou culpa 
(exceção; somente quando expressamente prevista, conforme o art. 18, parágrafo único, do Código Penal), 
pois do contrário seriam atípicas.” SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Lei das contravenções penais – 
Arts. 1 a 17. op. cit., p.57. 
398 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Tomo II. Volume I. 3ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1955, p.36. Também partidário deste posicionamento: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de 
derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.343. 
399 Quanto ao elemento subjetivo, remetemos o leitor ao ponto em que foi tratada a diferença ontológica 
fundamentada no elemento subjetivo e à observação quanto à necessidade de dolo e culpa nas contravenções 
(exigência do art. 3º), inclusive com o apoio da doutrina de SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Lei das 
contravenções penais – Arts. 1 a 17. op. cit., p.57. 
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fundamentada no preceito secundário escolhido pelo legislador, seguindo critérios jurídicos 

e de política criminal. Por outro lado, não obstante pareça ser o critério mais seguro,400 já 

que as demais teorias não foram capazes de encontrar um elemento ontológico claro de 

distinção, este posicionamento também não é isento de crítica na medida em que não é a 

pena que revela a importância do comportamento, mas é este que revela o daquela, logo, o 

critério de seleção pela sanção aplicada mostra-se uma verdadeira inversão401 que, por sua 

vez, é admitida pela maioria dos códigos modernos.  

 

Portanto, a diferença reside na opção ótima eleita pelo legislador no exercício da 

democracia e, além de ser o critério preferido das legislações, foi o que orientou todos os 

códigos modernos e, notadamente, o italiano, o qual influenciou a legislação brasileira. 

Contudo, a título de exemplo, diante da dificuldade na diferenciação ontológica entre crime 

e contravenção por outros critérios que não aquele restrito à pena, o legislador espanhol, na 

reforma de 2015, colocou fim à dicotomia entre crime e contravenção, suprimindo as faltas 

que eram reguladas no livro III e, ainda, incorporou algumas delas no sistema jurídico-

penal, como delitos leves, o que demonstra, destarte, que a opção é restrita ao exercício 

político-criminal da função democrática. Assim, o legislador espanhol passou a prever que 

nenhuma ação ou omissão será castigada se não estiver anteriormente prevista na lei como 

delito.402  

                                                           
400 “No es posible por eso separar claramente el dominio de las contravenciones del que corresponde a los 
delitos. El único criterio seguro, pero siempre de carácter extrínseco, es el de la diversa especie de sanciones 
penales preceptuadas por el legislador.” BETTIOL, Giuseppe. Derecho penal: parte general. Tradução de 
José León Pagano. 4ª edição. Buenos Aires: Rodamillans, 1958, p.218.  
401 “Não é a gravidade da pena que dá a gravidade do crime, mas é o vulto deste que dá o daquela. Por outro 
lado, a pena não integra o delito, pois, como se acabou de dizer, é conseqüência dêle.” NORONHA, E. 
Magalhães. Da natureza jurídica das contravenções. op. cit., p.59.  
402 Conforme a exposição de motivos da Lei n. 1/2015: “De otra parte, se suprimen las faltas que 
históricamente se regulaban en el Libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al Libro II 
del Código reguladas como delitos leves. La reducción del número de faltas – delitos leves en la nueva 
regulación que se introduce – viene orientada por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una 
disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través 
del sistema de sanciones administrativas y civiles. (...) En nuestro Derecho no existe una diferencia 
cualitativa entre delitos y faltas. Las diferencias son puramente formales, por el carácter que la ley otorga a 
una u otra infracción, o cuantitativas en atención al tipo de pena que se les impone. La tipificación de 
determinadas conductas como faltas penales obedece a simples razones de política criminal, que en el 
momento actual carecen de suficiente justificación. Y se aprecia una cierta distorsión en la comparativa con 
el Derecho administrativo sancionador, que en muchos casos ofrece una respuesta sancionadora más 
contundente que la prevista en el Código Penal para conductas teóricamente más graves. De ahí que la 
reforma lleve a cabo una supresión definitiva del catálogo de faltas regulado en el Libro III del Código Penal, 
tipificando como delito leve aquellas infracciones que se estima necesario mantener. (...) La reforma supone 
la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma que desaparece la infracción penal 
constitutiva de falta. Ello exige adecuar un gran número de artículos que hacen referencia a la dualidad delito 
o falta, simplemente para eliminar esa mención a las faltas penales. De ahí la extensión de la reforma que se 
acomete, que en muchos casos consiste en una mera adecuación de la regulación a la supresión del sistema 



185 
 

Assim, ressalvado o viés preventivo das contravenções – atuação ex facto ante, o 

que, decerto, contrasta, via de regra, com o crime cuja imputação é ex facto post –, não há 

diferença de essência entre os institutos, com exceção do critério legal de eleição pelo 

legislador. No mais, frise-se, mesmo havendo divergência quanto ao critério legal, na 

dogmática moderna, tanto um instituto quanto o outro submetem-se aos mesmos princípios 

jurídicos que limitam o poder do Estado. Logo, ainda que o injusto de posse do art. 41-B, 

§1º, inc. II do Estatuto do Torcedor assemelhe-se a uma contravenção por sua natureza 

preventivo-policial de gestão pública de ambiente de interação, especificamente, do 

ambiente esportivo, cujo escopo é ordenar os torcedores no sentido de garantir-lhes 

segurança, o legislador optou pela pena de reclusão, tipificando a conduta como crime. E 

mais, mesmo tendo um caráter prevencionista típico dos delitos de polícia 

(comportamentos mala quia prohibita), como se verá, possui conteúdo de injusto material 

próprio.  

 

 

4. Influência italiana. Códigos do século XIX 
 

A divisão do ilícito penal, seja ela dicotômica ou tricotômica, bipartida ou 

tripartida, remonta ao século XIX, especialmente à legislação italiana, que, como se verá, 

influenciou sobremaneira a lei brasileira. A despeito das teorias que tentam explicar a 

divisão entre crime e contravenção, conforme visto, o fato é que, desde a sistematização da 

dogmática penal, o critério legal formal justificador da divisão destes entes jurídicos foi a 

gravidade da sanção a ser imposta. Este critério, por sua vez, seguiu toda evolução 

jurídico-penal, tanto continental europeia quanto brasileira.  

 

Após o fim das guerras napoleônicas e superado o período da restauração, as ideias 

de BECCARIA ganharam franca aceitação no direito francês (Código Penal de 1791 e, 

posteriormente, Código de 1795) e no Código Napoleônico de 1810.403 Ao adotar critérios 

                                                                                                                                                                                
dualista, como sucede con buena parte de los artículos de la parte general del Código Penal, o con otros 
preceptos de la parte especial como los relativos a las asociaciones ilícitas, la prevaricación judicial o la 
imputación de delitos, o también el castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado.” 
ESPANHA. Lei Orgânica n. 1, de 30 de março de 2015. Modifica a Lei Orgânica n. 10, de 23 de novembro 
de 1995, Código Penal. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3439>. 
Acesso em: 17.09.2018. 
403 “Le idee delle quali Beccaria è stato acuto e fortunato protavoce trovarono, come si è detto, una 
realizzazione rapida nelle riforme legislative europee e sopratutto nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del citadino (1789) e nei codici penali rivoluzionari francesi (1791 e 1795) poi trasfusi nel Code pénal 
napoleonico (1810), che le vittoriose armi francesi imposero anche in italia. Superate le vicende della 
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naturais como pressuposto, BECCARIA apresentou três grupos de delitos, quais sejam: a) 

delitos contra segurança social; b) delitos contra a segurança privada; c) ações contrárias 

ao que cada um está obrigado a fazer ou não fazer em prol do bem público. Esta visão, já 

então tripartida, foi adotada pela legislação francesa por influência de BECCARIA e 

norteou a legislação penal do século XIX.404 A tripartição, destarte, iniciada na França foi 

reproduzida nos códigos italianos, como o Código das Duas Sicílias, de 1819, que 

introduziu as categorias do misfatto, delitto e contravenzione e o Código Sardo-Italiano, 

cuja tripartição referia-se a crimini, que eram os castigados com “penas criminais”, os 

delitti, castigados com “penas correcionais” e as contravenzioni, punidas com “penas de 

polícia”. Interessante observar que o código toscano, influenciado pela escola toscana, 

adotou a divisão bipartida em delitti e transgressioni de polícia que, posteriormente, 

orientou o código único para a Itália.405 Desde então, cada legislação de cada país, adotou 

ora um, ora outro modelo, seguindo orientações de política criminal local.406 Existe, 

destarte, uma preferência pela orientação bipartida entre crime e contravenção, o que foi 

seguido pela legislação brasileira.  

 

Até a unificação política do Reino da Itália, ocorrida em 1861, códigos penais 

locais vigiam nas regiões da península itálica. Notadamente, estavam em vigor os códigos 

penais da Sardenha (1859) e da Toscana (1853). Houve algumas tentativas de unificar a 

legislação penal italiana, mas, devido a algumas vicissitudes e à necessidade de estender a 

pena de morte para a região da toscana – que a aboliu em 1860 –, somente em 1890, sob às 

mãos do ministro Giuseppe Zanardelli, foi promulgado o primeiro Código Penal da Itália 

unida.407 Cumpre anotar, em primeiro lugar, nas palavras de ZAFFARONI, que o Código 

                                                                                                                                                                                
Restaurazione, durante la quale frequente fu il ritorno, anche se temporaneo, alla legislazione antecedente 
alla Rivoluzione, la svolta dele riforme penali si rivelò irreversibili e le idee riformiste influenzarono e 
trovarono applicazione nella codificazione pre-unitaria degli Stati italiani.” RAMACCI, Fabrizio. Corso di 
diritto penale. 2ª edição. Torino: G.Giappichelli Editore, 2001, p.56.  
404 Segundo VON LISZT, foi aceita por vários códigos dos Estados da Alemanha, como o Código Prussiano 
de 1851, mais tarde o Código do Império Alemão, além, também, de influenciar outros Códigos Penais de 
outros países europeus, como, por exemplo, o Código belga, de 1867, e o húngaro, de 1878, com exceção dos 
códigos holandês, de 1881, italiano, de 1889 e os projetos norueguês e suíço que adotaram o ponto de vista 
bipartido. VON LISZT, Franz. Tratado de direito penal alemão. Volume I. Tradução de José Hygino Duarte 
Pereira. Brasília: Edição Fac-similar, 2006, p.185. 
405 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p.116. ANTOLISEI 
também anota a divisão bipartida no Código Zanardelli e no Código Toscano de 1856: ANTOLISEI, 
Francesco. Manuale di diritto penale. 30ª edição. Aggiornata e integrata da Luigi Conti. Milano: Dott. A. 
Giuffrè Editore, 1994, p.171. 
406 Para um amplo panorama sobre a divisão bipartida ou tripartida em diversos códigos europeus ou ibero-
americanos, ver: JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal: Tomo III. El delito. op. cit., p. 116-
119.  
407 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.377.  
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Zanardelli foi um importante marco na dogmática jurídico-penal porque, além de seguir 

uma concepção jusnaturalista, era “altamente respeitoso” à dignidade da pessoa humana.408 

Ademais, em segundo lugar, o Código Zanardelli foi fortemente influenciado pelas ideias 

político-dogmáticas desenvolvidas pela escola toscana. Neste ponto, seguindo a tradição 

toscana, o Código Zanardelli adotou o sistema bipartido entre crime e contravenção, 

rechaçando, portanto, a classificação tripartida francesa.409  

 

Neste sentido, o Código seguiu a linha de pensamento da escola toscana, uma vez 

que crime significava a lesão a direito subjetivo decorrente do pacto social, ao passo que as 

contravenções (ou crimes de polícia) originavam-se da necessidade da disciplina da vida 

social e da necessidade de evitar a ocorrência de delitos de maneira preventiva. Logo, o 

Código Zanardelli, seguindo o toscano, não adotou uma distinção formal entre crime e 

contravenção baseada na pena, mas sim na natureza do crime de acordo com a distinção 

feita pelo próprio Código Penal.410 Entretanto, seguindo a lógica sistemática de diferenciar 

um e outro comportamento, eis que delito produz lesão jurídica e contravenção representa 

um perigo à utilidade pública e ao direito de terceiros,411 além de visar à ordenação social, 

separou-os em livros dentro do próprio Código Penal. Assim, o Código Zanardelli dedicou 

os dois primeiros livros aos delitos e o terceiro, às contravenções.412 Esta ordenação, bem 

como a diferenciação em livros, seguia o critério de política criminal preventivo ou de 

difesa avanzata, nas palavras de ANTOLISEI, uma vez que as contravenções, em sua 

maior parte, sem qualquer conteúdo ofensivo, ou de comportamento suficiente para colocar 

                                                           
408 Idem.  
409 “Il sistema zanaderlliano mutuava così un assetto sistematico che la toscana aveva mantenuto fermo sin 
dallepoca della Leopoldina, respingendo la tripartizione di origine francese tra crimini, delitti e 
contravvenzioni, recepita invece dalla maggior parte delle codificazioni preunitarie e, in particolare, dallo 
stesso codice sardo-italiano.” PADOVANI, Tullio. La tradizione penalistica toscana nel códice zanardelli. 
op. cit., p.406.  
410 Previa o Código Zanardelli, adotando um critério formal: “per determinare se un reato preveduto nelle 
leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sai um delito ovvero uma 
contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la 
distinzione fatta nel codice penale tra delitti e contravvenzioni.” Idem, p.405. 
411 ANTOLISEI ressalta que esta distinção era prevista textualmente no projeto do Código Zanardelli: “sono 
delitti quei fatti che producono una lesione giuridica e sono contravvenzioni quegli altri fatti, i quali, sebbene 
possano essere innocenti per se stessi, presentano tuttavia un pericolo per la pubblica utilità o per l’altrui 
diritto.” ANTOLISEI, Francesco. Manuale di diritto penale. op. cit., p.172. Anota BETTIOL que o Código 
Zanardelli, de 1889, foi influenciado pelas moderadas concepções liberais da escola clássica e, mesmo 
reconhecendo os direitos individuais, “sabia também tutelar a autoridade do estado”, o que explica a presença 
das contravenções de polícia extraídas da ideia preventiva da própria pena: BETTIOL, Giuseppe. Derecho 
penal: parte general. op. cit., p.16.  
412 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.378.  
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em perigo um interesse concreto de terceiro, tinham o escopo de prevenir determinados 

delitos, os quais, de fato, ofendiam interesses jurídicos de terceiros.413 

 

Na década de 1930, o Código Zanardelli foi substituído pelo código de Alfredo 

Rocco. O Código Rocco foi editado sob inspiração autoritária, tanto que primava por um 

viés estatal-publicista ao invés de um ideal pessoal-individualista. Isto ficava claro na 

tutela dos bens, pois a preferência era sempre pelo caráter público (exemplo: o aborto era 

crime contra a saúde e contra a integridade da estirpe), mas, mesmo assim, manteve o 

princípio da legalidade dos crimes e das penas. Assim sendo, adotou de forma expressa, o 

critério formal para distinguir entre crime e contravenção, vale dizer, distinção feita com 

base na espécie da pena cominada. Logo, crimes eram condutas punidas com ergastolo, 

reclusione e multa e contravenções, por sua vez, fatos punidos com arresto ou 

ammenda.414  

 

 

5. Crime e contravenção: evolução da legislação brasileira 
 

Por influência dos códigos modernos europeus, notadamente o italiano,415 o Brasil 

adotou o sistema bipartido relativamente à dicotomia entre delito e contravenção. Desde o 

Código Imperial de 1830, este é o sistema adotado e mantido na legislação penal 

brasileira.416 O Código Imperial de 1830, de inspiração clássica, rechaçou o modelo 

tripartido francês e, sob inspiração de FEUERBACH,417 na parte especial, dividia as 

condutas sistematicamente entre delitos públicos, particulares e policiais, considerando a 

gravidade da sanção imposta (critério quantitativo/formal), sendo que as sanções destes 

                                                           
413 ANTOLISEI, Francesco. Manuale di diritto penale. op. cit., p.173. 
414 PALAZZO, Francesco. Corso di diritto penale. Parte generale. 5ª edição. Torino: G. Giappichelli 
Editore, 2013, p.2. 
415 Ao tratar do Código republicano brasileiro, VON LISZT afirmou: “este Codigo não desprezou, 
inteiramente, os fundamentos historicos do direito penal brazileiro, segundo se achavam corporificados no 
Codigo criminal de 1830, para a distribuição da matéria, porém, prendeu-se muito estreitamente ao Codigo 
penal italiano de 1889. Certas irregularidades nos agrupamentos dos delictos explicam-se pela pressa com 
que foi preparado este corpo de leis. Aliás elle encerra, como Ourem salienta, com razão, importantes 
progressos e corresponde, sob muitas relações, às exigências da actualidade, quanto a um codigo penal.” 
VON LISZT, Franz. O Brazil na legislação penal comparada. Direito criminal dos estados extra-europeus. 
Tradução de João Vieira de Araujo e Clóvis Beviláqua. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1911, p.45. 
416 “Este texto, por su claridad, ejerció gran influencia en la legislación penal posterior, especialmente en el 
código español de 1848, y le señaló a toda la legislación penal posterior de Brasil algunas pautas que aún 
conserva: la legislación federal sobre contravenciones y la denominación de ‘crimen’ para todas las 
infracciones penales restantes, a las que las otras legislaciones llaman ‘delitos’.” ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., p.375. 
417 Idem, p.373.  
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últimos – as mais leves, frise-se, mas não infensas a críticas418 – eram graduadas desde a 

intervenção pelo juiz de paz, no caso de reuniões indevidas, passando por multas e até 

simples prisões. Em relação às contravenções (ou crimes policiais), o Código Imperial 

disciplinava-as na quarta parte, nos artigos 276 e seguintes. Nos crimes policiais do Código 

do Império, predominava o viés político-criminal que orientava o sentido preventivo de 

manutenção da ordem social. Ademais, a justificar esta orientação político-criminal, o 

procedimento processual referente a tais comportamentos era o ex officio, vale dizer, as 

providências processuais, especialmente o início da ação penal, eram tomadas pela própria 

autoridade local.419  

 

No Código republicano de 1890, o legislador manteve o sistema dicotômico entre 

crime e contravenção no art. 2º. Todavia, a sistematização foi ligeiramente alterada não 

somente porque foi mudado o nomen juris – de crimes de polícia para contravenções –, 

mas porque o legislador estabeleceu um conceito legal para este ente jurídico no artigo 

8º,420 além de, legalmente, estabelecer o caráter preventivo das contravenções como 

condutas violadoras de leis e regulamentos. As contravenções foram previstas no livro III, 

capítulo I, art. 364 e seguintes. O caráter preventivo, como ressaltado, teve o desiderato de 

resolver problemas de natureza social decorrentes da crescente urbanização, a exemplo da 

criminalização dos capoeiras. A despeito do critério legal, quanto à gravidade do 

comportamento e atendendo à opção político criminal da época voltada à prevenção de 

comportamentos tidos como socialmente perigosos, não estabeleceu qualquer critério 

material que diferenciasse os entes jurídicos. O Código de 1890 vigeu até 1940, quando 

                                                           
418 “O sistema, não obstante aceito em vários países, despertava acirradas críticas e o Código imperial 
também foi censurado porque não cuidou em disposições preliminares de promover uma classificação mais 
científica para impedir as dúvidas e incertezas que se formavam, principalmente quando as denominações – 
como as de crimes policiais – não referiam devidamente a objetividade jurídica do fato, limitando-se a 
examiná-lo através de perspectivas exteriores como a natureza da pena ou as atribuições da autoridade 
encarregada de perseguir as infrações.” DOTTI, René Ariel. O direito penal das contravenções. op. cit., p.84. 
419 “Nos crimes policiaes tem lugar o procedimento ex-officio. Art. 37, §1º do Código de Processo Criminal, 
- e 236 do Regulamento n. 120, de 31 de janeiro de 1842. Para o caso da formação da culpa, vide os Arts. 15 
da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, e 38 a 44, 47 a 53 do Regulamento n. 4824 de 22 de Novembro 
de 1871. A Lei pune os crimes policiaes, mais pelos males, que delles póde resultar, do que por aquelles que 
delles resulta; querendo a Lei oppor um paradeiro a actos preparatorios, com perigo para a ordem social.” 
PESSOA, Paula. Codigo Criminal do Imperio do Brazil: anotado. Rio de Janeiro: Livraria Popular, 1877, 
p.441. Aliás, anote-se, este procedimento era adotado quando a pessoa era detida pela prática da capoeira, 
que, ainda neste momento, formalmente não era comportamento típico contravencional.  
420 “Art. 2º A violação da lei penal consiste em acção ou omissão; constitue crime ou contravenção. Art. 8º 
Contravenção é o facto voluntario punivel que consiste unicamente na violação, ou na falta de observancia 
das disposições preventivas das leis e dos regulamentos.” BRASIL. Decreto n. 847, de 11 de outubro de 
1890. Lei de 16 de dezembro de 1830. Promulga o Código Penal. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086 
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 14.07.2018. 
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entraria em vigor o atual Código Penal, o qual, por sua vez, somente sofreria reforma 

substancial na parte geral em 1984.421 Durante o período de vigência, houve algumas 

tentativas de reforma, mas, de fato, somente com o projeto de HUNGRIA – decorrente da 

revisão do projeto de ALCANTARA MACHADO – é que uma alteração substancial seria 

implementada.422  

 

Considerando o enfoque do presente trabalho, chama atenção, relativamente ao 

tema da diferenciação entre crime e contravenção, o projeto de Código de Penal do 

penalista ALCANTARA MACHADO, de clara inspiração positivista. Diante das 

dificuldades em estabelecer um critério material para diferenciar crime e contravenção, 

além daquele estabelecido pelo então Código italiano, fundamentado na quantidade da 

pena, mesmo com amplo debate doutrinário, ALCANTARA MACHADO optou em seu 

projeto por incluir as contravenções entre os crimes e deixar as contravenções que se 

equiparariam a simples infrações de polícia para as legislações administrativas da União, 

Estados e Municípios, à semelhança da legislação argentina.423 Referido projeto 

influenciou sobremaneira a revisão da comissão integrada por Nelson HUNGRIA.424 

Contudo, anote-se, esta sugestão foi rechaçada no novo projeto de Código Penal.  

                                                           
421 Diante das inúmeras críticas recebidas e da necessidade de atualização de alguns dispositivos, 
notadamente da parte especial, diversas leis especiais foram editadas, o que tornou a consulta à lei penal 
“extremamente árdua”. Por este motivo, o desembargador Vicente Piragibe coligiu a fragmentada legislação 
penal, dando ensejo, por meio do Decreto n. 22.213, de 14 de dezembro de 1932, à Consolidação das Leis 
Penais, que vigeu até a promulgação do Código Penal em 1940. Ver PIERANGELI, José Henrique. Códigos 
penais do Brasil. op. cit., p.76. 
422 Logo após a vigência do Código republicano, em 1883, João Vieira de ARAÚJO apresentou um projeto 
de reforma que, não obstante os avanços, foi criticado por Batista PEREIRA em parecer apresentado pelo 
Instituto da Ordem dos Advogados e por João Monteiro, pela Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco. Em 1912, o então Ministro da Justiça encarregou Galdino SIQUEIRA de apresentar um projeto de 
reforma da legislação penal, o qual sequer foi apreciado pelo Poder Legislativo. Na sequência, o Governo de 
Arthur BERNARDES encarregou o Desembargador Sá PEREIRA de proceder a elaboração de um projeto de 
reforma da lei penal. Mesmo tendo publicado no Diário Oficial a parte geral em 10 de novembro de1927, e o 
projeto completo em 23 de dezembro de 1928, este não logrou aprovação. Idem, p.79. 
423 “Melhor será incluir as chamadas contravenções geraes entre os crimes, deixando as outras, as simples 
infrações de policia, para a legislação administrativa da União, dos Estados e dos Municípios. Na Argentina a 
materia de ‘faltas’ é de competência provincial. O último projeto austríaco deixou igualmente de lado as 
contravenções. ‘Atentas as condições especiaes do paiz’, os autores do novo código penal columbiano, de 24 
de maio de 36, resolveram que o assunto fosse regulado em lei geral de policia, sem prejuízo das infrações da 
competência local (Criminalia, México, n. de abril de 38, p. 491). Essa, a orientação que nos parece mais 
acertada.” MACHADO, Alcantara. Projeto do Codigo Criminal Brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1938, p. 16. Sobre o sistema contravencional argentino: ELIZALDE, Patricia N. El derecho 
contravencional. Bases para una teoría sistémica-dinámica. Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2011, p.115-
166 e também ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Volume I. op. cit., 
p.235.  
424 Além de Nelson HUNGRIA, a comissão revisora era composta por: Vieira BRAGA, Narcélio de 
QUEIRÓS e Roberto LIRA. Antonio José da Costa e SILVA, conforme ele mesmo afirma, por problemas de 
saúde, apenas colaborou por intermédio de dois artigos publicados no Jornal do Commércio do Rio de 
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Seguindo o projeto da comissão encabeçada por Nelson HUNGRIA, o legislador de 

1940 seguiu adotando a sistemática bipartida de separar o ilícito penal (gênero) em crime e 

contravenção (espécies), considerando apenas e tão somente a sanção penal imposta. O 

legislador brasileiro, além da separação sistemática dos crimes e das contravenções 

(aqueles via de regra no Código Penal e estas, em lei especial425), não considerou qualquer 

critério ontológico ou substancial para diferenciar tais entes jurídicos, como aliás não 

fizeram os códigos anteriores, sempre devido à dificuldade dogmática em fazê-lo.  

 

No art. 1º da Lei de Introdução do Código Penal, o legislador considerou crime a 

infração penal que a lei comina pena de detenção ou de reclusão, quer isoladamente, quer 

alternativa ou cumulativamente com pena de multa; e contravenção, por sua vez, a infração 

penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas 

alternativa ou cumulativamente. Percebe-se, assim, que o ordenamento jurídico brasileiro 

optou por um critério formal ou quantitativo. Vale dizer, a divisão dicotômica baseou-se 

apenas e tão somente na gravidade da sanção cominada não considerando qualquer outro 

aspecto material, seja relativo ao próprio comportamento ou às regras de imputação. Não 

por outro motivo, como já referido, tendo em conta a gravidade do comportamento, 

HUNGRIA atribui às contravenções o adjetivo de “crime anão”.426 Logo, considerando o 

critério adotado pelo legislador à época (distinctio delictorum ex poena), inspirado nos 

sistemas francês e italiano,427 será crime se a pena privativa de liberdade for de reclusão ou 

detenção (única aplicada ou com multa cumulativa ou alternativa) e será contravenção, se a 

pena for de prisão simples428 (única aplicada ou com multa cumulativa ou alternativa) ou 

somente multa.  

 
                                                                                                                                                                                
Janeiro e com o envio de sugestões à comissão de revisão, a pedido do então Ministro Francisco Campos. 
SILVA, Antonio José da Costa e. Código Penal. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1943, p.9.  
425 Note-se que também há contravenção penal em outras leis especiais, além da própria Lei das 
Contravenções Penais, como também há delitos em leis extravagantes.  
426 “O ilícito penal é um genus de que são species o crime e a contravenção. Esta, porém, não é senão crime 
de menor entidade, o crime anão. Se não há diferença ontológica entre o ilícito penal e o ilícito civil ou 
administrativo, muito menos poderá ser encontrada entre êsses dois ramos do mesmo tronco. A diferença, 
também aqui, é apenas de grau ou quantidade, e essa mesma não obedece a um critério constante, senão a 
oportunos e variáveis critérios de política criminal, quando não ao puro arbítrio do legislador.” HUNGRIA, 
Nelson. Comentários ao Código Penal. Tomo II. Volume I. op. cit., p.36.  
427 Idem, p.37.  
428 “Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial 
ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou aberto § 1º O condenado a pena de prisão 
simples fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção. § 2º O trabalho é 
facultativo, se a pena aplicada, não excede a quinze dias.” BRASIL. Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 
1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciVil_03/Decreto-
Lei/Del3688.htm> Acesso em: 31.08.2018.  
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A sistematização proposta, com a rejeição – neste ponto específico – do projeto de 

ALCANTARA MACHADO,429 foi a separação entre crime e contravenção, deixando estes 

comportamentos fora do Código Penal. A Lei das Contravenções Penais de 1940, 

considerando a programação criminalizante do Brasil à época, foi inspirada no Código 

Rocco de 1930 e, por conseguinte, no tecnicismo jurídico. Daí porque a presença, por 

exemplo, de questões relacionadas à periculosidade e a presença de institutos como o duplo 

binário e medidas de segurança.430  

 

A década de 1980 foi voltada à reforma do sistema criminal. Inicialmente, duas 

comissões voltadas à alteração do Código de Processo Penal e da Lei das Execuções Penais 

já estavam formadas e os trabalhos avançados. Para haver compatibilidade com estes 

projetos de lei, foi formada, em 1980, pelo Ministro da Justiça, a comissão responsável 

pela reforma do Código Penal, sob a presidência de Francisco de Assis Toledo. Após 

revisões, os três anteprojetos foram encaminhados pela Presidência da República ao 

Congresso Nacional e apenas então tornaram-se leis a reforma da parte geral do Código 

Penal (Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1984) e a Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210, de 

11 de julho de 1984).431 A reforma de 1984, não obstante tenha trazido profundas 

mudanças no sistema de penas, extinguindo, por exemplo, a medida de segurança para 

imputável, no sistema da culpabilidade e entre outros institutos, não alterou, no que nos 

interessa, o sistema bipartido entre crime e contravenção, mantendo, assim, a conceituação 

já trazida pelo art. 1º do Decreto-lei n. 3.914/41 (Lei de Introdução ao Código Penal e das 

                                                           
429 Exposição de motivos do Código Penal: “Ficou decidido, desde o início do trabalho de revisão, excluir do 
Código Penal as contravenções, que seriam objeto de lei à parte. Foi assim rejeitado o critério inicialmente 
proposto pelo professor Alcântara Machado de abolir-se qualquer distinção entre crimes e contravenções. 
Quando se misturam coisas de somenos importâncias com outras de maior valor, correm estas o risco de se 
verem amesquinhadas. Não é que exista diversidade ontológica entre crime e contravenção; embora sendo 
apenas de grau ou quantidade a diferença entre as duas espécies de ilícito penal, pareceu-nos de tôda 
conveniência excluir do Código Penal a matéria tão miúda, tão vária e tão versátil das contravenções, 
dificilmente subordinável a um espírito de sistema e adstrita a critérios oportunísticos ou meramente 
convencionais e, assim, permitir que o Código Penal se furtasse, na medida do possível, pelo menos àquelas 
contingências do tempo a que não devem estar sujeitas as obras destinadas a maior duração.” CAMPOS, 
Francisco. Exposição de motivos do Código Penal. In: HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 
Tomo I. Volume I. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p.208.  
430 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Lei das contravenções penais – Arts. 1 a 17. op. cit., p.44.  
431 Para mais detalhes sobre o trâmite da reforma, sobre a formação das comissões, composição, debates, bem 
como para as datas de constituição, ver: PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil. op. cit., 
p.84-85; TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2007, p.66-69. 
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Contravenções Penais).432 Nas palavras de Pedro PIMENTEL, houve a adoção do critério 

quali-quantitativo para diferenciar tais institutos.433  

 

O critério bipartido não sofreu qualquer alteração. Em outras palavras, não foram 

criados outros critérios legais, além dos já existentes,434 para diferenciar os institutos do 

crime e das contravenções. Nem mesmo a doutrina ou a jurisprudência preocuparam-se em 

criar ou demonstrar diferenças essenciais de fundo ontológico. Pelo contrário. O legislador 

ordinário, dando concretude ao comando inserido no art. 98 da Constituição Federal, no 

qual o constituinte determina a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estes 

com competência para a conciliação, julgamento e execução das infrações de menor 

potencial ofensivo, acabou mais uma vez, agora pelos meios processuais, equiparando 

crime e contravenção. Assim, pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95, o legislador ordinário 

estabeleceu quais seriam as infrações de menor potencial ofensivo. Tratam-se, portanto, 

dos crimes cuja pena máxima não supere dois anos (redação dada pela Lei n. 

11.313/2006),435 cumulada ou não com multa, e as contravenções penais. Destarte, a Lei n. 

9.099/95 unificou o tratamento processual penal tanto no que diz respeito aos crimes 

quanto às contravenções, o que, releva salientar, também fora feito no tocante à aplicação 

das sanções previstas no art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor, uma vez que o 

legislador, de forma expressa, manda observar o instituto da transação penal tendo como 

objeto precípuo o afastamento, aqui consensual, de determinados torcedores das arenas 

esportivas.  

 

Importante salientar que, até este momento, a Lei n. 9.099/95 soterrou qualquer 

tratamento diferenciador que se pudesse dar às contravenções penais e aos crimes posto 

que, do ponto de vista dogmático-penal, quanto a critérios de imputação e garantias, salvo 

                                                           
432 “Art 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer 
isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a 
que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou 
cumulativamente.” BRASIL. Decreto-Lei n. 3.914, de 9 de dezembro de 1941. Lei de introdução do Código 
Penal (decreto-lei n. 2.848, de 7-12-940) e da Lei das Contravenções Penais (decreto-lei n. 3.688, de 3 
outubro de 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3914.htm. Acesso em: 
23.07.2018. 
433 PIMENTEL, Manoel Pedro. Contravenções penais. op. cit. p.9.  
434 “A distinção entre crime e contravenção reside, portanto, entre nós, na natureza da pena cominada, sem 
qualquer outra referência à qualidade ou à quantidade do conteúdo ofensivo, mas deixando entrever que 
ambos os critérios devem nortear o legislador no momento pré-legislativo.” Idem, p.10. 
435 Originalmente, o legislador ordinário estabeleceu a pena máxima em um ano, cumulada ou não com 
multa.  
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naquilo que a própria lei ressalva,436 crime e contravenção sempre tiveram o mesmo 

tratamento jurídico-penal, inclusive quanto ao elemento subjetivo, sublinhe-se.437  

 

 

6. Art. 41-B do Estatuto do Torcedor. Abandono das contravenções ou 
retomada dos delitos de polícia? 
  

Todo exercício de poder necessita de discursos racionalizadores que o legitimem.438 

No mais das vezes, este discurso é alcançado por intermédio da imprensa que, dia após dia, 

na sequência de algum evento evolvendo torcidas organizadas, por exemplo, reverbera a 

notícia com palavras de ordem. As notícias clamam para que o “Estado faça alguma coisa” 

ou são repletas de afirmações peremptórias tais como: “as torcidas organizadas devem ser 

extintas” ou, ainda, “estas brigas afastam as famílias e as pessoas de bem do estádio”. 

Enfim, discurso que, subliminarmente, pede a atuação do Estado e, no mais das vezes, pelo 

seu braço mais forte, o Direito Penal. Após o discurso tão propagado pela mídia, a 

princípio tem-se a sensação de um estado de normalidade e legalidade com eventuais 

medidas tomadas – todas em prol do futebol. Não raro, muitos operadores do direito, 

juristas ou mesmo políticos de ocasião se manifestam a serviço das novas medidas 

tomadas. Este pequeno introito tem o desiderato de responder à seguinte questão: o art. 41-

B, §1º, inc. II é necessário ou é mero discurso de poder a serviço de um Estado policial? 

 

O art. 41-B, não apenas o “caput”, mas, especialmente, o §1º, inc. II, diante dos 

objetivos perseguidos pelo legislador, como constou na exposição de motivos, isto é, 

objetivos eminentemente prevencionistas, poderia dar a impressão de estarmos diante do 

retorno das condutas contravencionais, até porque a prevenção ou a atuação antecipada é a 

tônica da sistemática contravencional na eliminação de “focos de risco”. Em essência, 

                                                           
436 Aliás, é o art. 1º da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941): 
“Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de 
modo diverso.”  
437 “Assim, atribuir vigor ao disposto no art. 3º é dizer que o dolo e a culpa são prescindíveis, o que implica 
no mesmo de asseverar que pode existir contravenção sem tipicidade, o que é um verdadeiro absurdo. 
Voluntariedade sem dolo ou culpa – sem fim ou direção – não é ação humana e, por isso, não pode ser objeto 
do direito penal. Conclui-se, diante do exposto, que as contravenções também exigem o dolo (regra) ou culpa 
(exceção; somente quando expressamente prevista, conforme o art. 18, parágrafo único, do Código Penal), 
pois do contrário seriam atípicas.” SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Lei das contravenções penais – 
Arts. 1 a 17. op. cit., p.57. 
438 MAHIQUES, Ignacio. El estado policial y sus proveedores de “legitimación”: una crítica en torno a los 
discursos modernos del poder. Revista de derecho penal y procesal penal. Buenos Aires, n. 6, jun. 2012, 
p.1015.  
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portanto, não soaria equivocado afirmar que o tipo penal referido retrata melhor um 

comportamento contravencional que tem por escopo disciplinar a conduta dos torcedores 

em um ambiente de interação, até porque, como visto, excluindo-se o critério da pena, não 

há diferenças ontológicas entre crime e contravenção.  

 

A conduta disciplinada na norma do tipo penal referido é uma escolha político-

criminal do legislador, de cunho eminentemente prevencionista, o que, por consectário 

lógico, amoldar-se-ia muito mais a um Estado policial que a um Estado de direito. 

Entretanto, mesmo assim pensando, o comportamento fica sujeito a observâncias de 

garantias individuais, o que, de certo modo, contém eventual sanha punitiva do Estado 

policial, uma vez que qualquer medida de cunho restritivo que venha a sofrer o sujeito-

torcedor deve passar pelo crivo do Poder Judiciário. E mais, como se verá, o que é mais 

uma forma de contenção, o tipo penal do art. 41-B, §1º, inc. II, em uma leitura 

reducionista, tem alcance limitado a certos comportamentos específicos.  

 

Conforme salientado, o que mais uma vez iguala crime e contravenção, o 

legislador, no art. 41-B, manda o aplicador do direito observar as disposições do sistema 

do Juizado Especial Criminal no que tange à transação penal. Este comando de ordem 

equipara, no plano normativo, crime e contravenção, posto que ambos são tratados como 

infração de menor potencial ofensivo. Assim, tanto sob os olhares do dogmático penal 

quanto do processualista, a Lei n. 9.099/95 equiparou os comportamentos típicos criminais 

e contravencionais, verdadeiramente, não há como falar em qualquer diferença de essência.  

 

Entretanto, o legislador previu a pena de reclusão como preceito secundário, o que, 

quantitativamente, classifica a conduta como crime. Portanto, mesmo se, em essência, 

estivermos diante de um comportamento de cunho prevencionista, mas com legitimidade 

própria, como se verá, formalmente a figura encontrada pelo legislador é o tipo penal de 

crime. Entretanto, sendo analisado o comportamento, seja em essência ou formalmente, o 

fato é que ele se sujeitará aos princípios dogmáticos os quais devem conter o avanço do 

Estado policial sobre o cidadão.  

 

O art. 41-B, §1º, inc. II é um discurso importante dentro do contexto do desporto. 

Deve, todavia, ser mantido e observado, entretanto, dentro de algumas balizas limitadoras 
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do poder punitivo estatal. Somente pode avançar em espaços de liberdades garantidos pela 

Carta Política, desde que dentro de um modelo constitucional de direito.  
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CAPÍTULO IV. DELITOS DE POSSE COMO REFERENCIAL DE 

JUSTIFICATIVA DOGMÁTICA  

 

 

 

1. Introdução e panorama histórico 

 

Neste capítulo, após um breve panorama da posse penal na história do Brasil e do 

contexto político-criminal, pretende-se analisar um conceito penal de posse cuja 

compreensão será buscada em elementos normativos do direito privado. Na sequência, 

tendo como parâmetros três exemplos de situações possessórias, bem como superando a 

necessidade de discussão ou não de um conceito de ação penal, com os olhos voltados à 

posse, o objetivo, com apoio doutrinário, é a análise da natureza jurídica da relação de 

posse como ação, omissão ou um estado. Por fim, visa-se expor uma classificação dos 

injustos de posse, tendo como pressuposto específico a legitimidade material, calcada na 

periculosidade, culminando com a elaboração de uma nova estrutura para o tipo do art. 41-

B, parágrafo §1º, inc. II do Estatuto do Torcedor.  

 

Os delitos de posse, ou melhor, a tipificação de comportamentos que têm na posse o 

conteúdo do injusto, sempre foram instrumentos comuns do legislador, independentemente 

de estarmos diante de um direito penal mais ou menos liberal. Na legislação nacional, 

existe um sem-número de crimes que trazem a posse, ou outra figura assemelhada, como 

conduta típica, podendo citar a posse de armas, drogas, pornografia infantil, material 

radioativo, de “instrumentos que possam servir à prática de violência”, como dispõe o art. 

41-B, §1º, inc. II do Estatuto de Defesa do Torcedor etc.439  

 

 

                                                           
439 Uma lista exaustiva dos delitos que têm na conduta possessória, seja com a utilização do verbo possuir ou 
outro assemelhado, o injusto penal, tanto no Código Penal Brasileiro quanto em legislações especiais, ver: 
SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica dos delitos de posse. In: LOBATO, José Danilo Tavares, 
SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de armas e 
pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.223-225. 
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Os crimes de posse não são novos. Existem desde o direito romano440 e perduram 

até os dias atuais em todas as legislações orientadas pela civil law ou common law.441 Os 

crimes de posse sempre existiram no ordenamento jurídico, seja nacional ou estrangeiro. 

No entanto, a doutrina pouco se preocupou com seu estudo dogmático propriamente dito 

ou mesmo com algum método, especialmente devido ao fato de haver uma grande 

distância entre o comportamento possessório e a eventual lesão a bens jurídicos.  

 

Na seara penal, o primeiro autor a preocupar-se com a dogmática do fenômeno 

“posse” ou, ainda, que se preocupou com a investigação geral sobre o merecimento de 

pena relativo a este fenômeno e à proteção de bens jurídicos quando a questão subjacente é 

                                                           
440 Citando MOMMSEN, TAVARES LOBATO “recorda que, no Direito Romano, havia a punição desta 
modalidade típica. Assim, traz como exemplo a hipótese de se ter veneno para a venda, que foi um crime 
punido com pena de morte, na Roma antiga, à época da vigência da Lex Cornelia de sicariis et veneficis 
promulgada em 81 a.C.” LOBATO, José Danilo Tavares. Panorama dos crimes de posse. In: LOBATO, José 
Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs). Delitos de posse: drogas, porte de 
armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.135. COX LEIXELARD, afirmando já ser uma 
“tradição” os ensaios sobre posse citarem este exemplo, informa a localização deste tipo penal e transcreve-o: 
“esta ley se encuentra recogida en el Digesto (D.48.8.3.1 en lo que aqui interesa) y expresa – Marcianus, 
libro XIV, Institutionum – que ‘(e)iusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis capite quinto, qui venenum 
necandi hominis causa fecerit, vel vendiderit, vel habuerit, plectitur.” COX LEIXELARD, Juan Pablo. 
Delitos de posesión: bases para una dogmática. Buenos Aires: IBdef, 2012, p. 9. CESAR BUSATO, ainda, 
faz referência ao antecedente romano do porte ilegal de arma constante no Digesto (D.48.8.3.1) – “ambulare 
cum telo”: BUSATO, Paulo Cesar. Uma crítica aos delitos de posse a partir do conceito de ação significativa: 
conexões entre o civil law e o common law nas teses de Tomás Vives Antón e George Fletcher. In: 
LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: 
drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.186. SCHROEDER, por sua vez, cita 
outros exemplos de criminalização da posse no direito prussiano, por toda a Europa, por conta de atentados 
contra Chefes de Estado e na Alemanha: “no direito geral prussiano de 1794/1798, com seus numerosos 
preceitos de caráter preventivo, unicamente se submetia a pena a entrega a pessoas não autorizadas de objetos 
perigosos, por exemplo, de veneno (II 20 §697) e de pólvora (§ 700). Quando, a finais do século XIX, se 
declarou uma onda de atentados com explosivos cometidos por anarquistas frente aos Chefes de Estado, se 
promulgaram em todas as partes da Europa as pertinentes leis ‘contra anarquistas’ e as leis ‘de explosivos’ 
(‘Anarchisten- und Sprengstoffgesetze’). A lei alemã contra o uso criminoso e de perigo público de 
explosivos de 9 de julho de 1884 submeteu a pena, entre outras, a posse de explosivos sem autorização 
policial (§§ 8,9).” SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. Tradução de Gustavo de 
Carvalho Marin. In: LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). 
Delitos de posse: drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.70. 
441 Nos Estados Unidos, a posse como ponto de partida para a punição foi prevista na Parte Geral do Código 
Penal Modelo apresentado em 1962 pelo American Law Institute. Entre os delitos de posse mais conhecidos 
no direito alemão – civil law – sobressaem o previsto no § 184b, Abs. 4, Satz 2 do Código Penal alemão 
(Strafgesetzbuch (StGB)) (§ 184 Abs 5 Satz 2, na redação antiga), sobre a posse de escritos relacionados à 
pornografia infantil, chamados de “pornografia real infantil”, e no § 29 Abs. 1, Satz 1, Nr. 3, da Lei de 
Tráfico de Substâncias Entorpecentes (Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln 
(Betäubungsmittelgesetz – BtMG)). Além desses, existem atualmente mais de cem tipos penais de posse e 
sua importância cresce cada vez mais: ECKSTEIN, Ken. Fundamentos e problemas atuais dos delitos de 
posse. Edv, Eu, Leis Jurídicos-Penais modificadoras, concursos. Tradução de Humberto Souza Santos. In: 
LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: 
drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.31.  
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a posse de armas e substâncias entorpecentes, foi Cornelius NESTLER, em 1995.442 Em 

1996, Otto LAGODNY443 escreveu sua obra sobre os delitos de posse, reputando-os 

inconstitucionais e, por fim, no final do século XX, notadamente em 1999, Eberhard 

STRUENSEE publicou um artigo denominado “Os crimes de posse”.444 STRUENSEE 

buscou, como ele próprio afirmou, “despertar na Ciência do Direito Penal, e quem sabe no 

legislador, consciência de que os crimes de posse são um tropeço legislativo”, pois os 

problemas destes delitos residem no fato de que os verbos indicativos da posse, na maioria 

das vezes “ter” e “possuir” não descrevem nenhuma conduta.445 Em 2001, Ken 

ECKSTEIN, reconhecendo a possibilidade de punição do estado de fato da posse, escreveu 

sua tese de doutoramento sobre a “posse como fato punível”.446 Devido aos problemas 

dogmáticos decorrentes dos delitos de posse, notadamente a questão da ação penal e da 

lesão a bem jurídico, é que SCHROEDER, aludindo a STRUENSEE, refere-se a eles como 

“passo em falso legislativo”.447  

 

Na história nacional, por sua vez, os crimes de posse, ou alguma conduta que seja 

assemelhada à posse sempre estiveram presentes, desde as ordenações até o Código Penal 

de 1984, e em sucessivas leis esparsas (como já mencionado no Capítulo III). Os injustos 

de posse, cumpre-nos salientar, ora vestiam a roupagem de contravenções penais, ora 

vestiam a roupagem de crimes, a depender da política criminal adotada pelo legislador e, 

em alguns casos, como são os delitos relacionados às armas de fogo, a conduta proibida 

iniciou-se como contravenção e, com o avançar da política criminal de Estado, foi 

convertendo-se em crime, atendendo a demanda social por segurança.448  

                                                           
442 NESTLER, Cornelius. O princípio da proteção de bens jurídicos e a punibilidade da posse de armas de 
fogo e substâncias entorpecentes. Tradução de José Danilo Tavares Lobato. In: LOBATO, José Danilo 
Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de armas e 
pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.11-20.  
443 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.71.  
444 STRUENSEE, Eberhard. Os crimes de posse. Tradução de José Danilo Tavares Lobato. In: LOBATO, 
José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de 
armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.21-30. 
445 Idem, p.21.  
446 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.71; ECKSTEIN, Ken. 
Fundamentos e problemas atuais dos delitos de posse. Edv, Eu, Leis Jurídicos-Penais modificadoras, 
concursos. op. cit., p.31-56. 
447 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.71. 
448 Relativamente à arma de fogo, a título de exemplo da evolução punitivista do direito penal e da oscilação 
pendular entre contravenção e crime, o que demonstra, inclusive, a inexistência de diferença ontológica entre 
ambos, os artigos 18 e 19 da Lei das Contravenções Penais, os quais, respectivamente, tratavam do fabrico, 
importação, exportação, comércio ou detenção de armas ou munição, sem permissão da autoridade, e do 
porte de arma fora de casa sem licença da autoridade, foram derrogados pela Lei n. 9.437/97 a qual, por sua 
vez, foi revogada pelo Estatuto do Desarmamento (artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03).  
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Verifica-se, assim, que, não obstante o fato de que os crimes de posse sempre 

permearam o sistema jurídico penal brasileiro, não há, em verdade, um estudo 

sistemático449 e aprofundado com viés dogmático ou de política criminal. O que se observa 

são estudos pontuais de algumas legislações, tal como das leis que regulam o porte e a 

posse de armas ou drogas.450 A doutrina nacional apenas tangencia os problemas 

dogmáticos que surgiram com estes tipos penais, especialmente aqueles relativos à 

legitimidade material, uma vez que foca em aspectos circunstanciais destes delitos, não 

analisando a questão de fundo que é a criminalização de uma situação de domínio entre 

sujeito e coisa,451 seja ela lícita ou ilícita.  

 

 

2. Contexto político-criminal  

 

O direito penal, especialmente no que toca à sua parte metodológica-científica, qual 

seja, a dogmática penal, não deve ser estudado, analisado e aplicado sem os postulados da 

política criminal, uma vez que o direito penal é “un agente político-criminal”.452 Em 

verdade, a política criminal espraia-se,453 não somente por todas as instâncias de aplicação 

do direito penal, mas também pelas funções do Estado.454  

 

                                                           
449 STRUENSEE, Eberhard. Os crimes de posse. op. cit., p.21. 
450 Leis n. 10.826 de 22 de dezembro de 2003 e n. 11.343 de 22 de agosto de 2006, respectivamente.  
451 “A peculiaridade nacional está no não aprofundamento da questão, ou seja, no tangenciamento do debate 
dos crimes de posse, cujo cerne reside na proibição legal de que alguém disponha de algo em sua esfera de 
dominabilidade”. LOBATO, José Danilo Tavares. Panorama dos crimes de posse. op. cit., p.136. 
452 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Tiempos de Derecho Penal. Buenos Aires: IBdef, 2009, p.15; também é 
a opinião sustentada por ROBLES PLANAS, para quem a dogmática é “o lugar da meta-política criminal”, 
estando em melhores condições “para analisar a política criminal desde um discurso legitimador e produzir 
conclusões muito mais firmes e seguras do que aquelas derivadas do jogo das maiorias políticas e dos 
acordos ideológicos.” ROBLES PLANAS, Ricardo. Estudo de dogmática jurídico penal: fundamentos, 
teoria do delito e direito penal econômico. Tradução de Marília Bassetto. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, 
p.43. 
453“La política criminal se ejerce en todos los niveles del denominado ‘sistema del Derecho Penal’. Así, se 
ejerce política criminal por el constituyente al configurar un determinado ‘marco de lo posible’ para la 
intervención punitiva del Estado (interpretado por los tribunales constitucionales nacionales, quienes, por 
tanto, también realizan política criminal)”. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Tiempos de Derecho Penal. op. 
cit., p.15. 
454 Explicando a política criminal, afirma BASTISTA: “Do interessante processo de mudança social, dos 
resultados que apresentem novas ou antigas propostas de direito penal, das revelações empíricas propiciadas 
pelo desempenho das instituições que integram o sistema penal, dos avanços e descobertas da criminologia, 
surgem princípios e recomendações para a reforma ou transformação da legislação criminal e dos órgãos 
encarregados de sua aplicação.” BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª edição. 
Rio de Janeiro: Editora Revan, p.33. 
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A dogmática jurídico-penal que possui, dentre suas finalidades, interpretar e 

sistematizar determinada realidade social ou valores da sociedade, não pode ser vista de 

modo asséptico e neutro, vale dizer, sem os princípios orientadores da política criminal, 

sob pena da própria dogmática ser utilizada de maneira formal, estéril e desviada.455 Por 

outro lado, a política criminal também não pode ser considerada de forma isolada, sem as 

garantias estabelecidas pela dogmática – esta na busca de critérios de legitimação do 

direito positivo –, na medida em que, se assim fosse, qualquer modelo de Estado 

encontraria suporte e legitimação. Não basta, assim, tão-somente, a análise técnica-jurídica 

do comportamento humano do ponto de vista dogmático, posto que, em atenção ao modelo 

de Estado vigente, é mister que as expectativas sociais456 em torno de determinada conduta 

sejam valoradas e consideradas. Portanto, é necessário um sincretismo, uma inter-relação 

entre política criminal e dogmática e, por que não, da criminologia, afim de que os 

problemas oriundos dos comportamentos humanos sejam analisados e compreendidos aos 

olhos da ciência penal para, posteriormente, se for o caso, o Estado poder aplicar a 

reprimenda penal. 

 

O juiz, que não pode mais ser visto como um ser autômato aplicador da lei, 

realizador de silogismos,457 diante das suas opções de escolha quanto à interpretação e 

                                                           
455 Tratando da interação entre direito penal e política criminal e da necessidade desta para que aquele não se 
perca em um “formalismo infecundo e estranho à vida”, afirma VON LISZT: “Sem o perfeito conhecimento 
do direito vigente em todas as suas ramificações, sem completa posse da technica da legislação, sem o 
rigoroso freio do raciocínio logico-jurídico, a política criminal degenera em um racionalismo estéril a 
fluctuar desorientado sobre as ondas. Por outro lado, o direito penal perde-se em um formalismo infecundo e 
estranho á vida, si não for penetrado e guiado pela convicção de que o crime não é somente um idéia, mas um 
facto do mundo dos sentidos, um facto gravíssimo na vida assim do individuo como da sociedade; que a pena 
não existe por amor della mesma, mas tem o seu fundamento e o seu objectivo na protecção de interesses 
humanos. Sem uma sciencia do direito penal voltada para a vida e ao mesmo tempo adstricta ao rigor das 
formas, a legislação penal converte-se em um jogo das opiniões do dia não apuradas, e a administração da 
justiça em um officio exercido com tédio. É somente da sciencia que o direito penal e a administração da 
justiça recebem a força vivificadora”. VON LISZT, Franz. Tratado de direito penal allemão. Tradução de 
José Hygino Duarte Pereira. Tomo I. Brasília: Ed. Fac-sim, Coleção História do Direito Brasileiro, 2006, 
p.105. 
456 “Por eso, hoy más que nunca, hay que acentuar también el carácter crítico de la Dogmática jurídico-penal 
que, como toda actividad intelectual que merezca ese nombre, no sólo debe interpretar y sistematizar una 
determinada realidad, en este caso el Derecho penal positivo, sino también tematizar las expectativas que se 
le dirigen desde su entorno y valorarlas críticamente de acuerdo con sus posibilidades y funciones en el 
Estado de Derecho.” MUNÕZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el Derecho penal de su tempo. Los 
orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo. Valência: Tirant lo Blanch, 2000, p.72. 
457 Interessante a observação de D’ÁVILA acerca da interação entre direito penal, do ponto de vista 
normativo-dogmático, e política criminal: “E isso não significa, diga-se, desde já, suprimir a autonomia da 
política criminal na determinação do seu objeto ou negar os benefícios já obtidos e ainda por obter com a sua 
justa e adequada aproximação com o direito penal, mas que, reitere-se, a tensão eventualmente estabelecida 
entre eles deve se resolver sempre em estrita obediência aos limites de legitimidade reconhecidos pela ciência 
normativa do direito penal. E não significa, igualmente, retroceder a uma insípida normatividade formalista, 
em que o jurista é mero fazedor de silogismos. Mas, antes, fortalecer a normatividade penal enquanto lugar 
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aplicação do ordenamento jurídico, realiza política criminal. No entanto, esta deve ser 

orientada a proteção de direitos individuais,458 na medida em que estes direitos são o marco 

orientador e as balizas do exercício da função político-criminal do magistrado. Até porque, 

a pensar de modo contrário, sem a existência deste anteparo, existiria a possibilidade de 

arbítrio, o que não pode ser a tônica do exercício da função primária da atividade 

jurisdicional, que é, antes de tudo, uma salvaguarda do cidadão enquanto sujeito ao poder 

punitivo do próprio Estado. 

 

Superadas as duas crises anteriores,459 a dogmática penal atualmente passa pela 

terceira crise. Esta crise atual tem como pano de fundo questões referentes à globalização, 

ao surgimento de novos riscos etc. Contudo, mesmo em crise e sofrendo ataques 

consistentes em sua flexibilização, como método de sistematização e orientação conceitual, 

continua firme e voltada para seu objetivo precípuo, qual seja, dar garantia ao cidadão 

quando da aplicação da lei penal.460 Diante disso, a pergunta que se deve fazer inicialmente 

quando o tema são os delitos de posse é: por que estes injustos penais são cada vez mais 

utilizados?  

 

A sociedade moderna vive uma dicotomia lastreada no confronto: eficiência e 

garantia, no sentido da melhor utilização do aparato penal na busca de segurança e 

conforto. A sociedade atual busca, de forma incansável e nunca antes vista, um welfare 

                                                                                                                                                                                
por excelência dos direitos e garantias fundamentais, em âmbito penal, vale dizer: uma normatividade penal 
constitucionalmente orientada, atenta a elementos de legitimidade formal e material, e cujo conhecimento 
deva servir à vida.” D’ÁVILA, Fábio Roberto. O espaço do direito penal no século XXI: sobre os limites 
normativos da política criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 15, n. 64, jan./fev., 
2007, p.92-93.  
458 Ao afirmar na atualidade a ausência de juízo de valor tanto acerca da dogmática quanto da própria ciência 
da pena, SILVA SÁNCHEZ deixa registrado que o juiz, em suas decisões (“resoluciones”), realiza política 
criminal, para, todavia “conseguir la más amplia realización de los derechos fundamentales contemplados en 
la Constitución”. Assim, constatado que o juiz realiza política criminal, esta deve ser orientada “(...) na 
medida de lo posible, a la salvaguarda de los derechos fundamentales (y esto es lo que pretende el mandato 
de interpretación conforme a la Constitución).” SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Tiempos de Derecho Penal. 
op. cit. p.16.  
459 A dogmática já superou duas crises anteriormente. A primeira, no final do século XIX, quando a escola 
clássica se viu obrigada a enfrentar a crítica da Direção Moderna e a segunda, nos anos 60 e 70 do século 
XX, consistente no debate entre causalismo e finalismo. A primeira com o desenvolvimento da teoria do 
delito de VON LISZT e a segunda com o surgimento da política criminal no estudo da própria dogmática 
com a obra de ROXIN (política criminal e sistema de direito penal). SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. 
Tiempos de Derecho Penal. op. cit., p.27-28.  
460“La subsistencia de la dogmática, sin embargo, se halla íntimamente asociada a la concepción de ésta 
como una disciplina que tiene que ver con la construcción, reconstrucción y sistematización de reglas para 
llevar a cabo una imputación de responsabilidad penal conforme a Derecho, segura y igualitaria. De modo 
que ha de quedar claro que un determinado ordenamiento jurídico-penal nacional, positivo, no constituye el 
objeto de la dogmática de la teoría del delito, sino sólo el límite de su construcción de lege lata.” Idem, p.29.  
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state, vale dizer, um estado de bem-estar social pleno. Para tanto, numa análise de custo-

benefício, abre mão de parcela de sua liberdade, uma vez que, segundo pensa, a total 

liberdade somente pode ser gozada se houver segurança ou ao menos uma sensação de 

segurança.461 Objetivando o alcance desta demanda social por segurança (“sensação de 

segurança”), calcada no reconhecimento dos riscos já existentes, no surgimento de novos 

riscos ou de “sujeitos perigosos”, é que o legislador, por meio do processo democrático 

formal, numa clara visão expansionista do direito penal, utiliza-se da lei penal. Até porque, 

além de ser um meio mais barato, é o instrumento que melhor repercute junto à opinião 

pública.462 

 

O cidadão não suporta – e por isto concorda na limitação de sua liberdade – com a 

ideia de viver de forma insegura, rodeado de perigos.463 Esta vontade, por outro lado, é a 

estrela-guia dos representantes da população nas Casas legislativas. Escorando-se nesta 

vontade, é que tipos penais são criados, não raras vezes à custa de garantias dogmáticas já 

alcançadas e consolidadas. Uma ferramenta ótima para tal finalidade são os crimes de 

posse orientados como “antecipação das barreiras de punição ou de tutela”. Diante deste 

quadro, não há dúvida do notável aumento desta técnica de tipificação relativa ao injusto 

de posse. Como a ideia é eliminar perigo, sua fonte ou, mais especificamente, situações 

que provocam medo e insegurança, surge, portanto, a necessidade de punição antes mesmo 

de que algum bem ou interesse venha a sofrer danos, em uma clara lógica 

                                                           
461 Ao tratar da “eficiência e prevenção geral positiva”, SILVA SÁNCHEZ afirma que a eficiência do direito 
penal moderno “(...) é apenas aparente, incidindo unicamente no âmbito psicológico-social dos sentimentos 
de insegurança. Em outras palavras, convertendo-se num mecanismo puramente simbólico e abandonando o 
terreno instrumental”. Ainda segundo SILVA SÁNCHEZ, o problema é que, se um direito penal de 
prevenção geral positiva “converte-se em direito meramente simbólico, de pura aparência de eficiência, então 
a médio ou longo prazo tampouco terá cumprido sua função preventiva”. E, nesse sentido, se tornará em um 
direito ineficiente que não trará vantagem alguma. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Eficiência e direito 
penal. Tradução de Maurício Antônio Ribeiro Lopez. Barueri: Manole, 2004, p.54. 
462 “Uma das características da legislação moderna é a crescente adoção de instrumentos jurídicos-penais. 
Provavelmente não é errado assinalar que aqui concorrem dois fatores diversos, mas ambos relacionados à 
noção de eficiência: por um lado, o direito penal, se comparado com os custos da implantação de 
mecanismos jurídico-administrativos alternativos, é muito mais barato; por outro, seus efeitos sociais sobre a 
opinião pública podem ser, pelo menos a curso prazo e médio prazo, superiores inclusive ao de tais 
mecanismos alternativos, característica que, em princípio, configura um mecanismo útil para fazer com que a 
população confie no funcionamento do ordenamento jurídico (preventivo geral ou de integração)”. Idem, p. 
53.  
463 “Viejos y nuevos riesgos generarían temor e inseguridad en una población cada vez más proclive a 
demandar mayores cuotas de seguridad directamente al Estado, aun a costa del sacrificio de cuotas de 
libertad. En ese verdadero clamor se aprecia insistentemente la popularidad de derecho penal como 
herramienta posibilitadora de dicha seguridad.” COX LEIXELARD, Juan Pablo. Delitos de posesión: bases 
para una dogmática. op. cit., p.17. 
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prevencionista.464 Nesse sentido, a antecipação da barreira de punição é facilmente 

alcançada pela utilização dos crimes de posse, não significando, porém, que os crimes de 

posse não contenham um injusto material próprio que justifiquem sua existência.  

 

A par de tudo isso, e como já referido, o próprio direito penal vem se 

expandindo,465 dentro da crescente demanda social por segurança. Assim sendo, clama a 

sociedade por um maior punitivismo social, acreditando que, com isto, estará a salvo do 

risco que provém de diversas fontes, inclusive do próprio convívio com outras pessoas, 

como é o caso da dinâmica da socialidade entre torcedores quando de um evento esportivo, 

especialmente em partidas de futebol. A consequência disto é uma progressiva redução das 

esferas de liberdade das pessoas e o surgimento de um uso “quase-policial”466 do direito 

penal, voltado a neutralizar fontes de perigo.  

 

Nesta lógica de eliminação de fontes de perigo e na busca de proteção junto ao 

Estado, o cidadão teme menos ao Estado do que seu concidadão – no caso em tela, o 

torcedor adversário. Assim, o Estado não é visto como um ente do qual o cidadão deve 

proteger-se. É o Estado que detém o poder de punir, mas é visto como um protetor e 

garantidor não apenas da segurança como também do seu direito e gozo da liberdade 

restringida. O cidadão enxerga no Estado um aliado diante dos ataques de “delinquentes”. 

No caso específico dos estádios de futebol, o cidadão vê no Estado um aliado frente ao 

ataque de torcedores do time rival e, para tanto, contenta-se o cidadão em ter diversas 

liberdades restringidas, como, por exemplo, a hora de entrar e sair do Estádio, o trajeto que 

deve utilizar para ir e voltar da praça esportiva, o local que deve se sentar para ver a partida 

etc. Isto lhe traz relativa sensação de tranquilidade. É neste cenário que se incluem os 

delitos de posse, notadamente o art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto de Defesa do Torcedor e, 

ademais, considerando o papel preponderante do direito penal normativo (dogmática 

                                                           
464 “Así, el apoyo de la comunidad a la exacerbación de discurso punitivo se asienta en la maximización de la 
evitación de lesiones o puestas en peligro de bienes, derechos o intereses. De esta forma, los principios del 
daño y de exclusiva protección de bienes jurídicos, otrora paladines de la defensa de los ciudadanos frente al 
poder del Estado, surgen hoy para aumentar el castigo y relajar las garantías.” Idem, p.21. 
465 Sempre que nos referimos às causas ou consequências da expansão do direito penal, temos como 
referência a obra do professor SILVA SÁNCHEZ: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del 
Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales. Buenos Aires: IBdef, 
2011. 
466 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Abordagem dos delitos de posse e dos delitos de pertencimento. Tradução de 
Humberto Souza Santos. In: LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés 
(orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.59.  
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penal), influenciado pela política criminal, e, por que não, da criminologia, é que se 

pretende buscar uma legitimidade material, para além da formal, de referida norma penal.  

  

 

3. Conceito civil de posse: evolução e a relação acessória com o direito penal 

 

O instituto jurídico da posse, antes de ser um conceito que possa ser extraído do 

direito penal, é um conceito pertencente à dogmática do direito privado (direito civil). A 

posse, em verdade, é um fenômeno jurídico normativo externo ao direito penal que deita 

raízes no direito civil. Nos crimes de posse, diferentemente dos crimes patrimoniais, não se 

fala da posse como objeto de proteção penal (bem jurídico), mas sim em uma relação, de 

caráter proibido, entre uma pessoa e uma coisa. É sob esta ótica, e considerando o 

mutualismo dos conceitos civil e penal, que deve ser analisado o conceito de posse sob 

uma perspectiva da dogmática penal sob as luzes do direito privado.  

 

A posse tem origem no direito romano e seu conceito evoluiu até o chamado direito 

moderno. Antes, contudo, de tratarmos especificamente da posse civil, cumpre-nos 

salientar que, neste ponto do trabalho, este instituto jurídico será analisado sob o ponto de 

vista da proteção jurídica que a lei atribui a uma situação do mundo físico-natural. A ideia 

é buscar, no mundo jurídico civil, argumentos que possam ajudar no estudo penal da posse 

como norma de conduta proibida ou como um injusto penal que traça diretivas de 

comportamento,467 visando compreender o âmbito de alcance do instituto, notadamente as 

situações configuradoras ou não de conduta penal.  

 

A origem ou a etimologia da palavra “posse” (de possessio = a polis + sessio – 

posso sentar-me em cima) já remete a um poder físico (de fato) que o possuidor exerce 

sobre um objeto corpóreo.468 Assim, inicialmente, tem-se que a posse traz a ideia de um 

                                                           
467 Para melhor compreensão do conceito de normas primárias ou de conduta como “diretiva de 
comportamento, de imposição jurídico-penal”, SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da 
Pena: conceito material de delito e sistema integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.114 e ss.  
468 “Como a própria origem ou etimologia da palavra ensina, posse ou possessão (de possessio = polis + 
sessio, posso sentar-me encima) é um ato físico, um fato. Posse é o poder físico sobre a coisa. Possuidor é 
quem pode ‘sentar-se sobre a coisa’, segurá-la, detê-la, conservá-la em seu poder.” CRETELLA JUNIOR, 
José. Curso de Direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 1968, p.128. Também: “Não é senão a este aspecto 
da relação que se referiu originalmente a noção de posse, segundo se depreende da própria etimologia da 
palavra posse (possidere, de sedere). O aspecto visível da relação (corporalis possessio, ou também naturalis 
possessio, na linguagem romana) foi o que serviu aqui, como em toda parte, de ponto de partida para a 
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contato de uma pessoa com uma coisa. Todavia, como se verificará, há situações em que 

existirá a posse sem que haja referido poder (de fato) de contato com o objeto. É aqui que 

residem algumas das controvérsias acerca da posse. Ainda, no tocante ao objeto, é 

imperioso salientarmos, até porque é a finalidade do presente trabalho, que a posse civil 

analisada se refere a objetos corpóreos móveis.  

 

Estudar e analisar a posse do ponto de vista do direito civil é necessariamente 

percorrer, incialmente, os estudos de dois autores alemães: Friedrich Karl von SAVIGNY e 

Rudolf von IHERING, respectivamente, defensores da teoria subjetiva (clássica) e objetiva 

da posse. SAVIGNY, estudando e sistematizando o direito romano,469 em seu livro “Das 

Recht des Besitzes” (“Tratado da Posse”), publicado em 1803, distinguiu na posse dois 

elementos essenciais, quais sejam: (i) o “corpus” – elemento material – que, em sua visão, 

seria a possibilidade física de atuar sobre o objeto; (ii) e o “animus” – elemento intelectual, 

ou seja, a intenção de ter a coisa como própria (aminus domini) ou simplesmente de a 

possuir (animus possidendi).470 Para SAVIGNY, a posse pode ser analisada em dois 

momentos, vale dizer, no da aquisição e no da conservação. Na aquisição, necessário se faz 

o “corpus” consistente num ato físico de apreensão do objeto e o “animus”, ou seja, 

vontade de, assim agindo, possuir a coisa. Caracterizados os dois elementos, estar-se-ia 

diante do reconhecimento jurídico da posse. Por outro lado, a posse manter-se-ia 

conservada enquanto perdurasse a relação física da pessoa e a coisa, bem como na vontade 

do sujeito de ter a coisa para si.471  

 

A crítica à teoria subjetiva é circunscrita ao estado anímico do sujeito possuidor, na 

medida em que se trata de um estado íntimo difícil de ser aferido,472 uma vez que a relação 

                                                                                                                                                                                
linguagem”. IHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução de Adherbal de Carvalho. São 
Paulo: Saraiva, 1986, p.110.  
469 “Efetivamente, os romanos entendiam a posse como toda relação material intencional da pessoa com a 
coisa. Tal relação compreendia a posse propriamente dita (possessio civilis) e a detenção (possessio 
naturalis), sendo a primeira verdadeira relação possessória.” RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3ª 
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.19. 
470 “O corpus, que é o controle físico da coisa e o exercício de se fazer com ela o que se pretenda, com a 
exclusão de ingerências estranhas: e o animus possidendi, caracterizado com a intenção de exercer o direito 
de propriedade. De modo que se a pessoa, tendo em seu poder um bem, comporta-se como dono, com o 
animus domini, é considerada possuidora.” Idem, p.17.  
471 GIDE, Antônio. A teoria de Rudolf Von Ihering e sua repercussão na disciplina da posse do Código Civil 
brasileiro. Ciência Jurídica, ano VI, vol. 45, maio/junho de 1992, p.68. 
472 “O ponto nevrálgico da teoria da SAVIGNY está no seu exagerado subjetivismo, que faz depender a 
existência da posse de um estado íntimo difícil de ser detectado com precisão. E a crítica a essa teoria seria 
iniciada em meados do sec. XIX, com o alvorecer do positivismo e com a repulsa geral dos juristas da época 
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possessória somente se mostraria perfeita se, de fato, fosse mostrada a real vontade do 

possuidor em possuir determinado objeto. Na teoria de SAVIGNY, o elemento subjetivo, 

ou seja, a vontade de ser dono, por sua vez, era o que, de fato, diferenciava a posse da 

detenção, uma vez que, em ambas (posse e detenção), havia o corpus, o poder físico de 

controle sobre a coisa.  

 

IHERING, por sua vez, contrapôs-se fortemente a SAVIGNY, especialmente no 

que se refere ao conceito de “corpus”, em seu livro “Über den Grund des Besitzesschutzes” 

(“Sobre o fundamento da defesa possessória”), publicado em 1868.473 A teoria de 

IHERING teve como um dos principais méritos o afastamento do subjetivismo orientado 

pela vontade humana, base da teoria de SAVIGNY, para, em seu lugar, vigorar a 

objetividade da lei (posse é um direito – interesse juridicamente protegido). IHERING 

apoiou-se na teoria subjetiva (posse como relação de fato), vigente na época, de inspiração 

clássica, para desenvolver a sua, de cunho objetivo, com clara inspiração positivista.474 

IHERING, tal qual SAVIGNY, também sustenta a necessidade da presença de dois 

elementos: o objetivo-material (“corpus”) e o subjetivo-intelectual (affectio tenendi). 

Relativamente ao “corpus”, IHERING não vê na posse a necessidade de apreensão física 

do objeto ou mesmo a presença física do possuidor uma vez que, sendo a posse a 

exteriorização da propriedade, o elemento objetivo resta caracterizado da forma como o 

proprietário utiliza – exterioriza – a propriedade.  

 

Em seu conceito de “corpus”, IHERING busca ajustar a fórmula à realidade fática. 

Inicia seu pensamento mostrando que a posse é, na verdade, a exteriorização da 

propriedade,475 pois, em que pese geralmente o proprietário seja o possuidor, e a coisa 

esteja em seu poder ou em seu raio de ação, há situações nas quais os objetos (coisas 

móveis), mesmo estando na posse de seu proprietário-possuidor, não estão sob seu contato 

físico. No entanto, encontram-se protegidos da ação de terceiros pois, neste caso, a relação 

                                                                                                                                                                                
a qualquer espécie de subjetividade no Direito, a fim de que se pudesse considerá-lo como uma ciência à 
altura das ciências exatas e naturais.” Idem, p.69.  
473 Afirmando ser errônea a teoria de SAVIGNY, afirma IHERING: “Dá-se hoje o nome de corpus à relação 
da pessoa com a coisa, estabelecida pela apreensão. Os juristas romanos, pelo contrário, não se serviam desta 
expressão senão para designar a manifestação da vontade no ato de apreensão. O corpus, segundo a teoria 
dominante, é o poder físico, ou a supremacia de fato sobre a coisa. Tal é a noção fundamental da posse, 
conforme a teoria atual. Ela é absolutamente errônea, como se pode ver em minha obra O fundamento da 
proteção possessória”. IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. op.cit, p.107. 
474 GIDE, Antônio. A teoria de Rudolf Von Ihering e sua repercussão na disciplina da posse do Código Civil 
brasileiro. op. cit., p.67.  
475 IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. op. cit., p.107. 
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possessória “apoia-se não sobre um obstáculo físico, mas sobre um obstáculo jurídico”.476 

Ademais, para IHERING, em complemento, a posse caracteriza-se pela possibilidade da 

utilização econômica da coisa.477 É a parte visível de aproveitamento econômico da 

propriedade e somente em relação a esta é que encontra relevância jurídica.478 Assim, 

segundo pensa, a detecção da posse leva em conta duas situações: a) se o objeto está sob 

vigilância do proprietário ou b) o destino econômico atribuído à coisa. Logo, nesta segunda 

situação, a forma de exteriorização da propriedade indica se há posse ou não do objeto.  

 

Em relação ao “animus”, em verdade, este elemento subjetivo estaria integrado no 

objetivo, pois, para IHERING, a vontade de possuir revela-se no poder de fato sobre coisa. 

Assim, conciliando o elemento “corpus” com a vontade de ser possuidor (“animus”), diz, 

no que diz respeito à aquisição da posse, ser difícil a comprovação do “animus domini” de 

SAVIGNY e, assim, ampara sua teoria da visibilidade da posse. Em alguns casos, a posse, 

notadamente de bens móveis, dispensa a apreensão e é sustentada numa relação de fato que 

possibilita sua presunção.479 O poder de fato sobre uma coisa, nesse sentido, é a 

exteriorização da vontade do sujeito de referido poder. Em toda posse existe um elemento 

intencional que é inseparável do elemento objetivo corporal da posse.  

 

A posse, cumpre notar, sendo exteriorização da propriedade, independe da 

apreensão física do objeto para sua caracterização, até porque a relação entre possuidor e 

coisa tem caráter normativo. Ademais, não obstante o corpus e o animus possam ser 

                                                           
476 Cita como exemplo os animais domésticos que andam soltos, o gado nos pastos e, entre os romanos, os 
escravos: IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. op. cit., p.108. Ou o próprio IHERING em 
outra obra: “es, pues, el interés de la propiedad lo que determina la protección posesoria y con ella la noción 
de la posesión; ali donde los motivos prácticos hacen conceder la primera, el jurisconsulto debe llamar 
posesión el estado de la cosa, aunque (como, por ejemplo, en el caso del esclavo fugitivo) este estado no 
tenga nada de posesión en el sentido natural de la palabra.” IHERING, Rudolph Von. La teoría de la 
posesión. Tradução de Adolfo Posada. Madri: Reus, 2004, p.186. 
477 Aliás, segundo IHERING, a proteção jurídica da posse serve justamente para dar ao possuidor a 
possibilidade de usufruir economicamente do objeto em relação às suas necessidades. IHERING, Rudolf 
Von. Teoria simplificada da posse. op. cit., p.109.  
478 Criticando os romanos que insistiam no poder físico, IHERING, tomando como base o próprio poder 
físico, afirma que há duas relações possessórias: “1) sobre as coisas que se podem guardar e defender – 
relação de poder (físico) sobre a coisa. 2) sobre as coisas livres ou abertas – não há relação de poder físico 
entre a pessoa e a coisa.” Em relação à primeira, argumenta que o poder físico é exato e indica a perfeita 
relação possessória, mas no tocante à segunda, a relação de posse deve ser extraída da utilização econômica 
do objeto. IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. op. cit., p.110. 
479 “Jhering opôs-se a este entendimento, sustentando a suficiência do corpus para definir a posse. Entende tal 
elemento não como a simples coisa em si, mas como o poder físico sobre a coisa e o interesse de utilizá-la 
economicamente em seu proveito. Há propriamente dois segmentos básicos, que são o controle físico sobre a 
coisa e o interesse do possuidor em utilizar-se economicamente da coisa. Na verdade, este segundo segmento 
é que constitui o animus. Mas tal requisito já está inserido no corpus.” RIZZARDO, Arnaldo. Direito das 
coisas. op. cit., p.17.  
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analisados em conjunto480 e não separadamente como pretende SAVIGNY, a visibilidade 

da posse perante a comunidade (terceiros), destarte, corrobora a compreensão de que a 

posse, como estado, e exteriorização da propriedade, acarretam na segurança desta relação.  

 

IHERING, outrossim, justifica sua teoria (desnecessidade da apreensão física e 

destino econômico ou normal/natural do objeto), aos olhos de terceiro não-possuidor e 

não-proprietário, utilizando-se, para tanto, do conceito penal do furto que, segundo pensa, 

teria passado desapercebido pelos estudiosos do direito romano.481 Inicia com dois 

exemplos de objetos deixados no mesmo lugar: o primeiro consiste em pássaros presos por 

um laço num bosque ou materiais de um solar em construção; o segundo, uma cigarreira 

com cigarros, no mesmo lugar. Partindo destes exemplos, considera, para justificar sua 

teoria e afastar a de SAVIGNY, o comportamento de “pessoas estranhas ao direito”. 

Afirma que “o mais ínfimo dos homens” saberia ser culpado de furto na primeira situação 

se subtraísse alguns dos materiais ou mesmo os pássaros, mas nada temeria se levasse 

consigo a cigarreira.482 Na sequência, pergunta o professor alemão: “qual a razão deste 

modo diferente de proceder?” A resposta é a tônica de sua teoria. No tocante à cigarreira, 

houve a perda do objeto contra a vontade do proprietário e, por ele encontrada, restabelece-

se a relação possessória. Nesta situação, o fato de tirar a cigarreira é juridicamente 

irrelevante.483 Já no segundo exemplo, com relação aos pássaros e aos materiais, eles 

somente estavam naquela situação e naquele local por decisão do proprietário. Assim, não 

podem ser encontrados já que não foram perdidos, mas seriam antes “roubados” se alguém 

os tomasse. Neste caso, verifica-se um ataque à posse e uma violação à lei penal.484 

                                                           
480 Segundo IHERING, o “corpus” não existe sem o “animus”, como este não vive sem aquele, tal qual a 
palavra em relação ao pensamento. Assim: “En realidad, el corpus no puede existir sin el animus, como el 
animus tampoco puede existir sin el corpus. Ambos nacen al mismo tiempo por la incorporación de la 
voluntad en la relación con la cosa. La posesión no es, pues, la simple reunión del corpus y del animus, lo 
que implicaría para cada una de esas dos condiciones una existencia previa, sino que el corpus es el hecho de 
la voluntad: no existe en el pasado, al modo que la palabra no existe antes de pronunciada. El corpus y el 
animus son entre sí como la palabra y el pensamiento. En la palabra toma cuerpo el pensamiento, hasta 
entonces puramente interno: en el corpus toma cuerpo la voluntad, hasta aquel momento puramente interior; 
ninguno de los dos existía antes de entonces para la percepción.” IHERING, Rudolph von. La voluntad en la 
posesión. Tradução de Adolfo Posada. Madri: Reus, 2003, p.45.  
481 IHERING, Rudolf Von. Teoria simplificada da posse. op. cit., p.111. 
482 Nesta situação específica, afirma: “o homem honrado deixa em seu lugar os pássaros e os materiais e põe 
no bolso a cigarreira, com o fim de procurar o dono, ou, se não puder encontrá-lo, entregar o objeto à 
polícia.” Idem.  
483 Segundo afirma, esta conduta somente teria relevância jurídica (penal) se houvesse a apropriação posterior 
do objeto. “A conduta ulterior de seu autor é que pode decidir se ele cometeu uma violação da lei, e tal 
violação constitui neste caso uma retenção de objetos achados, porquanto o ataque à propriedade de outrem 
resulta somente da apropriação subsequente da coisa”. Idem, p.112. 
484 Idem. 
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Considerando, então, o “homem estranho ao direito”, diz que a apreciação que este faz das 

duas diferentes situações tem como base única e exclusivamente a relação possessória 

inspiradora de sua teoria. No caso da cigarreira, o terceiro observa uma anormalidade na 

relação possessória, posto que presume estar a coisa perdida. Na outra situação (pássaros e 

materiais), a mesma pessoa (o terceiro) verifica uma situação normal, uma vez que os 

objetos “acham-se na posição desejada pelo proprietário”.485 Portanto, conclui que o mais 

“simples dos homens” julga as aludidas relações possessórias levando em conta o destino 

econômico da coisa, vale dizer, a relação de harmonia entre o objeto e a situação em que é 

colocado. Os pássaros presos no laço e a madeira perto da obra ostentam uma relação 

harmônica com seus respectivos “destinos econômicos”, havendo, portanto, posse. Já a 

cigarreira deixada em pleno campo é contra seu “destino econômico”, motivo pelo qual 

não há posse.486  

 

Além do destino econômico, IHERING, considerando o olhar do “simples homem 

do povo” (terceiro estranho à relação possessória), sustenta a desnecessidade da 

demonstração do poder físico sobre a coisa. Nesse sentido, questiona-se: “como proceder 

se há ou não poder físico?”487 A resposta leva em consideração o seguinte exemplo: os 

povos montanheses têm por costume cortar madeira para alimentar o fogo. A madeira é 

cortada no alto da montanha e jogada no rio, ficando presa abaixo da represa. Diz que, 

nesta situação, mesmo não havendo a apreensão física pelo proprietário, a posse continua, 

pois “a posição que se acha a madeira que flutua é imposta por considerações econômicas, 

e neste caso todos sabem que não podem apanhá-la sem incorrem em furto.”488 Por outro 

lado, havendo no mesmo rio outros objetos, como cadeiras e mesas, “o homem do povo 

sabe perfeitamente que pode retirar essas coisas d’água e pô-las em boa guarda, sem por 

isso ser culpado de furto.”489 E conclui que: “sob o ponto de vista econômico, a flutuação 

da madeira é um fato normal; a das cadeiras e mesas, anormal. No primeiro caso, há posse; 

no segundo, não.”490  

                                                           
485 Idem. 
486 “Ora, o que isso significa é que até o simples homem do povo julga a questão de posse de acordo com o 
destino econômico da coisa, isto é, aplica a seu modo minha noção de posse. Os pássaros presos no laço e a 
madeira perto da obra acham-se colocados na posição em harmonia com seu destino econômico; a cigarreira, 
não: é contra seu destino econômico estar deixada em pleno campo. Isto é bastante ao homem do povo para 
comportar-se com correção, sem que tenha a menor idéia (sic) da noção jurídica da posse. O jurista ensina-
lhe o que ele já aplicou de fato: no primeiro caso, havia posse, no segundo, não.” Idem, p.113. 
487 Idem. 
488 Idem. 
489 Idem. 
490 Idem, p.114. 
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Percebe-se, pois, com estes exemplos que, ao contrário de SAVIGNY, IHERING 

analisa a relação possessória diante da normalidade ou anormalidade do objeto em relação 

ao meio e ao possuidor (destino econômico), independentemente da apreensão física491 ou 

vigilância492 e tal se dá porque, em seu entender, a posse se configura em face da proteção 

da lei, havendo, assim, um obstáculo jurídico para ação de terceiros.493  

 

O Código Civil brasileiro, no artigo 1.196, não conceitua expressamente o instituto 

jurídico da posse, mas, por outro lado, conceitua possuidor como “aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Já no art. 1.228 do 

mesmo Código Civil, o legislador dispõe sobre os poderes inerentes ao proprietário, ou 

seja, tem este a “faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Da conjugação destes enunciados 

normativos, é possível perceber, portanto, que a legislação privada brasileira adotou a 

concepção objetiva de IHERING, considerando posse a externalização natural ou 

econômica da propriedade, independentemente da apreensão física do objeto.494 Nesse 

sentido, usar representa propriamente a fruição ou aproveitamento do objeto, extraindo 

dele, portanto, as utilidades fáticas que oferece. Gozar, a seu turno, muito semelhante ao 

uso, é, no direito civil, voltado ao aproveitamento econômico do objeto, extraindo dele 

possíveis rendimentos e dispor, por sua vez, é a possibilidade da transmissão, por qualquer 

instituto que seja (venda, entrega, doação, abandono, permuta etc.), do objeto em si.495 

Presentes, destarte, qualquer um destes poderes, aliado ao poder de fato do agente 

relativamente à coisa, estar-se-á diante do instituto da posse.  

 

                                                           
491 “A posse reconhece-se assim exteriormente; os terceiros podem saber se a relação possessória é normal ou 
anormal. Qualquer pessoa pode apreciar por esse modo o valor da noção que eu assentei acerca de uma das 
questões mais importantes da teoria possessória. A teoria reinante não nos presta auxílio algum; limita-se a 
ensinar ao possuidor se ele continua possuindo; porém nada nos diz se os terceiros devem reconhecer se ele 
possui ou se não possui.” Idem. 
492 “Por exterioridad de la propiedad entiendo el estado normal externo de la cosa, bajo el cual cumple el 
destino económico de servir a los hombres. Este estado toma, según la diversidad de las cosas, un aspecto 
exterior diferente; para las unas, se confunde con la detención o posesión física de la cosa; para las otras, no. 
Ciertas cosas se tienen ordinariamente bajo vigilancia personal o real, otras quedan sin protección ni 
vigilancia.” IHERING, Rudolph Von. La teoría de la posesión. op. cit., p.180. 
493 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. op. cit., p.23. Acrescentando: “a concretização se dá com o 
poder físico e a utilização econômica, traduzida no interesse juridicamente protegido.” 
494 “Prepondera nas codificações, em geral, o conceito de Ihering, como, aliás, o fez o Código Civil Brasileiro 
de 1916, art. 485, e seguiu o Código Civil de 2002, no art.1.196, onde repete a conceituação de possuidor, 
embora mais sinteticamente, ao excluir a expressão ‘ao domínio’: ‘considera-se possuidor todo aquele que 
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” Idem, p.17.  
495 Idem, p.18.  
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Por outro lado, como antítese da posse no direito civil, encontramos a figura do 

detentor que, nos termos do artigo 1.198, é “...aquele que, achando-se em relação de 

dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de 

ordens ou instruções suas.” Assim, impende salientar que, não apenas como interpretação 

dos institutos do direito privado mas, também, para o próprio IHERING (para SAVIGNY 

diferença residia na intencionalidade), da independência do poder físico é que surge o 

conceito de detenção que, em verdade, é dado pelo direito, na medida em que, 

ontologicamente e considerando uma realidade factual, não há diferença entre posse e 

detenção (igualmente no direito penal), pois o que a diferencia é a proteção dada pelo 

ordenamento jurídico à primeira em detrimento da segunda.496 Posse, portanto, como 

exercício de um poder de fato, independentemente de apreensão física, é a exteriorização 

de um dos poderes inerentes à propriedade, notadamente o de fruição e disposição, os quais 

sinalizam e indicam a ideia de controle sobre o objeto possuído.  

 

Assim, antes de se analisar os reflexos que o conceito civil pode acarretar no direito 

penal, considerando que posse é um conceito jurídico normativo e, ainda, a “acessoriedade 

conceitual” entre ambos, as perguntas a serem feitas, na esteira da doutrina de 

SALVADOR NETTO, são: compete ao penalista elaborar um conceito de posse? Ou este 

conceito, extraído da dogmática civil, pode ser formatado e lapidado pelo direito penal?497 

Ou, ainda: seria possível pensar na formatação da posse penal em de maneira distinta 

daquela posse objetiva pensada por IHERING e adotada pelo direito privado brasileiro? 

Segundo a observação do Professor Titular de direito penal da Universidade de São Paulo, 

as respostas a estas perguntas partem do pressuposto da natureza jurídica das normas 

penais e do próprio direito penal, se este apresenta um caráter constitutivo, meramente 

sancionatório ou misto.498  

 

                                                           
496 “Nem todo o estado de fato que se exerce sobre uma coisa, ou que revela exercício de poderes sobre as 
coisas, pode ser considerado como relação possessória plena. Muitas situações ocorrem, nas relações 
materiais com as coisas, que não refletem realmente uma forma de uso ou fruição do bem com poder pleno, 
ou a intenção de exercer um determinado direito real. Existe um certo poder sobre a coisa. Há uma relação de 
disponibilidade, mas em nome alheio, ou sob outra razão. Tal relação denomina-se detenção.” Idem, p.55. 
497 Repita-se: posse como uma relação entre uma pessoa e uma coisa de caráter proibido e não como bem 
jurídico expressão de patrimônio. 
498 O professor Alamiro Velludo SALVADOR NETTO elaborou estas reflexões tendo como ponto de 
referência a simbiose existente entre o direito civil e o direito penal no que tange ao instituto da propriedade. 
Todavia, suas percucientes observações são por nós abordadas para melhor compreensão do instituto da 
posse. SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada. A racionalidade do 
sistema penal na tutela do patrimônio. Tese de livre-docência apresentada ao Departamento de Direito Penal, 
Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013, p.44-51.  
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Ao pensarmos o sistema penal como simplesmente sancionatório, ainda como 

observa SALVADOR NETTO, encontram-se as teses privatistas ou pancivilísticas. Neste 

modo de ver o sistema penal, mantém-se os conceitos íntegros tais quais extraídos do 

direito privado, sem qualquer formatação, lapidação ou adaptação pelo operador penal. 

Nesse sentido, “ter a posse configuraria a situação jurídica específica, diferenciada da 

detenção ou da propriedade, reunindo todos os aspectos que lhe são característicos, 

conforme a teoria objetiva de IHERING, adotada no art. 1.196 do Código Civil”.499 Em 

outros termos, o aplicador da lei penal, com o empréstimo das categorias do direito privado 

sem qualquer adaptação, encontraria dificuldades, ainda que numa análise estritamente 

formal dos tipos penais de posse, de encontrar as condutas proibidas uma vez que, no 

direito civil, por exemplo, posse, detenção e propriedade possuem conceitos diversos. E, 

ademais, situações, talvez merecedoras de resposta penal, ficariam fora do alcance do 

tipo.500  

 

No outro extremo – oposto às ideias privatistas –, encontra-se a linha de 

pensamento autonomista, ou seja, aquela que sustenta a natureza constitutiva do direito 

penal e, por conseguinte, permite a plena liberdade de criação de conceitos desvinculados 

do direito privado, como é o caso da posse. Esta tese, tal qual a anterior, também de mote 

radical, não se mostra adequada na medida em que, não obstante a identidade de conceitos, 

a plena liberdade ao direito penal traria incoerências ao sistema jurídico como um todo, 

além de insegurança jurídica, já que o aplicador da lei penal, ademais de não possuir os 

conceitos do direito privado para manejo e amparo, poderia considerar como posse 

qualquer tipo de relação entre objeto e pessoa.501  

 

Como solução, que aqui adotamos, pode-se encontrar a linha de pensamento 

intermediária: aquela que sustenta a aplicação, no direito penal, na medida do possível, dos 

institutos de direito civil os quais são marcos orientadores para uma suficiente 

interpretação penal.502 Esta posição conserva os institutos privados e permite ao aplicador 

                                                           
499 Idem, p. 44. 
500 Idem, p.45. 
501 “De fato, se não é adequado amarrar o conteúdo das normas penais em proposições do Direito Privado, 
não parece correto um esforço para evitar identidades. Esta infiltração do conteúdo do Direito Civil ou 
Comercial no âmbito penal é de todo positiva, já que outorga coerência ao ordenamento jurídico como um 
todo e, ao mesmo tempo, traz segurança jurídica ao salientar a firmeza e o caráter uníssono dos institutos.” 
Idem, p.46.  
502 “Pode-se dizer que quanto mais o penalista mantiver a integridade dos conceitos civilísticos, melhor. 
Nesse sentido, as construções do Direito Privado podem ser o ponto de partida para a interpretação dos 
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da lei penal maior amplitude de interpretação, atendendo às finalidades do instituto e às 

vicissitudes das relações naturais e jurídicas expostas no caso concreto. De fato, esta linha 

pensamento prima, antes de mais nada, pela análise casuística dos fatos que são objeto de 

repreensão penal. 

 

A ser seguido o entendimento intermediário ou conciliador dos dois extremos 

anteriores, é possível ao intérprete do direito penal, mantendo a integridade dos conceitos 

do direito privado, no caso em questão do conceito jurídico-civil de posse, ir além para 

caracterizar como típica uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa, sem que 

necessariamente haja apreensão física do objeto ou, ainda, se considere, por exemplo, o 

furtador de uma arma possuidor quando deixa-a guardada em local de fácil acesso a 

crianças. Nesse sentir, conceitos como “propriedade” ou mesmo “detenção” do objeto 

móvel, para fins de retribuição penal, podem ser interpretados dentro dos verbos “possuir” 

– ou seus equivalentes e assemelhados – e, ademais, é possível ao operador do direito e ao 

próprio dogmata penal, considerando a acessoriedade existente entre o direito privado e 

público, dentro do mesmo sistema jurídico,503 redesenhar e redimensionar o conceito de 

posse no âmbito penal o que, além disso, e considerando seu caráter normativo, pode 

influenciar o conceito de ação penal possessória.  

 

 

4. A independência relativa do conceito penal de posse 

 

Com a adoção da linha de pensamento conciliatória-intermediária, é possível, 

portanto, trasladar conceitos do direito privado para o direito penal, adaptando-os 

(formatando-os ou lapidando-os) às realidades político-criminais, sem, todavia, 

transformá-los. Em outras palavras, como observa mais uma vez SALVADOR NETTO, 

por meio da interpretação (método hermenêutico-experimental), ao operador do sistema 

                                                                                                                                                                                
elementos normativos, podendo, apenas eventualmente e se realmente necessário, ser o conceito redesenhado 
corretivamente com a finalidade de não se tornar contraproducente no âmbito criminal.” Idem, p.47.  
503 “A imbricação entre Direito Penal e Direito Civil, bastante visível na questão dos elementos normativos, 
não se resume a estes mesmos elementos. A premissa de manutenção da unidade do ordenamento existe o 
conhecimento pelo sistema penal de diversas normas privadas, capazes de influenciar o próprio universo da 
criminalização”. Idem, p.50.  
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penal é garantida relativa autonomia e independência para adaptação dos conceitos do 

direito privado, sem, entretanto, que tais conceitos percam sua essência.504  

 

Na língua portuguesa, a palavra “posse” tem diversas acepções. Segundo o 

dicionário Houaiss da língua portuguesa, posse significa: 

 

1- ato ou efeito de se apossar de alguma coisa; propriedade. 2- estado de quem possui uma 
coisa, de quem a detém como sua ou tem o gozo dela. 3- estado de algo que é possuído por 
alguém, ou que esse alguém conserva consigo. 4- investidura em um cargo; empossamento; 
4.1- cerimônia dessa investidura. 5- área equivalente a uma légua quadrada. 6- prédio 
rústico. 7- recursos financeiros de alguém; haveres, bens. 8- aptidão, capacidade.505 

 

De pronto, percebe-se que, no que interessa ao presente trabalho, a palavra 

“posse”, na linguística, significa o apossamento de uma coisa para a fruição dos poderes 

inerentes à propriedade, ou mesmo uma situação de estado fático que representa a relação 

de domínio de um sujeito em relação objeto. Ademais, ainda dentro da linguística, o que 

indica, para fins penais, a similitude dos conceitos, “posse” e “propriedade” se equivalem 

quando são representativos de relação fática de sujeição de alguém em relação a um objeto 

corpóreo.  

 

No âmbito penal, o legislador, por sua vez, utiliza-se de alguns verbos506 que 

indicam, efetivamente, a relação dinâmica da posse,507 sendo que, em todos, modo geral, 

                                                           
504 Idem, p.50. Ver ainda: “(...) embora não haja propriamente a denominação ‘delitos de posse’, 
determinados elementos expressam uma tendência à tipificação orientada pelos meios para se cometer um 
delito, antes mesmo do alcance de determinados resultados ou que estes meios sejam efetivamente 
empregados para provocar lesão.” SAAD-DINIZ, Eduardo. Conduta e silogismo prático nos crimes de posse. 
In: LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: 
drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.156.  
505 HOUAISS, Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009, p.1531. Também segundo o dicionário Aurélio: “1. Detenção de uma coisa como 
objetivo de tirar dela qualquer utilidade econômica. 2-estado de quem frui uma coisa ou a tem em seu poder. 
3-investidura em cargo público, ou função gratificada, ou posto honorífico, etc. 4-indicação gramatical de 
relação de ‘propriedade’, ‘pertinência’, entre possuidor e possuído. 5- área correspondente a uma légua 
quadrada”. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5ª edição. 
Curitiba: Positivo, 2010, p.1686. 
506 Sobre os verbos utilizados semelhantemente no ordenamento argentino: “ter”, “ter em seu poder”, 
“portar”, “juntar” (art. 189 bis, CP), “armazenar” (art. 201, CP), “conservar em seu poder” (art. 299, CP), 
“reter” (art. 5, Lei 13.985 – Segurança Nacional) ou “guardar” (art. 5, Lei 23737 – Entorpecentes), 
FALCONE, Andrés. O conceito normativo de conduta jurídico-penal: a conduta como primeiro estágio da 
imputação à liberdade pessoal. Tradução de José Roberto Macri Jr. In: LOBATO, José Danilo Tavares, 
SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de armas e 
pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.198. Ver também: SABADINI, Patricio Nicolás. A posse de 
armas de fogo no direito penal argentino: conceituação e distinção entre o ter consigo e o portar, em função 
do incremento do risco de afetação e da não realização do direito. Tradução de José Roberto Macri Jr. In: 
LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: 
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percebe-se uma relação de custódia na qual o sujeito tem amplos poderes sobre o objeto. 

Em outros termos, saliente-se, os verbos representam a relação fática de fruição e 

disponibilidade, logo, de controle, do agente relativamente à coisa. São, portanto, núcleos 

típicos cujo objeto material é alguma coisa corpórea508: “possuir”, “ocultar”, “deter”, 

“guardar”, “manter”, “manter em depósito”, “manter em cativeiro”, “ter em depósito”, 

“ter”, “portar”, “armazenar”, “expor à venda”, “manter sob guarda”, “carregar consigo”, 

“transportar” e “trazer consigo”. Anote-se, por oportuno, que ROXIN, por outro lado, 

reconhece que os tipos penais de posse não precisam necessariamente se utilizar da 

expressão “ter”. Isto fica claro nos conceitos utilizados pelo legislador na lei de armas 

(“armazenar”, “guardar” ou “ter em custódia”), pois todos indicam uma relação de posse, 

vale dizer, “a detenção de algo que se submete ao poder de fato do sujeito”.509 Neste 

sentido, ainda que o legislador penal se utilize de verbos diversos do “possuir” ou mesmo 

“ter”, o fato é que a relação subjacente a estes verbos é de uma relação entre sujeito e 

objeto, como é o caso do art. 41-B, §1º, II do Estatuto do Torcedor, quando pune a conduta 

proibida da pessoa que portar, deter ou transportar, no interior do estádio ou em suas 

imediações, bem como no trajeto de ida e volta, em dia de realização de evento esportivo, 

qualquer instrumento (objeto) que possa servir para a prática de violência.   

 

A despeito da problemática acerca da posse como conduta ou comportamento 

autônomo punível, o que será abordado mais adiante, é certo que “posse”, para além de um 

conceito civil, significa um “domínio real, efetivo, determinado pela vontade de domínio, 

                                                                                                                                                                                
drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.214-215. Outros verbos que denotam a 
“situação” de domínio efetivo/real de um objeto por uma pessoa no ordenamento jurídico alemão, quais 
sejam: “exercer poder efetivo”, “manejar”, “manter disponível”, “guardar”, “custodiar”, “armazenar” ou, 
ainda, verbos como “oferecer” e “expor à venda”, que soma uma “manifestação exteriorizada”, ver: 
ECKSTEIN, Ken. Fundamentos e problemas atuais dos delitos de posse. Edv, Eu, Leis Jurídicos-Penais 
modificadoras, concursos. op. cit., p.32. Por fim, extensa lista de crimes na legislação brasileira, tanto no 
Código Penal quanto em leis especiais, que utilizam a posse ou conduta assemelhada é fornecida por 
SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica dos delitos de posse. op. cit., p.223-225. 
507 Nas palavras de Kai AMBOS: “A posse em vez de ser estática é dinâmica, ‘um estado existencial, um 
status’”. AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento subjetivo. Reflexões desde uma 
perspectiva comparada. In: AMBOS, Kai. Ensaios de Direito Penal e Processual Penal. Tradução de Paulo 
Rodrigo Alflen. São Paulo: Marcial Pons Brasil, Cedpal, 2016, p.80. 
508 Exceção fica por conta da posse de fotografia, vídeo ou registro eletrônico de cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes (art. 241-B, Estatuto da Criança e do Adolescente).  
509 Além dos conceitos da lei de armas, afirma ROXIN que, na legislação recente, há exemplos nesse sentido, 
como “ter um cachorro perigoso” (§143, II, do StGB). Outro exemplo seria a conduta daquele que mantém 
um programa de computador com o fim de cometer fraude pela via informática (§263ª, II, do StGB). ROXIN, 
Claus. Crimes de posse. Tradução de José Danilo Tavares Lobato. In: LOBATO, José Danilo Tavares, 
SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de armas e 
pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.82.  
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exercido por uma pessoa sobre um objeto”.510 Nas palavras de SCHROEDER: “a posse é, 

segundo a concepção geral, um estado voluntariamente construído de domínio de uma 

pessoa sobre uma coisa”.511 Por outro lado, STRUENSEE afirma que, gramaticalmente, os 

verbos “ter” e “possuir” “denotam expressão de uma atividade”, entretanto, o uso 

linguístico geral entende tais verbos como: (i) relação do sujeito com uma ou mais coisas; 

(ii) que ao indivíduo correspondem determinadas propriedades ou capacidades (“A” tem 

ou possui bom gosto); (iii) relações entre pessoas (“A” possui ou tem uma mulher); (iv) 

caracterizar estima positiva ou negativa (“A” tem ou possui afeto).512 No que toca ao 

sentido legal dos verbos, “as palavras ‘possuir’ e ‘ter’ indicam somente uma relação de 

domínio e não uma atividade”.513  

  

O crime, portanto, restringe-se à punição do comportamento do sujeito ativo que 

exerce o domínio, por um espaço de tempo, sobre um objeto corpóreo, podendo dele 

dispor.514 Acentue-se que, em relação à “corporalidade do objeto”, já há legislações, como, 

por exemplo, o art. 242-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune a conduta do 

sujeito que possui “registros” contendo fotos ou vídeos de pornografia envolvendo criança 

ou adolescente.515  

 

O conceito de posse do direito privado é importante para o intérprete penal melhor 

caracterizar a relação entre pessoa e coisa. Entretanto, os conceitos do direito civil devem 

ser transladados para o direito penal com adaptações próprias da realidade político-

                                                           
510 ECKSTEIN, Ken. Fundamentos e problemas atuais dos delitos de posse. Edv, Eu, Leis Jurídicos-Penais 
modificadoras, concursos. op. cit., p.33.  
511 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.76. No mesmo sentido: 
SABADINI, Patricio Nicolás. A posse de armas de fogo no direito penal argentino: conceituação e distinção 
entre o ter consigo e o portar, em função do incremento do risco de afetação e da não realização do direito. 
op. cit., p.214.  
512 STRUENSEE, Eberhard. Os crimes de posse. op. cit., p.23. 
513 Idem.  
514 “Pontue-se que os crimes de posse abarcam aqueles tipos penais que descrevem expressamente a conduta 
punível como ‘possuir’ uma coisa incriminada (= objeto corporal) (...) Integram essa categoria os delitos que 
vinculam materialmente a punibilidade à mera posse de uma coisa. Ultimamente, ao invés de empregar o 
verbo ‘possuir’, o legislador vale-se da expressão ‘exercício do poder de fato’. Esse circunlóquio somente 
reproduz a definição usual da ‘posse’.” Idem, p.21. 
515 “Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena – 
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.” Mesmo quando se trata de armazenamento de registros, logo 
bem incorpóreo, o Superior Tribunal Federal alemão (BGH, 27.06.2001-1 StR 66/01), conforme anota 
HUMBERTO SOUZA SANTOS, exige “um mínimo de corporalidade”, uma vez que, para o fato ser 
punível, o dado deve ter sido recebido pelo computador do receptor, o que seria entendido como 
“armazenamento corpóreo.” SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica dos delitos de posse. op. cit., 
p.226. 
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criminal. Nesse sentido, não obstante no direito civil “posse”, “detenção” e “propriedade” 

tenham conceitos diferentes, com efeitos jurídicos diferentes, uma vez que recebem 

proteção diversa da lei, para fins penais, são suficientes normativamente para demonstrar a 

relação entre uma pessoa e um objeto.516 A título de exemplo da indiferença entre tais 

institutos (posse e detenção), para fins de caracterização da relação fática de 

disponibilidade entre um sujeito e um objeto, e, por conseguinte, para a punição, 

interessante notar o comando legal do art. 293, §1º, inc. I do Código Penal que pune aquele 

que usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papeis falsificados referidos nos incisos 

anteriores.  

 

Por outro lado, no direito privado, portanto, “posse” é o poder de fato sobre uma 

coisa que se caracteriza pela exteriorização de um dos atributos da propriedade: a 

possibilidade de uso e disposição do objeto. Além do mais, o exercício do poder de fato 

não necessita ser atual e exatamente sobre o objeto, mas basta que haja a possibilidade do 

exercício, ou seja, que a pessoa se encontre em determinada posição objetiva em relação ao 

objeto que, para a opinião comum (IHERING), presume-se um poder de fato sobre a coisa. 

Por fim, na visão civilista, o poder de fato a ser exercido deve contar com certa 

estabilidade, não podendo ser um simples contato passageiro.517 Assim, no âmbito penal, e 

considerando a conceituação privada, para além de uma relação de fato ou de domínio 

sobre um objeto corpóreo, a posse caracteriza-se, acima de tudo, pela possibilidade que o 

                                                           
516 “Entiende la doctrina civilista que la distinción entre posesión y tenencia radica en que en la primera se 
exige la presencia de los elementos corpus y animus domini mientras que en la segunda a la vez que se exige 
la presencia del corpus y se exige la ausencia del animus domini. Este último, entendido como la intención de 
ejercer un derecho real, es indiferente para la posesión jurídico-penal: es irrelevante que quien tenga un arma 
según art. 189 bis, n. 2 del C.P. lo haga sabiéndose a sí mismo dueño, locatário o mero ladrón de ella. Por lo 
tanto, esta posesión no es equivalente a la posesión jurídico-civil por no exigir la presencia del animus 
domini; pero tampoco a la tenencia por no exigir su ausencia. Entonces, la posesión jurídico-penal se reduce 
únicamente al elemento corpus de la posesión (o de la tenencia) jurídico-civil, constituido a su vez por dos 
momentos: por un lado, la posibilidad de disponer físicamente de la cosa en cualquier instante y por el otro la 
voluntad de que exista esta posibilidad fáctica. Sin este elemento volitivo la tenencia no se diferenciaría de la 
mera yuxtaposición local, como en el caso en el que a una persona profundamente dormida se le coloca una 
lapicera en la mano. En conclusión, ambos elementos del corpus – y solo estos – son exigidos en la posesión 
jurídico-penal.” FALCONE, Andrés. El concepto normativo de conducta jurídico-penal. La conducta como 
primer estadio de la imputación a la libertad personal. In: SCHROEDER, Friedrich-Christian, ECKSTEIN, 
Ken, FALCONE, Andrés (coords.). Delitos de posesión o tenencia. Estudios de derecho penal, partes 
general y especial, y de derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2016, p.280-281.  
517 “La posesión consiste en un poder de hecho sobre una cosa. Este poder puede ser más o menos amplio: 
desde un señorío total y exclusivo, verdadera imagen del derecho de propriedad, hasta el simple disfrute de 
alguna utilidad concreta da cosa (...). En todo caso, no es necesario, para que exista un poder de hecho sobre 
la cosa, el ejercicio actual del mismo ni siquiera la posibilidad de ejercitarlo actualmente. Basta, que la 
persona se halle en una determinada relación objetiva con la cosa que, para la opinión común, aparezca como 
un poder de hecho sobre la misma. Dicha relación ha de tener cierta estabilidad: el mero contacto material 
con la cosa, o una actuación fugaz y pasajera sobre ella, no constituyen posesión.” GARCIA 
VALDECASAS, Guillermo G. La posesión. Granada: Colmares, 2006, p.10. 
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agente tem de usar e dispor do objeto, o que caracteriza seu controle sobre a coisa. 

Destarte, ainda que o sujeito não mantenha um poder físico (fático) imediato sobre um 

objeto que está a seu lado ou que esteja guardado, armazenado, custodiado ou mantido em 

determinado lugar, mas que haja a possibilidade de uso, disposição ou acesso, haverá 

posse.  

 

Assim, para o direito penal, “posse”, do ponto de vista objetivo, significa uma 

relação de controle,518 de fato, estabelecida entre um sujeito e um objeto corpóreo (a 

princípio), por um espaço de tempo, que dele pode usar ou dispor a qualquer momento.519  

 

Note-se, por oportuno, que a relação de “controle” aqui mencionada é apenas a de 

“controle físico” (real ou potencial), no sentido de que, relativamente à posse, não há 

responsabilidade penal se o sujeito não tem a capacidade física de controlar o destino 

econômico (na visão de IHERING) do objeto (fruição e disposição). A ideia de controle 

coincide, em parte, com o “control principle” defendido por HUSAK,520 uma vez que a 

responsabilidade penal deve basear-se no efetivo controle de um sujeito sobre uma situação 

e os resultados dela derivados.521 Entretanto, dele se afasta no sentido de que, aqui, a 

presença ou não de controle é apenas trazida à lume para demonstrar a existência da 

relação de posse, enquanto que, no viés sustentado por HUSAK, a ideia do controle é 

usada para superar a intrincada distinção entre ação, omissão e posse em toda e qualquer 

                                                           
518 Tratando da posse como conduta penal, afirma Kai AMBOS: “a posse no Direito Penal se refere, 
objetivamente, a uma relação de domínio ou controle, bem como, subjetivamente, à vontade de 
possuir/dominar (Herrschaftswille). O possuidor pode exercer o controle real (efetivo) ou potencial (possível 
sobre o respectivo objeto.” AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento subjetivo. Reflexões 
desde uma perspectiva comparada. op. cit., p.80. 
519 “Los delitos de posesión o tenencia constituyen aquéllas figuras o preceptos bindingnianos cuyo núcleo 
verbal en cuanto acto, se concreta en el mero hecho de gozar un señorío sobre un objeto que la ley considera 
bien potencialmente peligroso, o mejor, directamente renuncia a justificarlo y opta por presumirlo.” 
BOUYSSOU, Norma I. Delitos de posesión – de nuevo sobre su escenario respecto de la acción. A su vez, 
una consideración a tenencia de pornografía infantil para uso propio. In: FAYET JÚNIOR, Ney, MAYA, 
André Machado (orgs.). Ciências penais: perspectivas e tendências da contemporaneidade. Curitiba: Juruá, 
2011, p.52.  
520 Segundo BUSATO, analisando a posição de HUSAK: “(...) o decisivo ao se punir tanto uma omissão 
quanto uma ação, não é a realização, mas a capacidade de controle que alguém exerce sobre referida situação. 
Propõe, por fim, a substituição do act requirement, por um control requirement.” BUSATO, Paulo Cesar. 
Uma crítica aos delitos de posse a partir do conceito de ação significativa: conexões entre o civil law e o 
common law nas teses de Tomás Vives Antón e George Fletcher. op. cit., p.176.  
521 E conclui BUSATO sobre HUSAK: “Sua conclusão, obviamente, traduz a questão para o plano 
exclusivamente normativo, porque, sem dúvidas, a análise a respeito do controle é um juízo de valor que se 
faz sobre a capacidade de alguém de controlar determinada situação específica e os resultados dela 
derivados.” Idem.  
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situação de imputação penal.522 Aqui, o princípio, que aumenta o número de casos que 

podem ampliar a responsabilidade penal, é suscitado justamente para trazer a ideia de 

restrição da responsabilidade penal e não para estendê-la.523  

 

A caracterização da posse, destarte, requer a presença dos elementos objetivos 

como: (a) a relação de domínio fático entre o sujeito e o objeto, por determinado momento, 

independentemente de contato físico, mas respeitando o destino “econômico-natural”; (b) a 

possibilidade de controle desta relação que se expressa na fruição e disponibilidade da 

coisa. Além disso, numa valoração global desta relação de fato, a ilicitude do domínio é 

pressuposto da posse, ou seja, esta relação de sujeição deve ser contrária ao direito e, no 

caso do art. 41-B, §1º, inc. II, a antinormatividade é expressada, além da própria proibição 

da mera posse do objeto, pelas circunstâncias exigidas pelo tipo, ou seja, o injusto de 

posse, representado pelos verbos “deter”, “portar” ou “transportar”, caracteriza-se com a 

presença dos elementos contextuais espacial (“interior do estádio”, “imediações” ou “no 

trajeto”) e temporal (“em dia de realização de evento esportivo”). Logo, na avaliação 

global,524 devem estar presentes todos os elementos para a caracterização do injusto 

proibido de posse, além, também, do elemento volitivo consistente na vontade de domínio 

de possuir.525 

 

                                                           
522 “A essência do control principle é que ‘a responsabilidade penal é injusta se imposta por um estado de 
eventos sobre os quais uma pessoa não tem controle’. A ideia central do controle é que ela fornece um 
esquema alternativo, no qual, para embasar a responsabilidade penal, não é necessário lidar com o 
complicado problema da definição e distinção das ações, omissões e posses. Assim, a elegância da proposta 
reside na sua simplicidade. Se o autor tinha o controle sobre o estado das circunstâncias, então a prima facie 
pode-se argumentar em favor de considerá-lo responsável pelo referido estado de coisas.” MUÑOZ CONDE, 
Francisco; CHIESA, Luis Ernesto. A exigência de ação (act requirement) como um conceito básico do 
Direito penal. Revista justiça e sistema criminal: modernas tendências do sistema criminal, Curitiba, v. 1, n. 
1, jul./dez. 2009, p.18-19. 
523 MUÑOZ CONDE e Ernesto CHIESA trazem o exemplo do morador que, não podendo regressar à cidade, 
por conta do cancelamento de voos, eis que uma tempestade se aproxima, liga para o vizinho para que este 
possa proteger sua casa, pagando por tal “serviço”. Mesmo possuindo os meios para tanto, o vizinho resolve 
ir ao cinema e, de fato, a tempestade destruiu a residência. Segundo HUSAK, o vizinho que foi ao cimena 
seria responsabilizado pela destruição da residência, pois ele possuía os meios (controle) para proteger a casa, 
mesmo não possuindo o dever jurídico de fazê-lo. MUÑOZ CONDE, Francisco; CHIESA, Luis Ernesto. A 
exigência de ação (act requirement) como um conceito básico do Direito penal. op. cit., p.19. 
524 “A posse deve ser entendida como elemento de valoração global do fato por não bastar, para configuração 
do tipo objetivo, que somente se apresente como domínio de alguém sobre o objeto, mas como domínio 
ilícito, diretamente caracterizado pela antijuridicidade.” SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica 
dos delitos de posse. op. cit., p.235.  
525 Tratando do elemento subjetivo da posse ou da “vontade de possuir”, afirma Kai AMBOS: “Na verdade, 
ninguém pode possuir uma coisa ‘sem um envolvimento mínimo de discernimento da vontade’. Assim, o 
ingrediente subjetivo basilar da posse é a voluntariedade expressada por uma vontade mínima de possuir e 
uma vontade máxima de dominar a coisa possuída.” AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento 
subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva comparada. op. cit., p.86. 
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No tocante ao elemento subjetivo e à criminalização de estados existenciais – 

relação entre uma pessoa e um objeto –, cumpre salientar, na esteira do defendido por Kai 

AMBOS, que a vontade de possuir e o conhecimento sobre a coisa possuída são o mínimo 

necessário de qualquer definição de elemento subjetivo da posse (animus domini). Assim, 

somente a existência desse padrão mínimo é que se permite ao possuidor exercer os 

poderes inerentes à propriedade (fruição e disponibilidade), retratados na forma de controle 

real ou potencial do destino do objeto (elemento objetivo constitutivo da posse). Presente, 

portanto, estes elementos mínimos: vontade de possuir e conhecimento da coisa possuída é 

que se pode imputar o objeto à pessoa dentro dos padrões objetivos descritos.526  

 

 

5. A necessidade de um conceito de ação penal e a natureza jurídica da conduta 

possessória 

 

5.1. Notas introdutórias 

 

Diante da natureza dinâmica do fenômeno possessório, não há, na doutrina jurídico-

penal, uma posição uníssona sobre a natureza jurídica do injusto penal de posse, vale dizer, 

se ele representa uma ação, uma omissão ou mesmo um estado. Assim, neste ponto, 

pretende-se analisar a necessidade de um conceito de ação penal e, por conseguinte, sua 

relação com as posições existentes na doutrina acerca da conduta possessória para, ao final, 

concluir sobre a real natureza jurídica do comportamento possessório e, na sequência, a 

legitimidade para receber a valoração dos elementos inerentes ao juízo de imputação penal. 

Em outras palavras, em que termos estaria estruturado o conceito de ação para uma 

elaboração dogmática dos critérios de imputação tendo como objeto material uma conduta 

de posse.  

 

Cumpre notar, outrossim, que, antes da análise propriamente dita do injusto de 

posse como ação, omissão ou mero estado (tertium genus), será abordada a questão de se 

existe um conceito geral de ação penal com rendimento suficiente capaz de abarcar todas 

                                                           
526 Idem, p. 90, AMBOS complementa: “este padrão mínimo é o ponto de partida para a discussão de 
questões mais concretas, em particular no que diz respeito ao grau mínimo do elemento subjetivo 
(consciência plena e vontade versus aceitação de um padrão mais baixo para negligência) e ao conteúdo do 
requisito cognitivo com relação ao dever de encerrar a posse (consciência da possibilidade geral versus 
possibilidade concreta de agir.” 
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as realizações de natureza humana com identidade penal, incluindo a posse, ou se, na 

verdade, existe mais de um conceito de ação penal.  

 

Dentro desta linha, e sempre tendo a conduta possessória como foco, buscar-se-á 

compreender se o conceito de ação, notadamente da ação possessória, é pré-típico ou de 

cunho eminentemente normativo. Para tanto, a exposição terá como ponto de referência um 

grupo de casos (exemplos) que representam situações de dinâmica possessória. Anotando 

que estes exemplos (relação sujeito ativo e objeto corpóreo), não obstante pudessem 

acontecer em quaisquer contextos, terão o referencial do art. 41-B, §1º, II do Estatuto de 

Defesa do Torcedor.  

 

 

5.2. Grupo de casos: exemplos de situações possessórias 

 

Como salientado, todos os comportamentos formalmente típicos que servirão de 

ponto de apoio levam em conta a norma de conduta típica estatuída no art. 41-B, §1º, II do 

Estatuto do Torcedor que assim dispõe: “portar, deter ou transportar, no interior do estádio, 

em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer 

instrumentos que possam servir para a prática de violência”. 

 

Antes, contudo, uma observação se faz necessária: não obstante os exemplos sejam 

relativos a situações envolvendo torcedores e o contexto esportivo, não se está analisando, 

por ora, a legitimidade material da conduta, apenas e tão somente a situação da posse ou, 

em outras palavras, a relação do agente e o objeto e, ainda, a natureza do comportamento, 

uma vez que a situação fática pode ser considerada como ação, omissão ou um estado, o 

que não inviabiliza a análise jurídico-dogmática. 

 

Exemplos: 

 

a) O agente (torcedor) recebe determinado objeto (bastão de madeira ou 

barra de ferro) e o mantem junto de si, dirigindo-se ao estádio. 

b) O agente (torcedor) recebe o mesmo objeto (bastão de madeira ou barra 

de ferro) e o guarda em determinado local (em um armário no estádio) a que 

somente ele tem acesso. 
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c) O agente (torcedor) não recebe materialmente o objeto (bastão de madeira 

ou barra de ferro), todavia, o objeto é colocado por um terceiro no armário 

(que não está trancado). O agente, por sua vez, tem acesso a este local. 

Note-se que, mesmo que trancado o local, o agente tem a chave.  

 

 

5.3. Perspectiva dogmática da ação penal no injusto de posse 

 

A importância do estudo do conceito de ação penal relacionado à conduta 

possessória reside no fato de que a relação de posse, por se tratar de uma relação dinâmica 

de fruição e disponibilidade (controle), segundo a doutrina que já se debruçou sobre o tema 

e conforme os exemplos acima citados, tem natureza jurídica controversa de ação, omissão 

ou um estado.527 Assim, independentemente da natureza jurídica que se atribua aos injustos 

de posse, são eles capazes, dentro de uma concepção de realização típica, não apenas de 

sustentar as demais valorações da teoria do delito, como também de conter um injusto 

material. 

 

A despeito da variação de importância, necessidade e praticidade do conceito de 

ação na dogmática penal, ainda mais nos estertores do século XX528 e do início do século 

XXI, cumpre notar que discutir a natureza jurídica da posse como ação, omissão ou um 

estado, no atual cenário jurídico brasileiro, mostra-se, ainda, importante na medida em que, 

tanto a dogmática penal brasileira quanto a práxis forense, todavia, são fortemente 

influenciadas pela visão ôntico-ontológica529 do finalismo.530 Não obstante, o Código 

                                                           
527 A visão doutrinária sobre a natureza jurídica da posse como ação, omissão ou um estado será analisada 
subsequentemente.  
528 Já em 1962, em seu escrito “contribuição para a crítica da teoria final da ação”, ROXIN observava, sobre 
o conceito de ação, a escassa importância teórica e prática. ROXIN, Claus. Contribución a la crítica de la 
teoría final de la acción. In: ROXIN, Claus. Problemas básicos del derecho penal. Tradução de Diego-
Manuel Luzon Peña. Madri: Reus, 1976, p.85. Conforme observa GRECO, mesmo com o desenvolvimento 
do conceito pessoal de ação, o próprio conceito de ação “sempre foi uma preocupação nada mais que 
marginal” na obra de ROXIN, tanto que, no livro “Política criminal e sistema jurídico penal”, ele propõe a 
reconstrução da teoria do crime sendo a primeira preocupação o tipo penal. GRECO, Luís. Tem futuro o 
conceito de ação? In: GRECO, Luís, LOBATO, Danilo (coords.). Temas de direito penal. Parte geral. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p.148. 
529 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal. Uma introdução à doutrina da ação finalista. Tradução 
Luiz Regis Prado. 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.30 e ss; ZAFFARONI, Eugenio Raúl, 
PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 7ª edição. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p.354: “O direito, como ordem reguladora de conduta, deve “respeitar o ‘ser’ da 
conduta. O ‘ser’ da conduta é o que chamamos ‘estrutura ôntica’ e o conceito que se tem deste ‘ser’, e que é 
adequado a ele, é o ontológico (onto, ente; ôntico, o que pertence ao ente; ontológico, o que pertence à 
ciência ou estudo do ente). Para indicar que o conceito ontológico corresponde a um ‘ser’ entendido 



224 
 

Penal, após a reforma de 1984, não traga um conceito de ação, deixa expresso no art. 13 

que o resultado do qual depende a existência do crime somente será atribuído a quem lhe 

der causa e esta, por sua vez, é toda ação ou omissão.531 Ademais, não se pode 

desconsiderar que o sistema finalista, ainda majoritário na cultura jurídica nacional, 

fechado por natureza, é estruturado sobre o conceito de ação (delito como causação de 

danos), o que impõe que as demais estruturas do delito devam ser examinadas à luz deste 

conceito, o que, sobremaneira, dificulta a compreensão da posse.  

 

O debate em torno do conceito de ação e sua necessidade dominou a ciência 

jurídico penal durante todo o século XX. A importância do estudo do conceito de ação, 

especialmente da ação com característica ontológica,532 durante o século, representou, na 

dogmática, um movimento pendular, ora como ponto fundamental do sistema (pedra 

angular), ora do elemento lateral prescindível.533 Ainda durante o século XX, com ênfase 

após o surgimento do finalismo, a doutrina dividiu-se, a princípio, entre autores causalistas 

                                                                                                                                                                                
realisticamente – e não de forma idealista, em que o ‘ontológico’ criaria o ‘ôntico’ – costumamos falar de 
conceito ‘ôntico-ontológico’ (Welzel). Em poucas palavras, o conceito ôntico-ontológico de conduta é o 
conceito cotidiano e corrente que temos da conduta humana.”  
530 Autores finalistas na doutrina nacional: BITENCOURT define a ação como: “comportamento humano 
voluntário conscientemente dirigido a um fim”, BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal. 16ª 
edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p.259. FRAGOSO: “ação é a atividade humana conscientemente dirigida a 
um fim.” FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. 2ª edição. São Paulo: José Bushatsky, 1977, 
p.167. No mesmo sentido: DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal. Parte geral. 3ª edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p.381; Cláudio BRANDÃO: “portanto, quando falamos em ação humana, 
estamos dizendo que o homem se propõe a fins, elege os meios para a obtenção de seus fins e modifica o 
mundo exterior. Concluímos, por conseguinte, dizendo que a ação humana é finalista”. BRANDÃO, Cláudio. 
Teorias da conduta no direito penal. Revista de informação legislativa. Brasília, ano 37, n. 148, out/dez. 
2000, p.94; referindo-se à ação e omissão, afirma ASSIS TOLEDO: “ambas são, em certas circunstâncias, 
domináveis pela vontade e, por isso, podem ser dirigidas finalisticamente, isto é, podem ser orientadas para a 
consecução de determinados objetivos.” TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 
5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2007, p.91; CIRINO DOS SANTOS: ação é a “atividade dirigida pelo fim.” 
SANTOS, Juarez Cirino. Direito penal. Parte geral. 5ª edição. Florianópolis: ICPC, Conceito Editorial, 
2012, p.100; por fim, sustentando o finalismo, na década de 1980, como “a mais coerente formulação 
sistemática até hoje proposta”, TAVARES, Juarez. Teorias do delito. Variações e tendências. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1980, p.114. 
531 Note-se que o finalismo influenciou sobremaneira a reforma penal de 1984, motivo pelo qual a 
preocupação dos operadores do direito com a ação penal, base e estrutura de todo sistema penal. Assim: 
“desse modo, pode-se afirmar que, com a reforma penal de 1984, o ordenamento repressivo nacional acolheu, 
com reservas, os fundamentos da doutrina finalista da ação de Hans Welzel.” GALVÃO, Fernando. Direito 
penal. Parte geral. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p.149.  
532 O objeto do dever ser não pode ser desvinculado do ser. O jurista deve voltar seus olhos à própria 
realidade ontológica do ser – no caso o comportamento humano - antes mesmo de qualquer valoração 
jurídica. “A tese consiste no fato de as formas jurídicas não poderem ser construídas sem qualquer vínculo 
com a realidade ontológica ou como o conhecimento auferido por outros campos do saber. O jurista deve, 
antes de estabelecer suas proposições normativas, buscar descobrir a verdade dos objetos que se relacionarão 
com as construções legais e dogmáticas.” SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: 
conceito material de delito e sistema penal integral. op. cit., p.73. 
533 Como observa GRECO: “para onde quer que se olhe, os fatos são claros. O conceito de ação perdeu a sua 
majestade.” GRECO, Luís. Tem futuro o conceito de ação? op. cit., p.152. 
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e finalistas e, posteriormente, com variações, notadamente no funcionalismo, entre autores 

que desenvolveram conceitos próprios de ação, como ação social,534 pessoal,535 

normativa,536 relacional,537 significativa,538 negativa, intencional e descritiva.539 Assim, o 

transcurso do conceito de ação foi do ontologismo do movimento corporal (análise do 

ser/da realidade) ao normativismo da realização típica. E é dentro deste percurso que se 

desembocam os injustos de posse e os exemplos citados, a depender da corrente que se 

adote.  

  

Nesse sentido, a doutrina dividiu-se em três vertentes: (a) aqueles que baseiam o 

conceito de ação em um conceito ôntico, pré-típico e genérico, na verdade um 

supraconceito540 (ou conceito superior), capaz de reunir as características válidas para 

                                                           
534 JESCHECK, Hans-Heinrich, WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte general. Tradução de 
Miguel Olmedo Cardenete. 5ª edição. Granada: Colmares, 2002, p.238-242.  
535 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. 
Tradução de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo, Javier de Vicente Remesal. 2ª 
edição. Madri: Civitas, 1997, p. 252-266. 
536 Sobre a ação como “comportamento exterior evitável”: JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte general. 
Fundamentos y teoría de la imputación. Tradução de Joaquin Cuello Contreras e Jose Luis Serrano Gonzalez 
de Murillo. 2ª edição. Madri: Marcial Pons, 1997, p.168-175. Sobre o conceito jurídico-penal de ação, com a 
culpabilidade como pressuposto da ação, ver JAKOBS, Günther. El concepto jurídico-penal de acción. 
Tradução de Manuel Cancio Meliá. In: JAKOBS, Günther. Moderna dogmática penal. Estudios compilados. 
México: Editorial Porrúa, 2006, p.45-76. 
537 GIMBERNAT ORDEIG, Henrique. Sobre los conceptos de omisión y comportamiento. Ministerio de 
Justicia. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XV, fascículo 3. Madri, 1987, p.579-607. 
Sobre o conceito de comportamento, ver GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Estudios sobre el delito de 
omisión. 2ª edição. Buenos Aires: IBdef, 2013, p.8-23. 
538 Note-se que a ação significativa trouxe novamente o conceito de ação para o centro do debate, como base 
para a estruturação do sistema de imputação. BUSATO, Paulo Cesar. Uma crítica aos delitos de posse a partir 
do conceito de ação significativa: conexões entre o civil law e o common law nas teses de Tomás Vives 
Antón e George Fletcher. op. cit., p.178-183; sobre a ação significativa: BUSATO, Paulo Cesar. Direito 
penal e ação significativa. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.143-242; VIVES ANTÓN, Tomás 
S. Fundamentos del sistema penal. Acción significativa y derechos constitucionales. 2ª edição. Valência: 
Tirant lo Blanch, 2011, p. 219-292. 
539 Sobre ao conceito de ação negativa de Herzberg y Behrendt, intencional de Eberhard Schmidäuser/Urs 
Kindäuser e descritiva de Joachim Hruschka: ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos. 
La estructura de la teoría del delito. op. cit., p.247-251 e 254; POLAINO NAVARRETE, Miguel. Lecciones 
de derecho penal. Parte general. Tomo II. 2ª edição. Madri: Tecnos, 2016, p.71-74.  
540 “Ao longo dos anos, a ciência jurídico-penal tem presenciado inúmeras tentativas de obtenção de um 
supraconceito de ação (Oberbegriff), onicompreensivo das diversas formas de manifestação delitiva e capaz 
de propiciar à dogmática penal um elemento fundamente pré-típico, elemento anterior às atribuições 
axiológicas específicas da teoria do delito, a figurar na tão ambicionada posição de ‘pedra angular’ da 
construção teórica do crime. Os problemas enfrentados em tal intuito, todavia, têm sido proporcionais à 
multiplicidade de funções que lhe são atribuídas. Funções consideradas necessárias à justificação da 
existência da ação como elemento estrutural primário e, por este exato motivo, dificilmente afastáveis. 
Afinal, ou obtém fundada justificativa na relevância das funções por ela exercida ou assistirá à ação um papel 
meramente figurativo da construção teórica do delito, desprovido, na expressão de Jescheck e Weigend, de 
um efetivo ‘valor sistemático’.” D’ÁVILA, Fábio Roberto. A ação como conceito compreensivo do agir e 
omitir: linhas críticas ao conceito de ação como Oberbegriff. In: FAYET JÚNIOR, Ney (org.). Ensaios 
penais em homenagem ao Professor Alberto Rufino Rodrigues de Sousa. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2003, 
p.280.  
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todas as formas de manifestação da conduta delitiva,541 ou seja, a ação propriamente dita 

(um fazer positivo) e a omissão,542 sejam elas dolosas ou culposas, buscando, a doutrina 

um conceito unitário de ação que fosse capaz de compreender todas as formas de 

manifestação de conduta penalmente relevante e, ainda, servisse como elemento 

estruturante na teoria do crime e de ligação das categorias que compõem o conceito 

analítico de delito (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade) e excluísse, por fim, 

comportamentos considerados como não-ações. Dentro desta linha de pensamento, discute-

se na doutrina, destarte, se ainda persiste a necessidade de um conceito geral pré-típico de 

ação como base de estudo da dogmática jurídico-penal ou se esta categoria dogmática não 

possui a mesma importância fundamental que já possuiu outrora. b) por outro lado, outra 

parte da doutrina nega a possibilidade de um conceito pré-típico e baseia-se no fato de que 

o conceito de ação deve ser absorvido e, portanto, definido dentro da teoria do tipo penal; 

c) por fim, há uma terceira vertente de compreensão que recusa não apenas um conceito 

pré-típico de ação, como também um conceito de ação qualquer.543  

 

De início, saliente-se, como ponto de partida, que o estudo da ação penal nos 

injustos de posse, como se verá, não obstante a alternância de posições na doutrina, requer 

uma compreensão do conceito de ação voltado à realização do tipo penal, uma vez que, 

conforme acima exemplificado, a posse, sendo uma relação normativa e dinâmica de 

fruição e disponibilidade (controle), ora pode apresentar-se como ação (em sentido estrito), 

se compreendida no momento da aquisição, ora como omissão no não-abandono e término 

da relação e, por fim, como um estado quando da manutenção (relação sujeito/objeto).544 

Em outras palavras, será a tipicidade “a verdadeira responsável em definir quais são as 

                                                           
541 ROXIN, Claus. Contribución a la crítica de la teoría final de la acción. op. cit., p.85. 
542 Um recorte mostra-se importante: não serão discutidos, neste trabalho, os problemas e as variabilidades 
que a dogmática da omissão apresenta à ciência do direito penal. Aceitar-se-á a categoria omissiva apenas 
para diferenciá-la da conduta ativa, justamente para mostrar a chave binária tradicional da ação/omissão. Para 
melhor compreensão de toda problemática acerca da omissão ver: SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El delito 
de omisión. Concepto y sistema. 2ª edição. Buenos Aires: IBdef, 2013; GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. 
Estudios sobre el delito de omisión. op. cit., 2013; KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de 
omisión. Madri: Marcial Pons, 2006; TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos. Madri: Marcial Pons, 
2012; SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y límites de los delitos de omisión imprópia. Madri: Marcial 
Pons, 2009.  
543 GRECO divide justamente o estudo do conceito de ação penal entre aqueles que defendem – corrente 
majoritária – um conceito de ação pré-típico, satisfazendo, portanto, uma série de exigências que são 
atribuíveis a um conceito de ação (funções) e aqueles que refutam um conceito pré-típico. Quanto àqueles 
que refutam divide a compreensão em corrente moderada e corrente radical. Relativamente à primeira, esta 
rechaça o conceito pré-jurídico, mas sustenta o estudo de um conceito de ação dentro da teoria do próprio 
tipo. Em relação à segunda, esta não apenas recusa a compreensão da ação como conceito pré-jurídico, mas 
também recusa um conceito de ação qualquer. GRECO, Luís. Tem futuro o conceito de ação? op. cit., p.155.  
544 Como se verá, não concordamos com o injusto de posse como ação em sentido estrito ou omissão.  
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estruturas de sentido realmente relevantes para o direito penal”545, notadamente para a 

relação possessória.  

 

Primeiramente, cumpre-nos traçar algumas linhas acerca da visão pré-típica e 

unitária (ou genérica) do conceito de ação penal. Esta visão é anterior, portanto, a qualquer 

valoração axiológica e é defendida pela maioria da doutrina546, a qual compreende a ação 

como categoria fundamental na sistemática do delito.547 Para tanto, impõe ao próprio 

conceito de ação e, por conseguinte, ao dogmata, a observância de algumas funções que a 

ação deve desenvolver dentro do sistema de direito penal. Como regra geral, a doutrina 

atribui, à ação, três funções essenciais ou elementos característicos que, se observados, 

conferem ao conceito status de generalidade e unidade, servindo como estrutura jurídica 

fundamental da teoria do crime.548  

 

Segundo JESCHECK e WEIGEND, para alcançar este conceito unitário 

“centauresco”549 na teoria do crime, o conceito geral de ação deve cumprir três funções 

essenciais: a) função de classificação – função básica; b) função de definição e ligação; c) 

função de delimitação. Assim, o conceito geral de ação deve ser de tal envergadura que 

abranja todas as formas de conduta humana puníveis ou todas as formas de comportamento 

que possuam relevância para o direito penal (função de classificação). Ainda, deve ser 

materialmente suficiente para alicerçar todos os demais conceitos jurídicos-penais do 

próprio crime, vale dizer, ação típica, ilícita, culpável e punível e, não obstante, deve, 

também, possuir suficiente substrato material para não pré-determinar tais estruturas, 

antecipando o significado material de cada qual, mantendo-se, portanto, suficientemente 

neutro (função de definição e ligação). Por fim, este conceito geral deve ser tal que, de 

                                                           
545 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, p.183. 
546 GRECO, Luís. Tem futuro o conceito de ação? op. cit., p.153, o qual elenca os autores defensores do 
conceito de ação pré-típico, seja causal, final, social, pessoal etc.  
547 Não obstante ROXIN afirme, no que toca ao conceito superior com efeitos sistemáticos, buscado pela 
doutrina, tenha ele simplesmente “valor estético-arquitetônico”. ROXIN, Claus. Contribución a la crítica de 
la teoría final de la acción. op. cit., p.86.  
548 Anoto, desde já, que os conceitos de ação, cada qual com determinado problema estrutural, não foram 
capazes de atender a todas as funções descritas pela doutrina. Entretanto, tais “problemas” não serão 
abordados aqui, por não integrarem a linha de investigação do presente trabalho. 
549 MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’. Crítica de un dogma. Tradução de José Eduardo Sáinz-
Cantero Caparrós. Madri: Marcial Pons, 1998, p.27.  
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início, permita que sejam excluídas condutas não relevantes para o direito penal, 

independentemente dos atributos do conceito de crime (função de delimitação). 550  

 

Na mesma linha de pensamento, CEREZO MIR destaca, no que tange às funções, 

que, em primeiro lugar, a ação deve ter a função de elemento básico unitário a que se 

agregam, como atributos ou predicados todas as comprovações (descritivas) ou valorações 

jurídico-penais. Além do mais, desta função decorre a necessidade de que o conceito de 

ação deve ser suficientemente amplo para que compreenda todas as formas de conduta 

relevantes para o direito penal (ação, omissão, condutas dolosas e culposas). Deve, 

ademais, a ação funcionar como elemento de união de todas as demais categorias do 

conceito analítico de crime (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade). Desta última 

função, deriva a exigência de neutralidade descritiva e valorativa, ou seja, o conceito de 

ação deve ser formulado de maneira que não prejulgue os elementos do conceito de delito. 

Por fim, a ação deve cumprir a função de elemento limitativo, excluindo de antemão todas 

as formas de conduta que careçam de relevância penal. Segundo CEREZO MIR, ressalte-

se, nenhum dos conceitos de ação formulados até o momento satisfazem plenamente estas 

funções.551  

 

Temos que um conceito pré-típico (ou pré-jurídico) de ação, que é aquele conceito 

da vida, da realidade, unido à essência do homem ou a natureza das coisas,552 que antecede 

a qualquer valoração axiológica normativa, não logrou ser plenamente atingido, muito 

                                                           
550 JESCHECK, Hans-Heinrich, WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte general. op. cit., 
p.234; Sobre as funções do conceito de ação dentro de um sistema categorial-classificatório: DIAS, Jorge de 
Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal. Sobre os fundamentos da doutrina penal. Sobre a doutrina 
geral do crime. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 207 e ss; mesmo não considerando a ação como 
categoria central da teoria do delito, ROXIN, no mesmo sentido, a ela atribui algumas tarefas fundamentais, 
às quais denomina de “elementos”, quais sejam: elemento básico, elemento de ligação ou união e elemento-
limite ou de delimitação. Interessante observar, no que toca ao elemento-limite ou de delimitação, que o 
conceito de ação objetiva afastar do sistema penal situações não submetidas a controle e direção do centro 
anímico espiritual (ataques convulsivos, delírios etc.). Note-se que, neste ponto, ROXIN, também faz 
referência às pessoas jurídicas. ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura 
de la teoría del delito. op. cit., p.233-235. Para melhor compreensão da responsabilidade penal da pessoa 
jurídica e de sua capacidade de ação ver: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Responsabilidade penal 
da pessoa jurídica. op. cit., especialmente p.178-186. Na doutrina nacional: D’ÁVILA, Fábio Roberto. A 
ação como conceito compreensivo do agir e omitir: linhas críticas ao conceito de ação como Oberbegriff. 
op. cit., p.280-281. 
551 Ademais, o professor espanhol faz uma ampla análise dos conceitos de ação e da inaptidão para o 
atendimento das funções atribuídas à ação. CEREZO MIR, José. Curso de derecho penal español: parte 
general. Teoría jurídica del delito. Vol. II. 6ª edição. Madri: Tecnos, 1998, p. 28-29, especialmente as notas 
de rodapé n. 76, 77, 78, 79, 80 e 81.  
552 MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’. Crítica de un dogma. op. cit., p.27. 
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menos em relação aos delitos de posse, eis que impraticável o cumprimento das referidas 

funções atribuídas à ação penal.  

 

Em primeiro lugar, de modo geral,553 deve a ação, como função básica (ou 

classificatória), abranger todas as formas de conduta humana puníveis ou todas as formas 

de comportamentos que possuam relevância para o direito penal. Já neste ponto, observa-se 

que o conceito de ação falha diante da incompatibilidade entre a conduta comissiva e 

omissiva, ou, mais especificamente, entre um fenômeno ontológico e um fenômeno 

normativo.554  

 

Desde o início, RADBRUCH, no que tange à ação e à omissão, já alertava que 

ambos os fenômenos eram inconciliáveis no mesmo contexto. Ação e omissão, neste 

sentido, deveriam estar uma ao lado da outra e os respectivos conceitos, por sua vez, 

desconectados entre si, uma vez que não se mostrava factível colocar um conceito e seu 

oposto contraditório, posição e negação, “a” e “não-a” sob um comum conceito superior.555 

Destarte, e como consequência, diante desta dissonância entre ação e omissão, havendo 

renúncia a um conceito unitário de ação, RADBRUCH sustenta a necessidade da divisão 

do sistema, duplicando-o, em conceitos autônomos de ação e omissão e, com isto, a 

construção dogmática sobre cada um deles, analisando-se os predicados subsequentes 

                                                           
553 Falo aqui “de um modo geral” na medida em que, ao se tentar estabelecer um conceito unitário que 
atendesse a todas as funções atribuídas a ação, cada teoria sustentada pela doutrina falhou em algum 
determinado ponto. Nesse sentido: “O atendimento a todas essas exigências, de modo a justificar a função 
básica estrutural aspirada pelos conceitos unitários de ação, tem-se revelado, entretanto, demasiadamente 
problemático. Dificuldades que, ao nosso sentir, devem-se não tanto à correção ou incorreção desta ou 
daquela elaboração, mas às impossibilidades teóricas advindas do próprio objeto em análise. As tentativas 
levadas a cabo por inúmeras elaborações (v.g., causal, final, social ou negativa da ação), revelam falhas, 
embora não coincidentes, em pontos substancialmente diversos e de difícil correção.” D’ÁVILA, Fábio 
Roberto. A ação como conceito compreensivo do agir e omitir: linhas críticas ao conceito de ação como 
Oberbegriff. op. cit., p.281.  
554 Vale, neste momento, a observação de D’ÁVILA: “Não nos é permitido, neste momento, realizar uma 
análise pormenorizada da outrora tão discutida natureza da omissão jurídico-penal. Contudo, é sabido que as 
incontáveis tentativas de ‘naturalizar’ a omissão, de encontrar um qualquer elemento ontológico neste 
peculiar fenômeno, perderam, ao longo dos anos, significativo espaço para as teorias normativas, de forma a, 
hoje, podermos afirmar um significativo consenso.” Idem, p.296.  
555 RADBRUCH negava à omissão, além da vontade, a existência de um fato, posto que fato representava 
conduta corporal ligada a um resultado por um nexo de causalidade. Assim: “Por consiguiente, la omisión no 
sólo no tiene en común con la acción los caracteres de la voluntad, el hecho y la causalidad entre ambos; 
antes bien, ella se agota precisamente en negarlos. Si, en lugar de ellos, poseyera otros elementos, positivos, 
habría la esperanza de conciliarla con la acción. ¡Sin embargo, tan cierto como que no se puede poner ‘a’ y 
‘no-a’, posición y negación, bajo un concepto superior, así también no es factible plegar juntas acción y 
omisión en un concepto semejante, llámeselo acción, conducta humana o como fuere!” RADBRUCH, 
Gustav. El concepto de acción y importancia para el sistema del derecho penal. Buenos Aires: IBdef, 2011, 
p.168-169.  
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tendo ora um, ora outro como sujeito.556 Cumpre notar que, como corolário deste 

pensamento, RADBRUCH concluiu, em 1930, que o conceito de ação não cumpria 

qualquer função na teoria do delito, motivo pelo qual, como observa SILVA SÁNCHEZ, 

esta ideia foi recebendo progressiva acolhida, especialmente aquela dirigida à análise do 

fato punível na categoria da tipicidade.557 No mesmo sentido, GALLAS, para quem um 

conceito geral de ação “quebra” com o aparecimento dos delitos omissivos e, ademais, a 

tentativa de encontrar um elemento comum aos delitos de comissão e omissão está 

condenada ao “fracasso”, na medida em que uma decorreria de um movimento corporal 

derivado do querer e a outra, da não-execução de um comportamento esperado pelo 

ordenamento jurídico (juridicamente necessário), ou, em outras palavras, a não-execução 

juridicamente desaprovada de um comportamento esperado, do ponto de vista 

extrajurídico.558  

 

Além da incompatibilidade de um comportamento com viés ontológico e outro de 

caráter normativo,559 cumpre salientar que a busca por um conceito unitário e pré-típico, 

ademais de se mostrar contrária a qualquer praticidade do direito penal,560 teria caráter 

“meramente estético”561 ou tratar-se-ia de mera “etiqueta”.562 Até porque, conforme pode-

                                                           
556 “Mucho más seria es otra objeción, a saber: que la acción en sentido amplio fue el concepto superior del 
sistema, y todos los conceptos restantes eran sólo predicados que se le atribuían como su sujeto. Ahora, en 
cambio, el sistema está partido en dos conceptos desligados entre sí, acción y omisión, con lo cual se torna 
necesario considerar duplicados todos los demás conceptos del sistema, con predicaciones de la acción y 
predicaciones de la omisión. El sistema es rasgado de arriba abajo en dos partes vinculadas únicamente por el 
concepto formal del delito, en cuanto supuesto de hecho al que el ordenamiento asocia la pena como 
consecuencia jurídica. El rompimiento comienza precisamente debajo de él. Ya no se puede edificar un 
concepto material unitario del delito; en cuanto al contenido, hay que definirlo como la acción u omisión 
antijurídica, culpable y punible, y esta griteta llega hasta las últimas y más finas ramificaciones del sistema, 
de suerte que no ¡no habría concepto alguno que no hubiese que considerar en esa doble referencia!” Idem, p. 
171.  
557 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Normas y acciones en Derecho penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2003, 
p.44-45.  
558 GALLAS, Wilhelm. La teoría del delito en su momento actual. Tradução de Juan Córdoba Roda. Madri: 
IBdef, 2018, p.39-40 e 43.  
559 A omissão é essencialmente normativa e pertencente ao mundo do ser. Não é naturalista do dever-ser. 
Assim: “L’azione appartiene all’essere, l’omissione al dover essere: è impensabili senza la norma impositiva 
dell’agire. La differenza, ad es., tra “riposo” ed “ozio” non è individuabilide sul piano naturalístico, ma 
soltando nel fato che il primo consiste in una “astensione” consentita dal lavoro ed il secondo in una 
violazione di un dovere lavorare.” MANTOVANI, Ferrando. Diritto penale. Parte generale. 9ª edição. 
Padova: Cedam, 2015, p.129.  
560 Em 1963, ROXIN observava que os conceitos até então desenvolvidos não tinham influência em nenhum 
tipo de solução dos problemas materiais do direito penal, referia-se a uma “esterilidade prática”: ROXIN, 
Claus. Contribución a la crítica de la teoría final de la acción. op. cit., p.86.  
561 GRECO, ao tratar do desinteresse de um conceito de ação, bem como de seu futuro, sustenta que, nas 
últimas décadas, o direito penal sofreu uma “virada pragmática” no sentido de que se deve buscar uma 
conscientização das “tarefas práticas da dogmática penal, enquanto guia e instância de controle da correta 
aplicação do direito positivo pelos tribunais”, ou seja, deve haver preocupação com os problemas não 
essencialmente dogmáticos, mas também político-criminais. É, portanto, dentro dessa visão que o conceito de 
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se notar nos exemplos de situação de posse acima citados e até mesmo pela discussão 

doutrinária abaixo analisada, há situações fáticas que poderiam caracterizar uma ação, uma 

omissão, ou inclusive, como sustentamos, um estado.  

 

Em segundo lugar, um conceito de ação nestes moldes, deve possuir aptidão 

suficiente para “alicerçar todos os demais conceitos jurídicos-penais do próprio crime”, ou 

seja, valorações atinentes à tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade (função de ligação 

ou união). Ora, tais valorações também podem e devem ser levadas a cabo em se tratando 

de um conceito que mire uma realização do tipo penal. Assim, cremos, juntamente com 

GRECO, que esta função está mais a funcionar como um lembrete ao jurista de que “o 

crime não se esgota em uma série de valorações, mas que possui um substrato real”,563 ou, 

em outros termos, que estas valorações devem levar em conta o comportamento efetivo do 

ser humano.  

 

Ainda dentro da função de união, o conceito de ação deve ser formulado de maneira 

neutra, de forma que não prejulgue os demais elementos do conceito de delito ou antecipe 

qualquer juízo de imputação. A neutralidade, que é a aversão a qualquer valoração de 

cunho normativo, é inconciliável com um conceito de ação penal que traga ínsito critérios 

como vontade, personalidade, evitabilidade, adequação à realidade social etc. No que tange 

à posse, é inexorável uma antecipação de valoração, na medida em que a conduta 

possessória é uma relação normativa, extraída do universo jurídico-civil, de fruição e 

disponibilidade (controle) de uma pessoa e um objeto.  

 

Em terceiro lugar, o conceito de ação, deve, ainda, permitir que sejam excluídas 

condutas não relevantes para o direito penal, independentemente dos atributos do conceito 

de crime, ou seja, deve indicar tudo aquilo considerado como não-ações, como os eventos 

da natureza, de animais, vis absoluta, movimentos reflexos ou em estados de inconsciência 

                                                                                                                                                                                
ação deve ser analisado. Assim, o jurista deve lidar com problemas que chegam aos tribunais e, por este 
motivo, o conceito de ação deve servir para algo dentro desta concepção de praticidade. Por isso, quanto ao 
conceito-base, afirma que um conceito unitário é meramente estético e que deve ser ignorado por um direito 
penal “pragmaticamente orientado”. GRECO, Luís. Tem futuro o conceito de ação? op. cit., p.156-158.  
562 Sustentando o caráter normativo da omissão, em contraposição às posições que atribuem essência 
ontológica à ação, afirma MARINUCCI: “Si en consecuencia, con tales ‘denominaciones’, se pretende por el 
contrario sólo etiquetar dos entidades – ‘la acción’ y ‘la omisión’ – que se saben ya estructuralmente distintas 
e irreductibles a la unidad, se cumplirá sólo una operación nominal, que no conseguirá eliminar tales 
diferencias estructurales, ni hará adelantar en absoluto la comprensión de aquellas distintas formas 
delictivas.” MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’. Crítica de un dogma. op. cit., p.76. 
563 GRECO, Luís. Tem futuro o conceito de ação? op. cit., p.159. 
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etc. Em verdade, há setor da doutrina que atribui à ação apenas e tão-somente a função de 

dizer no que consistiriam as não-ações, vale dizer, teria uma função única e 

exclusivamente negativa564 de apontar critérios que indicariam no que consistiria a “não-

ação”. Ou, em outros termos, quais os comportamentos humanos teriam ou não relevância 

para o direito penal e qual comportamento poderia ser dogmaticamente classificado como 

“ação típica”.565 Mais uma vez, a interpretação da posse como relação de disponibilidade e 

fruição (controle) do sujeito e objeto, agregado, ainda, um conteúdo de vontade (vontade 

de possuir), é suficiente para a exclusão de situações consideradas como não-ação. 

Pensemos no exemplo de uma pessoa que necessita de cadeiras de rodas e tenha limitação 

dos movimentos dos membros superiores. Mesmo tendo ciência de que, sob sua cadeira, ao 

ingressar em um estádio de futebol, fora posto um objeto suficientemente apto a causar 

lesões (um soco inglês, por exemplo), por lhe faltar o requisito da disponibilidade fática, 

não há como falar em posse de um ponto de vista objetivo. 

 

Assim, inatingível um conceito unitário, geral e pré-típico de ação, notadamente 

com viés ontológico. Resta, portanto, a tentativa de o jurista mover-se dentro de uma 

dimensão normativo-axiológica para alcançar o conceito de ação.566 É dentro desta 

“dimensão normativa” que melhor se encaixam os delitos de posse, tendo como ponto de 

partida o tipo, este com conteúdo material, e não mais a ação.  

 

A dificuldade em encontrar um conceito pré-típico e unitário de ação, com 

rendimento suficiente para abarcar todas as funções que lhe são tributadas, especialmente a 

função classificatória da junção de ação e omissão, e para ser considerado conceito 

superior do sistema, levou a doutrina a se inclinar por um conceito de ação que não é 

extraído de qualquer conduta do ser ou de caráter ontológico, mas da própria análise e 

                                                           
564 Essa é a posição, por exemplo, de JAÉN VALLEJO, que, tratando do “sentido atual do conceito de ação”, 
entende que este deve servir para separar comportamentos humanos que são relevantes para o direito penal e 
outros que somente são processos causais, logo, irrelevantes penalmente (função negativa da ação). Por outro 
lado, deixa assente uma observação no sentido de que o conceito de ação deve reunir o mínimo necessário 
para sobre ele recair o juízo de culpabilidade. JAÉN VALLEJO, Manuel. El concepto de acción en la 
dogmática penal. Madri: Colex, 1994, p.62. 
565 Nesse sentido, para GALLAS, diante da impossibilidade de unificar ação e omissão em um conceito 
superior, em que o elemento básico ou fundamental para a construção do delito é a ação típica, restando à 
ação apenas a função negativa de descartar atos que, por falta de dominabilidade, por parte do autor, não 
podem ser objeto de valoração jurídico-penal. GALLAS, Wilhelm. La teoría del delito en su momento 
actual. op. cit., p.19.  
566 “Quien aspire a construir un concepto unitario de acción ‘valido’ para el Derecho penal debe por ello 
atenerse a una regla metodológica negativa: debe, esto es, abandonar completamente la pretensión de 
anteponer a la búsqueda, oculta o palpablemente, cualquier concepto ‘prejurídico de acción” MARINUCCI, 
Giorgio. El delito como ‘acción’. Crítica de un dogma. op. cit., p.33. 
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consideração do tipo penal. Esta inclinação também se deve ao fato de que, como observa 

ROXIN, os conceitos de ação até então desenvolvidos não foram capazes, devido a graves 

objeções, de alcançar um conceito unitário com validez geral que satisfizesse as aludidas 

funções.567 Por outro lado, o tipo, como conceito básico da teoria do delito, conforme já 

observava RADBRUCH, vem ganhando consistência, em verdade, desde a obra de Ernst 

BELING.568 Não é, portanto, algo novo. Assim, ao longo do tempo, a renúncia569 a um 

conceito único e pré-típico de ação mostrou-se ser o caminho mais viável ao estudo e ao 

desenvolvimento dos diversos tipos de injusto penal que se apresentam ao dogmata, sejam 

eles os injustos de ação dolosa ou culposa, ou omissão dolosa ou culposa,570 sem que nos 

esqueçamos da possibilidade de uma terceira, que é o injusto de estado.  

 

Ainda, cumpre salientar, na esteira da divisão didática esboçada por GRECO, e que 

contribui, por sua vez, para a sustentação da natureza jurídica da posse como ação, omissão 

ou um estado, o que nada dificultaria uma análise da relação de disposição entre um sujeito 

e um objeto, a corrente radical daqueles que recusam um conceito específico de ação. Esta 

linha de posicionamento, com o instrumental dogmático à disposição e com um olhar mais 

pragmático, parte diretamente para resolução de questões que envolvem o comportamento 

humano. Esta posição, impende notar, todavia, conforme observação do próprio GRECO, 

sustenta que os problemas que seriam tradicionalmente resolvidos no âmbito da ação 

acabam sendo enfrentados no âmbito do próprio tipo, como são os problemas relativos à 

                                                           
567 “Las graves objeciones que se pueden formular contra todos los conceptos de acción desarrollados hasta 
hoy han dado lugar a que de modo creciente se saque la resignada conclusión de que hay que abandonar la 
idea de un concepto de acción pretípico y con validez general, y que, en su lugar, como ya tenía en mente 
Radbruch, hay que erigir la tipicidad en concepto fundamental del sistema del Derecho penal.” ROXIN, 
Claus. Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. op. cit., p.251.  
568 “Es mérito de Ernst Beling haber abierto el camino hacia un sistema que reemplaza el concepto de acción, 
en su función de concepto básico de la teoría del delito, por el de realización del tipo y haberlo incluido como 
parte estructural de éste.” RADBRUCH, Gustav. El concepto de acción y importancia para el sistema del 
derecho penal. op. cit., p.182; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Responsabilidade penal da pessoa 
jurídica. op. cit., p.182.  
569 “(...) hoy la renuncia a construir un concepto unitario de acción, o por lo menos la radical reducción de sus 
funciones sistemáticas, aparece cada vez más como un objetivo no sólo realizable, sino además necesario, o 
incluso el único metodológicamente correcto.” MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’. Crítica de 
un dogma. op. cit., p.15.  
570 FIGUEREDO DIAS, sustentando a desnecessidade de um conceito de ação de fundamentação pré-jurídica 
ou pré-típica, e inclinando-se por um conceito de ação como elemento integrante dos tipos de ilícito, afirma: 
“A análise do conjunto dos tipos de ilícitos constantes de um ordenamento jurídico-penal conduz, na verdade, 
à conclusão de que existem diferenças teleológico-funcionais (e também estruturais) entre quatro espécies de 
aparecimento do crime e que convidam a uma sua consideração dogmática autónoma: os crimes dolosos de 
acção, os crimes dolosos de omissão, os crimes negligentes de acção e os crimes negligentes de omissão.” 
DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal. Sobre os fundamentos da doutrina penal. 
Sobre a doutrina geral do crime. op. cit., p.218.  
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posse acerca dos elementos de cunho objetivo. Como exemplo, pode-se citar Otto 

HARRO, FIANDACA, MUSCO, FIGUEIREDO DIAS e MARINUCCI.  

 

Otto HARO, sustentando a desnecessidade de um supra-conceito pré-típico de ação 

e criticando as posições até então existentes – causalista, final e social da ação –, reduz a 

compreensão da ação, sem estabelecer um determinado conceito e analisada no tipo penal, 

a uma conduta dirigida pela vontade da pessoa.571 FIANDACA e MUSCO, na mesma linha 

da desnecessidade de um conceito de ação, sustentam que o ponto de partida é a 

verificação de um acontecimento que lesiona ou coloca em perigo um bem jurídico e, em 

um segundo momento, deve-se verificar se o acontecimento é atribuível a alguém, na 

interpretação do tipo penal. Ainda, os critérios de atribuição de responsabilidade são 

questões atinentes a cada ordenamento jurídico-penal.572 FIGUEIREDO DIAS, por sua 

vez, não estabelece um conceito de ação. No entanto, sustenta a renúncia de um conceito 

geral de ação, com suas funções específicas, como elemento básico do sistema. Em sua 

visão, a doutrina da ação deve, na construção do fato punível, ceder à primazia da doutrina 

da ação típica ou da realização do tipo, passando a caber ao conceito de ação somente “a 

função de integrar, no âmbito da teoria do tipo, o meio adequado de prospecção da espécie 

de atuação”. Assim, para FIGUEIREDO DIAS, o conceito de ação não é algo prévio ao 

tipo, mas um elemento, ao lado de outros, integrante dos tipos de ilícitos.573 MARINUCCI, 

questionando a praticidade da teoria geral da ação penal, chegando a afirmar que sua 

“importância prática é mínima, muito modesta, não muito relevante”, apta, portanto, a 

resolver poucos problemas ocasionado pela aplicação das normas, afirma que ação seria 

                                                           
571 “Aun cuando la discusión sobre las diferentes teorías de la acción no haya conducido al supra-concepto 
sistemático buscado, al menos há quedado claro que la conducta penalmente relevante siempre es unicamente 
una conducta accesible para la conducción de la voluntad de la persona”. Mais à frente, afirmando a ação 
(fazer) e a omissão como diferentes formas de conduta que tratam de elementos do “tipo de injusto”, aduz: 
“(...) tampoco es necesaria ninguna teoría de la acción pretípica para imponer la pretensión justa de que se 
haga valer también en la estructura del delito el presupuesto básico de la responsabilidad penal, es decir, la 
posibilidad de que la conducta sea dirigida por la voluntad.” OTTO, Harro. Manual de derecho penal. Teoría 
general del derecho penal. Tradução de José R. Béguelin. 7ª edição. Barcelona: Atelier, 2017, p.94-95.  
572 “(...) la premisa de la construcción del delito no puede derivar de una apriorística o pretendida concepción 
ontológica de a acción. Al contrario, el modo de presentarse y los límites de la acción penalmente relevante 
se desprenden únicamente de la interpretación de los tipos legales, y, en ciertos aspectos, de cuestiones 
inherentes a la configuración de la culpabilidad. Desde este punto de vista, los criterios que presiden la 
determinación de la acción se uniforman tras los principios de la imputación penal y no lo contrario.” 
FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo. Derecho penal. Parte general. Tradução de Pablo Eiroa. Bogotá: 
Editorial Temis, 2006, p.224.  
573 DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal. Sobre os fundamentos da doutrina penal. 
Sobre a doutrina geral do crime. op. cit., p.217.  
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somente um nome e, sua definição, uma mera “regra de linguagem”, sendo que a 

determinação deve observar um ponto de vista lógico, vinculada a fins teleológicos.574  

 

Após um movimento pendular de necessidade ou não do conceito de ação, com o 

ressurgimento do interesse no final do século XX,575 ou mesmo com a tentativa da busca 

de um conceito unitário como o fez a ação significativa, temos que ação é ação,576 

especialmente no que se refere às condutas possessórias, servindo apenas para alertar ao 

operador do direito o que, na verdade, seriam as não-ações (função delimitativa). O 

conceito de ação ou a atribuição de um sentido concreto a um comportamento deve ser 

buscado na interpretação dos fatos, vale dizer, na realidade social na qual os sujeitos estão 

inseridos e do tipo, o que ganha mais relevo quando se trata de uma relação entre pessoa e 

objeto.577 Portanto, seja uma análise por parte daqueles que reduzem um conceito de ação à 

realização do tipo penal, seja por parte daqueles que consideram desnecessário o próprio 

conceito de ação penal, mas não ignoram a necessidade de uma avaliação típica, o fato é 

que, no marco do tipo, é possível excluir determinados comportamentos que não são 

relevantes do ponto de vista jurídico-penal e, ademais, é possível, dentro do viés típico, 

                                                           
574 “Hay con todo quien, de hecho, contesta la posibilidad lógica de una definición ‘real’ de la acción, como 
es la que aspira (entre otras cosas) a describir la ‘esencia’ de todas las formas posibles del comportamiento 
penalmente relevante: ‘acción’ sería tan sólo un ‘nombre’, y su correspondiente definición una mera ‘regla de 
lenguaje’, cuya determinación sería completamente libre desde el punto de vista lógico, y solamente 
vinculada desde un punto de vista teleológico.” MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’. Crítica de 
un dogma. op. cit., p.16 e 21. 
575 Cite-se, a demontrar um ressurgimento do interesse no estudo do conceito de ação, além das obras já 
mencionadas, os trabalhos de: BORJA JIMENEZ, Emiliano. Funcionalismo y acción. Tres ejemplos en las 
contribuciones de Jakobs, Roxin y Gimbernat. Estudios penales y criminológicos, XVII, Santiago de 
Compostela, n. 17, 1994, p.7-61; JAÉN VALLEJO, Manuel. El concepto de acción en la dogmática penal. 
op. cit.; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Sobre los movimientos impulsivos y el concepto jurídico-penal de 
acción. Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madri, v. 44, n. 1, jan./abr. 1991, p.1-23; POLAINO 
NAVARRETE, Miguel. ¿Qué queda del concepto de acción en la dogmática actual? Sobre la naturaleza y 
función del concepto de acción en derecho penal. In: GARCÍA VALDÉS, Carlos (org.). Estudios penales en 
homenaje a Enrique Gimbernat II. Madri: Edisofer, 2008, p.1487-1518; MORILLAS CUEVA, Lorenzo. 
Construcción y demolición de la teoría de la acción. In: GARCÍA VALDÉS, Carlos. Estudios penales en 
homenaje a Enrique Gimbernat II. op. cit., p.1365-1392. 
576 GRECO, Luís. Tem futuro o conceito de ação? op. cit., p.162. 
577 Aludindo à necessidade de vinculação a uma norma criminalizadora e à interpretação contextual, 
relativamente à ação como conceito jurídico, afirma TAVARES: “A ação só tem relevância para o direito 
penal quando seu conceito estiver vinculado a uma norma criminalizadora. Esse deve ser o pressuposto de 
concepção de ação penalmente relevante. Diversamente do que propuseram as teorias causal, finalista e 
social, o conceito de ação é jurídico, ainda que se valha de elementos extraídos da vida de relação do sujeito. 
O conceito jurídico de conduta pressupõe um sujeito capaz de atuar de acordo com o contexto e ajustado a 
uma norma proibitiva ou mandamental, bem como a um processo democrático de comunicação.”. Nesse 
sentido, ação seria conceituada como: “conduta volitiva, orientada por parâmetros ou objetos de referência, 
expressos no injusto e subordinados a um discurso jurídico válido, no âmbito da prática social do sujeito.” 
TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p.133-135.  
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estabelecer um substrato material (fático) mínimo para que, sobre ele, sejam feitas as 

demais valorações axiológico-dogmáticas atinentes ao injusto penal. 

 

Neste sentido, levando em conta que tipo penal é o instrumento jurídico que 

apresenta a matéria de proibição que, por sua vez, está subsumida à individualização de 

uma ação578 (lato sensu), temos que a posse, como “relação de controle (fruição e 

disponibilidade) entre um sujeito e uma coisa por um período de tempo, 

independentemente de contato físico”, é o substrato material fático, o qual subjaz a todos 

os verbos que trazem ínsita uma relação possessória, apto, destarte, a suportar as demais 

avaliações analítico-dogmáticas da teoria do delito.  

 

Destarte, mesmo a doutrina brasileira e a práxis jurídica inclinando-se pelo 

finalismo, cuja essência metodológico-sistemática é a ação final ontológica, em se tratando 

dos delitos de posse, temos que a interpretação do tipo é suficiente para a caracterização do 

injusto penal, seja ele uma comissão, omissão ou um estado, pois, sendo a relação de posse 

dinâmica, este proceder não traria prejuízos à segurança jurídica. Um conceito de ação, 

notadamente de posse, não pode ficar restrito a uma concepção ontológica ou de 

movimentos corpóreos, como causação de um resultado, mas também deve abarcar outras 

valorações jurídicas. 

 

Nos exemplos citados no início deste tópico, todos tendo como relação subjacente a 

possibilidade de fruição e disposição (controle) do objeto pelo sujeito, pode-se concluir 

que:  

 

1. no exemplo “a” (“agente – torcedor – recebe determinado objeto 

[bastão de madeira] e o mantem junto de si, dirigindo-se ao estádio”), o 

ato de aquisição/recebimento sinaliza o início da posse. Todavia, numa 

                                                           
578 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal. Dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. 2ª edição. Coimbra: Almedina, p.52. Ainda, cumpre destacar que, dentre os papéis atribuídos à 
tipicidade, chama atenção, devido ao interesse argumentativo do presente trabalho, o do tipo como continente 
da ação. Assim, nas palavras de BRANDÃO: “Com efeito, é do conhecimento da proibição, em potência, 
oriundo do tipo penal, que decorrem três pontos: (1º) a tipicidade é condição para que conceitos que compõe 
a teoria do crime sejam desenvolvidos, já que eles só podem ser estabelecidos se previamente a tipicidade 
estiver concretizada. Assim, a tipicidade tem um significado sistêmico no direito penal, pois, enquanto 
condição, ela se inter-relaciona com os demais elementos do crime. (2º) A ação, que é a ligação entre as 
instituições penais do delito, é descrita no tipo; e (3º) o tipo penal encerra o desvalor inicial sob o qual o 
direito penal materialmente se assenta, porque é a partir do tipo penal que se desvela o bem jurídico”. Idem, 
p.45.  
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visão global, esta restará caracterizada objetivamente e subjetivamente, 

se e enquanto, o sujeito mantiver o controle do objeto e a vontade de 

possuir por um período de tempo;  

2. no exemplo “b” (“o agente – torcedor – recebe o mesmo objeto 

[bastão de madeira] e o guarda em determinado local (um armário no 

estádio) a que somente ele tem acesso”), a interpretação é exatamente a 

mesma, na medida em que houve um início de posse que se propagou, 

típica de uma relação de estado, mantendo o sujeito com os mesmos 

elementos de imputação objetiva e subjetiva;  

3. no exemplo “c” (“o agente – torcedor – não recebe materialmente o 

objeto, todavia, o objeto é colocado por terceiro no armário (não está 

trancado) e o agente, por sua vez, tem acesso a este local, ou, mesmo 

que trancado o agente possuiria a chave”), esta hipótese é típica de 

relação de estado,579 uma vez que, ainda que não tenha havido o ato de 

recepção/aquisição material do objeto, este, como se verá, não é 

condição necessária. Ele mantém a mesma situação de controle da 

relação entre pessoa e objeto típica de uma reação de estado. Todos os 

exemplos, independentemente da natureza jurídica, significam 

suficientemente uma relação de posse.  

 

Como já salientado, destarte, a posse não pode ser simplesmente compreendida do 

ponto de vista fenomenológico da conduta pré-típica, uma vez que a posse não é um fato 

simplesmente natural, mas um fato que nasce de uma interpretação fático-jurídica de 

fruição e de disponibilidade, logo, de controle. Ainda que se entenda que o fato natural 

ontológico da posse estaria representado no ato de aquisição, o que, visto de forma isolada, 

não é punível, na sequência, quando do ato de manutenção, estar-se-ia diante de um 

comportamento tão-somente valorativo, que alguns interpretam como omissão.580 Ainda 

que se interprete que o ato de aquisição abarcaria a manutenção e ambos fossem 

representados por uma conduta comissiva, na situação retratada pela letra “c”, não há um 
                                                           
579 Exemplos semelhantes de relação de estado serão trazidos, no ponto seguinte, por SCHROEDER e 
ECKSTEIN. 
580 À primeira vista, poder-se-ia pensar que a posse exigiria algum simples movimento corporal causado pela 
intenção, ainda que representado no ato de aquisição, como sustentado por Michael MOORE (“movimentos 
do corpo causados pela vontade”), entretanto, o exemplo “c” está a demonstrar que existe posse mesmo não 
havendo qualquer ato de manifestação física (recepção). Sobre a ação mecanicista de MOORE e as 
respectivas objeções: MUÑOZ CONDE, Francisco, CHIESA, Luis Ernesto. A exigência de ação (act 
requirement) como um conceito básico do Direito penal. op. cit., p.10-11. 



238 
 

ato prévio de aquisição, de conteúdo ontológico-naturalista, e, mesmo assim, há posse 

punível. Portanto, a posse deve ser interpretada de modo global e não de forma fracionada. 

Somente assim é possível a atribuição de sentido ao comportamento do sujeito como um 

injusto de posse. 

 

 

5.4. A posse como conduta penal: a controversa posição doutrinária da natureza 

jurídica. Uma relação de estado 

 

Quando o assunto é crimes de posse, dois temas costumam atormentar o operador 

do direito. O primeiro deles diz respeito à pergunta de se a relação estabelecida entre um 

sujeito e um objeto pode ser considerada conduta penal, vale dizer, uma ação ou omissão, 

podendo, portanto, ser imputada ao sujeito. A segunda, a ser discutida mais adiante, é se 

esta relação é materialmente idônea para merecer a imposição de pena. Passamos à 

primeira questão. A doutrina não tem uma posição unânime e concreta sobre a natureza da 

relação possessória entre uma pessoa e um objeto (coisa). Em outros termos, a relação de 

fruição e disponibilidade (controle), por determinado período de tempo, característica de 

uma ação (comportamento – lato sensu) de posse, ora é conceituada como ação (stricto 

sensu), ora como omissão. E há ainda aqueles que sustentam ser, na verdade, um estado.  

 

Antes, todavia, da análise das versões apresentadas pela doutrina quanto à 

estrutura típica dos delitos de posse, dentro do marco anteriormente fixado – como ação, 

omissão ou uma situação de estado –, cumpre salientar, na esteira das observações, 

primeiramente, de ROXIN, que Otto LAGODNY concluiu ser a posse, ou a “simples 

relação com coisas”, inconstitucional “por inadequação normativa”581, na medida em que 

não pressupõe um comportamento humano na vertente da comissão ou omissão. Assim, a 

relação de uma pessoa com uma coisa é inadequada para cumprir os fins da pena, ainda 

que esta relação sinalize um perigo abstrato que possa derivar do objeto possuído. Destarte, 

                                                           
581“São inconstitucionais todos os crimes em que se penaliza uma posse sem qualquer finalidade típica, uma 
vez que esses crimes tratam de simples relação com coisas. Dessa feita, não pressupõe a prática de qualquer 
comportamento, por consequência, são inadequados para cumprir os fins da pena. Independentemente do 
perigo abstrato que possa surgir de cada objeto, este quadro não se altera.” LAGODNY, Otto. Strafrecht vor 
den Schranken der Grundrechte apud ROXIN, Claus. Crimes de posse. op. cit., p.83. LAGODNY, como já 
aludido, sustentando a inconstitucionalidade da posse, afirma, entretanto, que a relação entre uma pessoa e 
um objeto se aproximava de uma “inadmissível conexão com um pensamento simplesmente pernicioso”. 
LAGODNY, Otto. Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte apud SCHROEDER, Friedrich-Cristian. A 
posse como fato punível. op. cit., p.74.  
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mesmo analisando a posse como uma conduta omissiva, na compreensão do não-término 

da relação possessória, ainda assim esta situação não caracterizaria uma omissão, posto que 

não há regulação normativa de como o ato de colocar fim à posse deveria ser praticado, 

vale dizer, se pela entrega do objeto às autoridades, pelo simples abandono ou pela 

destruição do objeto.582 Por outro lado, observa SANTOS, ainda analisando a estrutura 

típica dos crimes de posse, que LAGODNY, da mesma forma, considera não ser possível 

vislumbrar um comportamento comissivo (fazer ativo), pois este estaria somente no 

momento da aquisição (ou “estabelecimento”) da posse e não em sua “existência”.583 

Portanto, não sendo a posse uma comissão ou omissão, mas uma realização fática, a 

repreensão penal não estaria abarcada pelo art. 103, parágrafo 2 GG, da Constituição 

alemã, a qual pressupôs uma conduta humana para fins de imposição de pena.584  

 

Eberhard STRUENSEE, por seu turno, não obstante não parta de uma análise 

constitucional da conduta possessória, também conclui pela ilegitimidade do 

comportamento, entretanto, por outro viés interpretativo-dogmático. STRUENSEE, 

compreendendo a ação, metodologicamente, como a base do sistema penal, parte de uma 

visão ontológica da ação penal como “movimento corporal voluntário” e, assim, rechaça a 

posse como uma comissão ou omissão. Desta maneira, afirma a ilegitimidade da 

incriminação do injusto possessório diante da ausência de conduta.  

 

                                                           
582 LAGODNY, Otto. Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte apud ROXIN, Claus. Crimes de posse. 
op. cit., p.82. Sobreleva salientar, outrossim, no que toca a ausência de regulação normativa de como se deve 
pôr fim à posse, que este comportamento do sujeito ativo, como observa SCHROEDER, poderia sinalizar: (a) 
em se tratando de objetos alheios, a destruição caracterizaria crime de dano; (b) no desfazer-se do objeto, 
correria-se o risco de colocá-los novamente em circulação, o que poderia ser o escopo da proibição penal; (c) 
e, por fim, a entrega do objeto à autoridade poderia levar o sujeito a autoincriminar-se. LAGODNY, Otto. 
Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte apud SCHROEDER, Friedrich-Cristian. A posse como fato 
punível. op. cit., p. 78-79.  
583 LAGODNY, Otto. Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte apud SANTOS, Humberto Souza. A 
configuração típica dos delitos de posse. op. cit., p.231.  
584 LAGODNY, Otto, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte apud SCHROEDER, Friedrich-Cristian. 
A posse como fato punível. op. cit., p.78. Por outro lado, pontua ROXIN, que o Tribunal Constitucional 
Federal alemão, em um caso de posse de haxixe, admitiu a existência dos crimes de posse, uma vez que o 
conceito de “fato” empregado no art. 103 não corresponderia a um determinado conceito de ação jurídico-
penal, como seria o conceito causal-naturalista (“movimento corporal causado por ato voluntário”), o qual 
levaria à consideração da posse como um estado vazio de ação. O Tribunal, portanto, considerou a discussão 
da posse levando em consideração outros conceitos de ação. Assim: “nada induz a crer que o constituinte, 
com a formulação do art. 103, II, quis assumir um conceito de ação tão discutível... Por essa razão, não se 
impede que o legislador ‘ameace com uma pena um estado não vinculado a movimentos corporais e nem à 
manutenção de uma situação proibida..., como por exemplo, a posse indevida ou o armazenamento de objetos 
perigosos’”. ROXIN, Claus. Crimes de posse. op. cit., p.84.  
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Ao tratar dos delitos de posse, fixa duas premissas sobre as quais desenvolve seu 

raciocínio, quais sejam: (a) a responsabilidade penal recai sobre uma pessoa humana; (b) a 

pessoa humana pratica uma conduta que, necessariamente, deve ser um atuar ou omitir, eis 

que tertium non dactur.585 STRUENSEE afirma que, a par dos significados linguísticos dos 

verbos “ter” e “possuir”, que indicam uma relação de domínio, nenhum destes verbos diz 

“respeito, nem remotamente, a uma conduta, no sentido da execução ou omissão de um 

movimento corporal voluntário”. Entretanto, como o arcabouço jurídico é construído com 

base numa conduta humana positiva ou negativa, não é “possível nos conformarmos com 

esse resultado negativo”.586 Analisando a posse como um fazer positivo (atuar), 

STRUENSEE afirma que o “verbo possuir deve caracterizar um movimento corporal 

dotado de intenções ou produtor de resultados”. Contudo, em todas as formas em que este 

verbo (ou verbos assemelhados) se apresenta na legislação, não pode ser considerado como 

conduta comissiva. São as seguintes, em sua visão, as formas nas quais se apresenta, na 

legislação, e os motivos que afastam referidas formas da conduta de “possuir”:  

 

(a) adquirir a posse mediante uma ação, por exemplo, compra, receptação ou 

subtração da coisa. Adquirir a posse é ato que precede ter o bem. A 

aquisição do bem é, portanto, o início da posse, logo o verbo “possuir” não 

pode ser reduzido ao simples ato de aquisição. Ademais, neste ponto, afirma 

que, apoiando-se no mero verbo “possuir”, pretendeu o legislador, na 

verdade, “aliviar” a persecução, uma vez que desnecessário provar, em 

relação ao possuidor, a aquisição ilegal do objeto (entorpecente, por 

exemplo); 

(b) impedir, mediante uma ação, a iminente perda da posse, por exemplo, 

ocultando armas ou engolindo um recipiente com drogas. A preservação do 

objeto pelo seu salvamento é ato que mantém uma posse já existente. “Esse 

ato também não descreve material e linguisticamente uma conduta que 

possa ser caracteriza como mera posse”;  

(c) empregar ou utilizar a coisa, por exemplo, viajar com o automóvel, 

disparar a arma ou consumir a droga. O “possuir”, como fazer comissivo, 

afirma, “não pode ser reduzido de modo razoável ao emprego da coisa” e 

                                                           
585 Atuar é realizar e omitir é não-realizar movimentos corporais voluntários, que sejam possíveis 
individualmente. STRUENSEE, Eberhard. Os crimes de posse. op. cit., p. 22.  
586 Idem, p. 23.  
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conclui que, do ponto de vista linguístico, não é crível conceber o emprego, 

o uso ou a utilização da coisa como subcasos de posse ativa. O verbo 

“possuir” denota a possibilidade pressuposta e concomitante de recorrer à 

coisa, conduta essa “que se atualiza com seu uso”. Assim, fala-se também 

do “exercício da posse”, o que, da mesma forma, pressuporia a possibilidade 

de existir uma posse sem exercício.587  

 

Em conclusão, e considerando a forma como os injustos possessórios se apresentam 

na legislação, as hipóteses que poderiam descrever um possuir mediante um fazer ativo 

(comissão), na verdade, dizem respeito a eventos que o legislador justamente não quis 

limitar ou estender a punibilidade.588 

 

STRUENSEE analisa a posse como um omitir e, tal como o atuar, afirma que os 

verbos “possuir” e “ter” “não podem ser enquadrados como modalidades de condutas 

omissivas”, pois aduz que, se o possuir é um “exercício do poder de fato sobre uma coisa”, 

esse poder ou relação de coordenação entre o sujeito e o objeto pressupõe que a pessoa não 

tenha se desfeito da coisa. Logo, ao contrário do entendimento que sustenta que a omissão 

estaria materializada na recusa em acabar, interromper ou abandonar o objeto, a relação do 

sujeito com a coisa não pode ser concebida “materialmente como a omissão de abandonar 

a posse”.589 Como argumento, afirma a necessidade de demonstrar uma relação de espaço e 

tempo no qual o possuidor não realizou o descarte do objeto, mesmo tendo a possibilidade 

de fazê-lo. Ainda, relativamente ao elemento subjetivo, afirma que o dolo (consciência) 

não deve se referir apenas à existência da coisa no âmbito do próprio domínio, mas 

também abarcar a possibilidade que o possuidor tinha de jogar, destruir ou entregar o 

objeto, sendo que a “mera possibilidade de se obter essa consciência não basta para a 

formação do dolo”. Como exemplo da impossibilidade de alcance desta “consciência”, 

ressalta que é algo alheio à realidade supor que o aficionado por armas ou o assassino 

                                                           
587 Idem, p.23-24. 
588 Idem. Interessante exemplo de posse sem aquisição, manutenção ou utilização é dado por SCHROEDER 
quando afirma existirem “lacunas de punibilidade” mesmo que a posse seja fundamentada numa conduta 
ativa ou omissiva: “A, residente no estrangeiro, recebe de seu vizinho a notificação de que, em sua 
propriedade, depositou um pacote com droga. Não há ninguém que possa extrair a droga da propriedade. A 
decide manter a droga. Aqui não ocorre nem uma ação, nem uma omissão”. SCHROEDER, Friedrich-
Cristian. A posse como fato punível. op. cit., p.78. 
589 “Se o verbo possuir for entendido como exercício do poder de fato sobre uma coisa, ele descreverá a 
relação de coordenação entre a pessoa e a coisa e, evidentemente, pressuporá que esse sujeito não tenha se 
desfeito do objeto. Contudo, jamais, essa relação poderá ser concebida materialmente como a omissão de 
abandonar a posse.” STRUENSEE, Eberhard. Os crimes de posse. op. cit., p.25. 
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profissional tenham pensado, pelo menos uma vez, em destruir suas armas e muito menos 

que, na cabeça do dependente químico, tenha ocorrido a ideia de destruir o entorpecente.590 

 

Ao lado da ausência de ação ou omissão nos delitos possessórios, SCHROEDER 

admite a existência destes injustos no ordenamento jurídico, justificando-os como delitos 

de estado de perigo, sem conduta, portanto. Critica a posição do legislador alemão que 

tentou se referir à posse como ação ou omissão. Argumenta que a divisão de um agir para 

fundamentação da posse e de um omitir para manutenção da posse é falsa591 na medida em 

que a fundamentação da posse (no agir) pode decorrer de uma omissão (cita o exemplo da 

ausência de resistência diante da importunação da posse) e a manutenção, por sua vez, 

pode ser levada a efeito por meio de uma ação (cita o exemplo da resistência frente à 

subtração). Critica, outrossim, a posição que vê na posse uma conduta omissiva, uma vez 

que se mostra duvidoso que se extraia da palavra “posse” o dever de renunciar à própria 

posse.592 Ainda, segundo SCHROEDER, dar ao injusto de posse a interpretação de ação ou 

omissão não afeta a essência da própria posse, nem “segundo o sentido das palavras, nem 

segundo o fundamento de sua punibilidade como fonte de perigos”, posto que “os perigos 

não consistem na aquisição de objetos nem na omissão de sua entrega, mas sim na posse 

como estado”.593 Ademais, leciona SCHROEDER que construir a posse tendo como 

fundamento uma conduta comissiva ou omissa de não-entrega de objetos é deixar uma 

                                                           
590 Em relação a algumas decisões analisadas pelo Tribunal Alemão, STRUENSEE afirma que “... trata-se de 
uma busca em vão procurar por comprovações análogas referidas aos tipos subjetivos. Em realidade, seria 
algo alheio à vida real supor que o aficionado por armas e o assassino profissional pensassem, pelo menos 
uma vez, em destruir suas armas. Muito menos na cabeça do adicto, que busca a droga para seu próprio 
consumo, ocorrerá a ideia de destruir a ‘substância’”. Idem. Note-se, por fim, que STRUENSEE analisa a 
posse (verbos “ter” e “possuir”) como delito permanente, concluindo que o recurso à categoria dos crimes 
permanentes é supérfluo, uma vez que a caracterização do delito como permanente depende, antes de mais 
nada, da existência de uma conduta, eis que o crime permanente “não é modalidade de conduta autônoma” e 
a permanência, ademais, “pertence ao âmbito das regras de concurso e constitui um caso especial de “unidade 
de ação”. Portanto, saber se o “possuir” ou o “ter” descrevem uma conduta ou um estado, o recurso a 
classificação dos crimes permanentes em “nada acrescenta”. Idem, p. 26. 
591 Tonio WALTER e Peter SCHWABENBAUER não enxergam, na conduta possessória, um problema para 
o conceito natural de ação. Citando a posse de drogas, afirmam que referida posse proibida não é uma ação 
ou atividade sem aplicação de energia corporal, mas um resultado delitivo na forma de estado de domínio 
sobre uma coisa, ou seja, a possibilidade de atuar sobre a coisa. A aplicação de energia se daria na aquisição 
da posse e na sua manutenção (ou não-término). Completam: “Es punible quien provoca este estado en forma 
culpable mediante la aplicación consciente de energía corporal, o que no lo suprime en forma culpable y 
contraria a un deber de actuación (donde por regla general el deber de actuación surge juntamente con la 
constitución de la posesión y en consecuencia solo resta la pregunta acerca de si el poseedor sabe de su 
señoría sobre la cosa o no lo sabe por imprudencia.” WALTER, Tonio, SCHWABENBAUER, Peter. Alegato 
en favor de un concepto “natural” de acción. In: SCHROEDER, Friedrich-Christian, ECKSTEIN, Ken, 
FALCONE, Andrés (coords.). Delitos de posesión o tenencia. Estudios de derecho penal, partes general y 
especial, y de derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2016, p.239. 
592 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.77. 
593 Idem. 
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lacuna de punibilidade para algumas situações, especialmente para aquelas condutas em 

que não há um ato de aquisição prévio do objeto e muito menos a possibilidade de se pôr 

fim à posse, como a situação do exemplo “c” do tópico anterior (objeto colocado no 

armário por terceiro que o agente tem acesso, mas não está presente no momento), que se 

assemelha ao exemplo do pacote de droga colocado na propriedade do sujeito quando este 

decide mantê-la estando ausente do local. 594 Portanto, SCHROEDER aceita o estado de 

posse como pressuposto para a punição, desde que seja satisfeito o princípio jurídico 

constitucional da culpabilidade (“poder-atuar-de-outro-modo” ou “possibilidade-de-atuar-

de-outra-maneira”). Em outras palavras, não afasta a necessidade do juízo de reprovação 

doloso ou culposo que deve recair sobre o estado. Logo, não há uma imposição de punição 

penal somente baseada em ação ou omissão,595 mas sim, como sustenta, em um estado ou 

uma situação de posse como “fonte de perigo”.  

 

Ken ECKSTEIN caminha no mesmo sentido ao entender os crimes de posse como 

delitos de estado. Sustenta a possibilidade da punição da conduta possessória sem que se 

adentre em um determinado conceito de ação ou mesmo de fato. Argumenta que a posse, 

na verdade, não é retratada num comportamento comissivo ou omissivo, mas sim em um 

estado (tertium genus), uma vez que representa uma relação entre uma pessoa e um objeto 

e, em assim sendo, como é contrária à dogmática tradicional da punição baseada em um 

comportamento humano, deve ser redefinida, já que a dogmática exige uma ação como 

ponto de partida para a punibilidade.596 ECKSTEIN critica a posição de que a posse deve 

ser decomposta, vale dizer, que seria uma somatória de comportamentos que lhe dão início 

e servem para sua manutenção, configurando, num contexto geral, um delito 

permanente.597 A crítica baseia-se no fato de que, se a posse pode ser dividida, o legislador 

deveria “conformar-se em submeter à pena as ações que originam e mantêm a posse”, pois 

são os atos que “mais se aproximam da lesão a bens jurídicos” e, portanto, “uma punição 

adicional seria desnecessária”. Conclui sua posição afirmando que, em uma visão prática, 

                                                           
594 Cita o seguinte exemplo, já mencionado em nota anterior, para confirmar sua assertiva: “A, residente no 
estrangeiro, recebe de seu vizinho a notificação de que, em sua propriedade, depositou um pacote de droga. 
Não há ninguém que possa extrair a droga da propriedade. A decide manter a droga. Aqui não concorre nem 
uma ação, nem uma omissão.” Idem, p.78. 
595 Idem. 
596 ECKSTEIN, Ken. Fundamentos e problemas atuais dos delitos de posse. Edv, Eu, Leis jurídico-penais 
modificadoras, concursos. op. cit., p.36.  
597 “A punibilidade da posse se decompõe em inúmeras ações e omissões puníveis, que configuram ou 
mantêm a posse. Dos delitos de posse surgem delitos de ação e de omissão própria, em síntese, delitos de 
conduta, que encontram na figura jurídica do delito permanente a homogeneidade da posse necessária para a 
configuração da unidade típica.” Idem, p.34. 
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sem uma caracterização típica de ação ou omissão, a punição, em verdade, está baseada em 

meros estados, uma vez que a referência ao ato de aquisição e manutenção da posse são 

meras aparências, pois a punição não se volta a um comportamento humano, mas a um 

estado pelo qual alguém é responsável.598 Sustenta seu argumento, ainda, com um 

exemplo, que chama de posse forçada, semelhante ao exemplo de SCHROEDER (droga 

enviada para a casa do sujeito estando ausente), qual seja: uma mercadoria (escritos com 

pornografia infantil qualificada) enviada sem assinatura pelo correio alcança o receptor já 

com a introdução em sua caixa de correio.599 A punibilidade, na sua concepção, depende 

do “plano subjetivo do fato”, ou melhor, o autor alemão vê na posse um fato punível sem 

que haja necessariamente um conceito de ação ou omissão, entretanto, caracteriza esta 

posse pelo dolo, ou seja, pela vontade de possuir.600 Logo, os delitos de posse como delitos 

de estado, além de independerem de um conceito de ação ou omissão, caracterizam-se pela 

vontade de possuir e esta vontade (dolo) fundamenta a “dominabilidade subjetiva”, o que 

leva ao juízo de reprovação,601 uma vez que, por trás da vontade de exercer ou não o 

domínio, é que se escondem a ação ou omissão, posto que estas são apenas meios para a 

realização do efetivo domínio pessoal e o conteúdo relevante para o juízo de reprovação. A 

posse seria, portanto, uma “subforma de resultados puníveis que são imputados pelo 

comportamento humano”.602  

 

                                                           
598 Idem, p.35. Assim: “na prática, subsume-se consequentemente nos elementos típicos da posse sem 
determinar ações ou omissões concretas. Essa maneira de proceder abandona o terreno seguro do sistema 
jurídico penal estabelecido e realiza, de fato, uma punição por meros estados. A referência abstrata às ações e 
omissões que iniciam e mantêm a posse apenas salva as aparências. O punido já não é mais um 
comportamento humano, mas um estado pelo qual alguém é responsável. Desse modo, conceitualmente, a 
punição da posse vai mais além do clássico modelo delitivo de comportamento.” 
599 Idem.  
600 “A posse exige vontade de domínio, o dolo do tipo subjetivo referido a ela – a intenção de se afastar 
imediatamente do objeto forçado pode levar a impunidade. O tipo de posse é realizado por quem conhece 
todas as circunstâncias do fato e, ainda assim, quer manter a posse. Essa realização típica não pode ser 
construída como delito omissivo consumado.” Idem.  
601 “Em regra, os acontecimentos criminais da vida são dominados por um comportamento humano 
responsável, na forma de ação ou omissão. Os delitos de posse como delitos de estado, contudo, não se 
vinculam diretamente a uma ação ou omissão. Em vez disso, o estado punível se destaca pelo domínio real, a 
vontade de domínio e o dolo de posse. A vontade de domínio e o dolo de posse completam o domínio real 
possível para a posse punível. Esse cruzamento de elementos objetivos e subjetivos distingue a punibilidade 
da posse tanto as puras causações objetivas de resultado quanto dos meros pensamentos subjetivos. Vontade 
de domínio e dolo de posse fundamentam a dominabilidade subjetiva que leva ao reproche de culpabilidade.” 
Idem, p.37.  
602 E continua: “Reconhecer a responsabilidade pelo estado significa, em minha opinião, sustentá-la na 
dominabilidade subjetiva. Construídos como delitos de estado, os delitos de posse são acessórios do 
comportamento. Entretanto, no catálogo de critérios de atribuição da posse, a conduta humana assume uma 
nova função. Torna-se um fator intercambiável de domínio real e indicia a vontade de domínio.” Idem. 
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Andrés FALCONE, por sua vez, enxerga na conduta possessória ou na “produção 

de estados” uma forma imprópria de conduta. Em primeiro lugar, porque a posse não é 

equiparável, em termos fenomenológicos, à ação ou à omissão se estas forem 

compreendidas como condutas dirigidas à causação de um resultado mediante atividade 

final ou meramente voluntária. Em segundo lugar, porque a produção de estados somente 

seria equiparável à ação ou à omissão no plano normativo; assim, em sua visão, a 

fenomenologia da posse, que é uma relação entre uma pessoa e uma coisa, deve ser 

extraída do direito privado, sendo a regulação legal da posse atribuição dos direitos reais e 

não do direito penal.603 Ainda, da análise do art. 18 da Constituição da Argentina que prevê 

o princípio de que “ninguém pode ser punido sem juízo prévio fundado em lei anterior ao 

fato”, em cotejo com o pensamento jurídico-penal naturalista, conclui que por “fato”, deve-

se entender uma conduta no sentido de ação ou omissão, não se podendo incluir a 

responsabilidade penal por um estado. Logo, a impropriedade da conduta possessória está 

na ação de aquisição e na omissão da entrega, bem como na manutenção da posse, na 

medida em que este entendimento é fundamentado nas premissas jurídico-penais 

naturalistas, as quais “restringem” a punição de estados de posse a alguns de seus 

momentos constitutivos.  

 

A correção dessa impropriedade está no fato de que a conduta penal não pode ser 

entendida de forma fenomenológica (pré-típica e avalorada), motivo este pelo qual se 

restringiria a punição da posse a um de seus momentos constitutivos (aquisição, 

manutenção e disposição), mas em função da atribuição de sentido social, não ficando 

restrita, portanto, a um determinado momento deste comportamento é que essencialmente 

dinâmico. O que importa, portanto, é a atribuição de sentido valorativo-social, que é 

representado pela norma penal.604 A base de seu entendimento é a liberdade do sujeito no 

sentido de não causar danos a terceiros – evitar o mau uso da liberdade (competência 

                                                           
603 FALCONE, Andrés. El concepto normativo de conducta jurídico-penal. La conducta como primer estadio 
de la imputación a la libertad personal. op. cit., p.280-281.  
604 “Entonces, se ha establecido que la conducta no puede concebirse de forma pretípica – avalorada – sino 
que surge de la atribución de sentido social a través de derecho penal (imputación). Esta atribución no se 
limita solo a ‘captar’ la conducta, sino que a su vez la define adaptándola al código normativo. Sin embargo, 
también se ha sostenido que el fundamento normativo de la conducta, que la diferencia de la naturaleza es la 
libertad y que su tutela excede el marco de la categoría conducta e incluso el de la tipicidad toda. Por ello es 
que solo con fines didácticos habrá de estudiarse la conducta en el primer estádio de la imputación jurídico-
penal, a nível de tipicidade, respetando su función delimitadora.” Idem, p.294.  
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organizacional) –, e a pena e a respectiva conduta, ambas como possibilidade de 

comunicação.605  

 

Diferentemente da posse como estado, visão que comungamos, há ainda aqueles 

que a compreendem como uma conduta ativa ou omissiva. COX LEIXELARD,606 que 

conclui ser a posse uma conduta comissiva, mostra uma interpretação interessante para o 

fenômeno dinâmico da relação possessória. Tenta responder à pergunta: “aquele que possui 

age?” Para responder a esta pergunta, faz algumas observações:  

 

a) afirma que quem possui um objeto exerce controle sobre ele, ou seja, há 

uma dominação fática;  

b) o domínio, por sua vez, expressa possibilidade de dispor do objeto;  

c) utiliza, ainda, a ideia de custódia para melhor explicar a situação 

possessória, sendo o “resultado de uma atribuição social de sentido de 

dominação”607; 

d) relativamente ao sentido normativo e considerando as premissas 

anteriores, afirma que o exercício do controle contínuo expressa uma 

atividade. Assim, sendo uma atividade não pode ser compreendida como 

conduta omissiva e, ainda, não havendo dever de desvinculação do objeto, 

omissão imprópria.  

e) por fim, aduz que a proibição possessória se revela um dever negativo e, 

em assim sendo, e considerando que a posse de objetos deve ser 

compreendida materialmente como um dano, a posse revela-se uma conduta 

comissiva.  

 

                                                           
605 “Sin embargo, apartándonos de este razonamiento naturalístico se pueden entender el delito y la pena 
como comunicación, y al delincuente como persona en derecho. Así, solo será conducta jurídico-penal el 
actuar personal, entendido este como la mala organización efectuada a partir de la libertad concedida.” Idem, 
p.300. 
606 COX LEIXELARD, Juan Pablo. Conduta e silogismo prático nos crimes de posse. Tradução de José 
Danilo Tavares Lobato e Fernanda Francisca de Souza Freixinho. In: LOBATO, José Danilo Tavares, 
SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de armas e pornografia 
1ª ed. São Paulo: LiberArs, 2016., p.123-133. Também sobre o sentido de ação: COX LEIXELARD, Juan 
Pablo. Delitos de posesión: bases para una dogmática. op. cit., p.160-175. 
607 “Desse modo, pode sustentar-se que possui quem custodia e quem custodia, dispõe. Aqui está o genuíno 
controle: possui quem ostenta certa relação de dominação sobre algum objeto, de modo que tal dominação 
decorre, precisamente, do que se encontra custodiado. Por fim, aquilo que é custodiado é imputável como 
disponível.” COX LEIXELARD, Juan Pablo. Conduta e silogismo prático nos crimes de posse. op. cit., 
p.128.  
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Portanto, a resposta para sua pergunta é positiva e explica a conduta possessória 

jurídico-penal como controle, o qual, por sua vez, permite imputar uma atividade que se 

“configura a partir da atribuição de um sentido de dominação excludente”. O agente, 

assim, infringe uma norma de conduta que se configura ao se dar início à posse (execução) 

ou deixando de executar também uma ação de não colocar fim à posse existente. Assim, 

em sua visão, ambos os momentos de aquisição e manutenção se revelam como ações.608  

  

A professora PASTOR MUÑOZ enxerga, no comportamento de posse, uma 

conduta omissiva, aceitando-a, também, como um comportamento comissivo por omissão, 

sendo, ambas, pois, satisfatórias.609 Critica a posição que sustenta a posse nos 

comportamentos de “aquisição”, “conservação” e “utilização”, e, por este motivo, seria um 

“fazer”, pois aduz que a “aquisição” é um “ato prévio e um pressuposto da posse” e a 

“conservação e utilização” “pressupõem a própria posse”, eis que não “se esgotam, mas 

sim necessariamente acompanham a posse”610. Em seu ponto de vista, é possível construir 

um paralelismo entre a conduta possessória e a omissão. Relativamente a ser um crime 

comissivo por omissão, assevera que é possível entender que o “possuir” significa a 

“omissão da supressão ou finalização da posse”, em outras palavras, que o castigo penal 

reside no fato de que o autor da posse não cumpriu o dever que deriva da posição de 

garante que ocupa, dever este de colocar fim à posse de determinado objeto. Assim, o 

possuidor é, portanto, responsável por um estado de coisas que devia e podia evitar (ou 

pode evitar; nos casos de “omissio libera in causa”).611 Não obstante seja esta posição 

escolhida, em que pese as críticas, PASTOR MUÑOZ ainda aduz que é possível ver na 

posse um comportamento omissivo pois “o possuidor tem um dever de não possuir” 

determinados objetos “sem autorização”.612  

                                                           
608 “Quem possui faz algo enquanto possui: mantém um objeto (cuja detenção é proibida, no que aqui 
interessa) sob controle. Esse controle permite imputar uma genuína atividade que se configura a partir da 
atribuição de um sentido de dominação excludente. Essa atividade possessória desafia a proibição geral de 
possuir que, a seu turno, concretiza a proibição fundamental de produzir danos. Ao fazer ou manter como 
verdadeiro um mundo em que se possui, o (fato do) agente infringe a norma de conduta. Essa infração pode 
levar-se a cabo pela execução de uma determinada ação (dano início à posse do objeto em questão) ou 
deixando de executar uma ação também determinada (não colocando fim a uma posse já existente)”. Idem, 
p.133. 
609 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-
criminal y dogmática. Barcelona: Atelier, 2005, p.43. 
610 Idem, p.38-39. 
611 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-
criminal y dogmática. op. cit., p.39. 
612 Idem, p.43. Anote-se que ROXIN considera que a melhor maneira de compreensão de toda relação 
dinâmica de domínio de uma pessoa sobre uma coisa (exercício da posse) é considerando-a como “expressão 
da personalidade”. Afasta qualquer análise, por incompatibilidade, da posse como ação ou omissão se o 
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Em nossa visão, e sempre considerando a argumentação das posições anteriores, 

sobreleva notar que não há um conceito unitário de ação penal e, ainda, o conceito de ação 

penal não é de natureza geral (supraconceito) capaz de englobar a ação e a omissão. Nesse 

sentido, eventual caracterização do injusto de posse como conduta comissiva ou omissiva 

não traria qualquer problema de ordem dogmática. 

 

Entretanto, temos que o conceito de ação, na verdade, é de natureza normativa,613 

devendo ser extraído do tipo penal e não de eventual movimento físico-ontológico de 

natureza corporal, pré-típico fenomenológico. Em assim sendo e tendo em conta que a 

posse, no sentido objetivo, significa uma relação, de fato ou de domínio, entre um sujeito e 

um objeto, por um espaço de tempo, consistente no controle real ou potencial exercido 

sobre a coisa, o qual se expressa na possibilidade de uso e disposição, e, ainda, 

considerando que esta relação é de natureza dinâmica, temos que a melhor caracterização 

para o injusto de posse é considerar como uma relação de estado.  

 

Os exemplos iniciais sobre a posse demonstram, como pressuposto de 

argumentação, que a posse, via de regra, tem início com um ato de aquisição – recebimento 

– e se mantém durante determinado período, até que o possuidor, por vontade própria, 

resolva, isto sem imposição legal de dever, pôr fim a relação sujeito-objeto.  

 

Em primeiro lugar, de plano, começando de trás para frente, ao contrário do que 

sustenta a professora PASTOR MUÑOZ, nos posicionamos ao lado da doutrina que afasta 

a possibilidade da relação possessória ser considerada uma conduta omissiva e isto porque, 

na linha de argumentação de SCHROEDER, não há norma que discipline a forma e o 

dever de agir do agente em colocar fim à posse, uma vez que, como já aludido, a destruição 

do objeto poderia caracterizar eventual crime de dano, se acaso pertencesse a terceiro, ou 

                                                                                                                                                                                
referencial for um movimento corporal voluntário que causa ou o resultado ou a não-evitação voluntária de 
aludido resultado. Por fim, a conservação, utilização, cuidado, descarte ou destruição do objeto são 
momentos parciais do exercício da posse como manifestação autônoma da personalidade. A posse se 
expressa, parcialmente, por uma dessas atividades. ROXIN, Claus. Crimes de posse. op. cit., p.84-86. 
613 Discorrendo sobre a evolução da teoria do delito, notadamente do ontologicismo ao normativismo-
axiológico e a perda de protagonismo da ação penal no funcionalismo, cujo eixo passou a ser a norma, 
abrindo-se, então, oportunidade para a construção não mais calcada na conduta, mas em comportamentos ou 
estados pessoais, observa BUSATO que: “no plano das normas incriminadoras aparecem com cada vez mais 
frequência o emprego de técnica de tipificação que traduziram avanços de barreiras de imputação e, não 
poucas vezes, embora traduzidos em expressões verbais, disfarçam um claro déficit de conduta, como por 
exemplo, os chamados delitos de posse.” BUSATO, Paulo Cesar. Uma crítica aos delitos de posse a partir do 
conceito de ação significativa: conexões entre o civil law e o common law nas teses de Tomás Vives Antón e 
George Fletcher. op. cit., p.172-173.  
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correr-se-ia o risco de colocar novamente o objeto em circulação diante da ausência de 

disciplina para o descarte ou, por fim, a entrega do objeto às autoridades poderia levar o 

sujeito a autoincriminar-se. A despeito disso, não é crível acreditar que a vontade de 

domínio ou o dolo de possuir seja compreensível da conduta omissiva no sentido de que o 

possuidor tivesse a consciência de que deveria jogar, destruir ou entregar o objeto às 

autoridades. O dolo, ou seja, a vontade de possuir a coisa se refere, conforme observa 

SCHROEDER, à própria existência da coisa no âmbito da fruição e disponibilidade, logo, 

do controle do sujeito.  

 

Em segundo lugar, também não vemos no injusto de posse uma conduta comissiva 

como expressão de atividade. É certo que, na caracterização do conceito de posse, 

utilizamos a ideia do controle físico sobre o objeto. No entanto, este controle não fora 

usado no sentido que lhe foi imposto por COX LEIXELARD como “expressão de uma 

atividade”. Para COX LEIXELARD, tanto o início da posse quanto a não-colocação de fim 

relevar-se-iam em uma ação (atividade), motivo pelo qual a conduta possessória poderia 

ser conceituada como uma comissão. Entretanto, como afirmamos que a posse é uma 

relação dinâmica, mutável, ela não pode ser fracionada. Até se admitiria o fracionamento 

da posse para compreensão do seu início e de seu fim, porém, para fins penais, deve ela ser 

vista e analisada globalmente até porque, como já salientado em exemplos de 

SCHROEDER e ECKSTEIN, os quais estão retratados no nosso exemplo “c”, pode haver 

posse sem um real ato de aquisição ou recebimento.614  

 

A posse, portanto, não pode ser reduzida ao ato de aquisição da coisa, mediante 

ação, uma vez que este ato sinaliza o início da posse, mas não a relação expressada pelo 

verbo “possuir” ou seus congêneres, retratada na manutenção (fruição) e posterior, se o 

caso, disposição. A aquisição, conservação, manutenção ou disposição são momentos 

parciais do exercício da relação de posse que, não raras vezes, são punidos de forma 

autônoma.615 Nesse diapasão, interessante observação de ECKSTEIN acerca da 

                                                           
614 São os mencionados exemplos de SCHROEDER e ECKSTEIN, respectivamente: Sujeito residente no 
estrangeiro, recebe o vizinho notificação de que, em sua propriedade, depositou um pacote com droga ou 
escritos com pornografia infantil são enviados, sem assinatura, pelo correio, e alcança o receptor com a 
introdução em sua caixa postal.  
615 Nesse sentido, interessantes as ponderações de Kai AMBOS sobre a impossibilidade do fracionamento da 
posse: “quanto ao primeiro elemento, a saber, a ação positiva, existe, de fato, três tipos de atos positivos que 
podem coexistir com a posse: a aquisição prévia do objeto, a manutenção ou defesa da posse do objeto e o 
seu uso. Todavia, esses atos não podem ser colocados em pé de igualdade com a própria posse: ou eles a 
precedem e depois resultam na posse (aquisição) ou ocorrem em seguida à posse real (manutenção e uso). 
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impossibilidade de decomposição da posse uma vez que, sendo ela fracionada, o legislador 

deveria contentar-se com a punição desses atos isolados – que iniciam e mantem a posse –, 

e não com a punição da relação fática. Assim, a punição se volta à dominação subjetiva do 

objeto pelo sujeito e não nos atos fracionários desta relação, o que demonstra se tratar da 

punição de uma relação de estado. Compreender a posse, destarte, de modo fracionado, no 

momento da aquisição, manutenção ou omissão na entrega, na verdade, é restringir a 

punição de um estado.616  

 

Ademais, não queremos crer, decerto, que, quando o legislador tipifica um delito de 

posse, seja com o verbo “possuir” ou outro de mesma natureza, ao contrário de MUÑOZ 

CONDE e ERNESTO CHIESA, esteja proibindo, notadamente, a aquisição ou 

recebimento do objeto, ou mesmo a omissão da posse, até porque quando o legislador 

pretende a punição desses comportamentos isoladamente, o faz de modo autônomo com 

outras condutas nucleares (“adquirir”, “receber”, “destruir”, “entregar”, “remeter”, 

“fornecer” etc.), mesmo que, numa visão de antecipação de barreira de punição 

relativamente aos delitos que têm na posse o conteúdo do injusto, esteja ele – legislador – 

almejando, na verdade, proibir a utilização futura do objeto.617  

 

Assim, na linha de pensamento de FALCONE, como mencionado alhures, a 

correção dessa impropriedade está no fato de que a conduta penal não pode ser entendida 

de forma fenomenológica (pré-típica e avalorada), motivo este pelo qual não se restringiria 

a punição da posse a um de seus momentos constitutivos (aquisição, manutenção e 

disposição), mas sim em função da atribuição de sentido social. Não fica restrita, portanto, 

                                                                                                                                                                                
Geralmente eles são criminalizados separadamente.” AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do 
elemento subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva comparada. op. cit., p.82.  
616 Diferente é a posição de BUSATO para quem a razão do castigo não está no ato de possuir, mas em 
adquirir o objeto e não se livrar dele, sendo possível fazê-lo. Assim, em sua visão, a punição da posse deriva 
da “ação precedente de receber ou da omissão subsequente do dever de entregar”, jamais da posse em si do 
objeto: BUSATO, Paulo Cesar. Uma crítica aos delitos de posse a partir do conceito de ação significativa: 
conexões entre o civil law e o common law nas teses de Tomás Vives Antón e George Fletcher. op. cit., 
p.188. 
617 Discordando da ideia de “controle” de HUSAK, a qual também já nos referimos, e afirmando que os 
delitos de posse não violam a exigência de uma ação (act requirement), MUNÕZ CONDE e ERNESTO 
CHIESA afirmam: “À luz das considerações supracitadas, podemos concluir que, contrariamente ao que 
Husak faz crer, não há nada de errado com a afirmação de que os delitos de posse queiram proibir a ação de 
receber os bens ou a omissão de não encerrar a posse quando confrontada com o dever de fazê-lo. Se, como 
acreditamos que seja, a finalidade desses crimes é evitar futuro usos do objeto para causar um dano ou de 
sancionar a sua utilização anterior, faz sentido afirmar que a verdadeira proibição não seja a posse em si, e 
sim a ação voluntária de aquisição do artefato ou da omissão de não livrar-se dela.” MUÑOZ CONDE, 
Francisco; ERNESTO CHIESA, Luis. A exigência de ação (act requirement) como um conceito básico do 
Direito penal. op. cit., p. 18.  
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a um determinado momento deste comportamento que é essencialmente dinâmico, uma vez 

que, o que realmente importa é a atribuição de sentido valorativo-social que é representado 

pela norma penal. 

 

Destarte, compreender os crimes de posse como crimes de estado, o que aliás a 

doutrina brasileira já o fazia na primeira metade do século passado,618 não é incompatível, 

em um Estado Democrático de Direito, com o princípio da legalidade (ou reserva legal).619 

O princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inc. XXXIX, da CF/88 e art. 1º do Código 

Penal, deve ser observado, o que não discrepa para os delitos de posse,620 de forma que os 

delitos devem existir no momento de sua prática (lex praevia), de forma escrita (lex 

scripta) e de maneira clara (lex certa), não sendo permitida a analogia (lex stricta) em 

desfavor do acusado. Assim, compreender a posse como um estado e a ação penal contida 

no tipo penal, este integrante do conceito analítico de crime, dá a segurança necessária e a 

garantia suficiente para aplicação da lei penal.  

 

Portanto, na esteira de SCHROEDER, os injustos de posse constituem-se em 

delitos de estado de perigo, seja este revelado no objeto em si quando for perigoso ou, em 

se tratando de um objeto neutro, na conjugação da posse somada à característica do 

possuidor em determinado contexto, o que será abordado a seguir.  

 

 

6. Injusto próprio-autônomo ou antecipação das barreiras defensivas (de 

punição) do direito penal? 

  

                                                           
618 Nesse sentido, tratando de alguns crimes (ou contravenções) sem ação ou “crimes de estatismo” (crimes 
de posse) na legislação brasileira, MORAES, Benjamin. Dos crimes sem ação. Rio de Janeiro: Tip. H. Velho, 
1941, p.106-119.  
619 Sobre o princípio da legalidade penal, ver: LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª edição. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p.17-32. 
620 Tratando a posse como estado de existência e a compatibilidade com a legalidade penal, afirma Kai 
AMBOS: “Na verdade, o princípio da legalidade não pode ser interpretado de modo a impor ao legislador 
diretrizes muito rígidas quanto à natureza e qualidade da incriminação, mas sim que ele cumpra as normas 
substanciais do princípio, ou seja, os seus requisitos de lex praevia, certa, stricta e scripta. O princípio da 
legalidade não possui um padrão diferente para os delitos de posse. Como todos os outros delitos, eles devem 
existir no momento da sua prática (lex praevia), de forma escrita (lex scripta) e de maneira clara e inequívoca 
(lex certa), e não devem ser aplicados a uma conduta semelhante por meio de analogia (lex stricta).” 
AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva 
comparada. op. cit., p.86.  
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Além da problemática referente à ação penal nos injustos de posse – sua natureza 

jurídica, outra questão central nesta espécie de delitos não reside no fato de possuírem 

existência típica formal, já que, como visto, os ordenamentos jurídicos estão repletos de 

condutas que trazem uma relação de domínio como figura típica - representadas pelos mais 

variados verbos - mas sim a problemática verdadeira deve ser encarada sob um aspecto 

material, qual seja, que a punição para comportamentos possessórios não se vincula 

diretamente à violação de bens jurídicos individuais. Pelo contrário, os injustos de posse 

muito se afastam de qualquer tipo de lesão ou perigo de lesão, isto em decorrência do 

caráter preventivo assumido por estas formas delitivas. Nestes injustos, pune-se a posse de 

um determinado objeto, sem que ele seja efetivamente utilizado. Assim, o desafio 

enfrentado pela doutrina consiste em encontrar, para estes tipos, um real conteúdo material 

de injusto.  

 

É comum abordarmos a questão dos injustos possessórios dentro daquilo que a 

doutrina cunhou como “adiantamento das barreiras de proteção penal” ou lógica do 

adiantamento, tendo como referência penal o bem jurídico. Ou seja, em se tratando da 

posse, a criminalização da relação de fato encontra-se em fase anterior à lesão a bem 

jurídico individual. O legislador pune um comportamento prévio evitando, com isto, o real 

alcance de um bem jurídico de maior grau de importância (vida, integridade física etc).621 

Assim, quando tratamos dos injustos de posse, a pergunta que nos vem à mente é se 

estamos diante de injustos próprios com conteúdo material autônomo ou se estamos diante 

de tipos penais que visam proteger (tutelar) bens futuros.622 

                                                           
621 Também são conhecidas estas condutas como delitos de obstáculo. Assim: “el delito de obstáculo castiga 
la llamada ‘premisa idónea’, es decir, actos que son necesariamente idóneos para la comisión de un hecho 
delictivo posterior, que es en última instancia lo que se trata de evitar. Por tanto, se configuran como un 
auténtico ‘obstáculo’ para que no puedan llegar a producirse los actos delictivos futuros, que son los que 
realmente dañan el bien jurídico.” CUESTA PASTOR, Pablo. Delitos de obstáculo. Tensión entre política 
criminal y teoría del bien jurídico. Granada: Comares, 2002, p.40. MANTOVANI chama esses delitos de 
“delitos sem ofensa”, uma vez que tratam de tipos que muito se afastam da efetiva lesão ou perigo de lesão a 
bem jurídico individual, cuja violação ao princípio da ofensividade dá lugar à finalidade preventivo-geral, 
uma vez que são delitos que almejam impedir que se produza um efetivo dano para o bem jurídico. 
MANTOVANI, Ferrando. Diritto penale. Parte generale. op. cit., p.213-218. Kai AMBOS, por sua vez, 
considerando que a maioria dos delitos de posse segue a lógica da criminalização “antecipatória” 
(Vorverlagerung) – há outros que segue a lógica da criminalização subsequente (Nachverlagerung) –, não 
causando, portanto, dano ou violação a qualquer bem jurídico (Rechtsgut), do ponto de vista do princípio do 
dano, caracteriza-os como “inofensivos”, embora não necessariamente sem resultado. AMBOS, Kai. Posse 
como delito e a função do elemento subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva comparada. op. cit., p.76.  
622 Interessante salientar que, para JAKOBS, uma antecipação é reconhecida quando, no lugar de bens 
jurídicos ou da instituição na qual um determinado papel é próprio, protegem-se, como bens de um âmbito 
prévio (ou “bens preliminares”), as condições de existência do próprio bem ou da instituição, como é o caso 
da proteção da vida ou da saúde quando se protege a segurança no tráfego viário ou o funcionamento de um 
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Antes, todavia, cumpre-nos traçar algumas linhas sobre o que significaria a 

expressão “antecipação da barreira de proteção penal”. Dentro de uma visão tradicional, 

tendo o bem jurídico como referencial, quando a doutrina faz alusão a “adiantamento da 

barreira de proteção penal”, está a afirmar que este mecanismo penal estabelece travas de 

proteção penal para que o autor tenha maior dificuldade em realizar um injusto penal em 

sentido estrito ou um injusto penal de dano. Em outras palavras, as condutas tipificadas 

com utilização da técnica da antecipação das barreiras de proteção penal estão longe da 

efetiva lesão ao bem jurídico.623 Como afirmado, pune-se a posse de determinado objeto 

corpóreo antes que ele seja efetivamente utilizado. Estas afirmações, quais sejam, travas de 

proteção jurídico-penal para acesso a bens jurídicos que se colocam afastados da lesão, não 

obstante sejam lugar-comum e premissas indiscutíveis, apenas estabelecem, como observa 

a professora PASTOR MUÑOZ, uma “etiqueta” para identificação de um grupo de 

problemas, entretanto, não expressam o problema em termos da criminalização do que está 

“antes” do injusto penal.624 De outra forma, a doutrina identifica a técnica do 

“adiantamento”, mas não põe em relevo a problemática da existência de um injusto próprio 

– autônomo – com conteúdo material ou se esta técnica é meramente formalista, já que o 

conteúdo material é o injusto futuro.  

 

Na verdade, quando discutimos a técnica do “adiantamento das barreiras de 

proteção penal”, estamos diante de três panoramas (paradigmas) dogmáticos, a saber:  

 

a) para um setor, a conclusão é a de que os tipos de adiantamento estão 

longe do injusto penal;  

b) para outro setor, a legitimidade decorre da intervenção delitiva em delito 

futuro; 

c) e, por fim, para uma última linha de pensamento, o “tipo de 

adiantamento” possui um injusto próprio.625  

 

                                                                                                                                                                                
processo justo, quando os atores não confundem seus papéis. JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte 
general. Fundamentos y teoría de la imputación. op. cit., p.59 
623 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Reflexiones sobre la legitimidad de la criminalización de la posesión de 
determinados objetos y de la pertenencia a organización criminal. In: ALONSO RIMO, Alberto, CUERDA 
ARNAU, María Luisa, FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Antonio (dirs.). Terrorismo, sistema penal y derechos 
fundamentales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p.262.  
624 Idem.  
625 Classificação exposta pela professora PASTOR MUÑOZ, que, ademais, afirma que para o segundo e 
terceiro paradigmas, “vale o jogo de palavras, o adiantamento não é adiantamento”. Idem, p.263.  
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Portanto, ao se referir à “antecipação das barreiras de proteção”, quando o 

paradigma de legitimação que exsurge na discussão é a lesão a bens jurídicos, a conduta 

ganha identidade material penal com a lesão ou com a exposição a perigo de lesão a tais 

bens, via de regra, delitos de danos. Por outro lado, quando o ponto de referência na busca 

de legitimidade for o desvalor do comportamento e sua correspondente perturbação social, 

os tipos penais podem ser construídos tanto sob a lógica da intervenção (adiantamento) 

quanto em termos de injusto autônomo, como é o caso, ao que se verá, do tipo do art. 41-B, 

§1º, II do Estatuto de Defesa do Torcedor. Neste último caso – ambas formas de 

legitimação –, ainda mais dentro do universo dos injustos de posse, não significam que 

uma seja excludente da outra.626  

 

Em suma, a legitimação dos injustos de posse pode ser examinada sob dois 

ângulos, quais sejam: (i) do ponto de vista da intervenção em uma conduta delitiva futura e 

(ii) do ponto de vista do injusto autônomo. Em verdade, o que se busca demonstrar 

relativamente ao art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto do Torcedor é que o comportamento, 

ainda que se situe antes de eventual lesão futura, possui uma identidade material própria, 

não obstante as ideias de prevenção e neutralização que nortearam a atuação do legislador. 

Até porque, a utilização dos delitos de posse reflete um direito penal expansivo e orientado 

à prevenção. A ideia nestes delitos é justamente a incidência do direito penal antes de 

qualquer tipo de resultado lesivo, tal qual o direito contravencional. A tipificação da posse, 

na verdade, criminaliza comportamentos que se afastam de imediato da lesão ao bem 

jurídico de caráter individual futuro, não significando que eles não possuam uma 

identidade material própria. A preocupação do legislador em tornar delitos determinadas 

relação de fato entre sujeito e objeto guarda uma perspectiva social de eliminação objetiva 

de fontes de perigo, na medida em que a criminalização se dá, ou tendo em conta o próprio 

objeto gerador de perigo ou mesmo a sua utilização indesejada em determinados contextos 

sociais.  

 

                                                           
626 Observação levada a cabo por POLAINO-ORTS, nesse sentido: “todos esses delitos são, a meu ver, 
exemplos de antecipação penal (empregando aqui, uma vez mais, esse conceito sob a ótica tradicional da 
lesão consumada) e, ao mesmo tempo, têm um injusto autônomo e consumado: a lesão ao bem jurídico 
coletivo da segurança. Por isso, nesses casos de antecipação há também uma lesão (e não apenas perigo 
abstrato ou hipotético), e, mais especificamente: lesão ao bem jurídico segurança.” POLAINO-ORTS, 
Miguel. Delitos de posse como direito penal do inimigo. Tradução de Fábio Casas. In: LOBATO, José 
Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: drogas, porte de 
armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.104-105  
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Nestas situações, adotando uma política criminal prevencionista e, às vezes, até 

mesmo policialesca, o legislador presume a ocorrência do dano ou pela simples existência 

do objeto ou pelo seu emprego em determinadas situações e, em ambos os casos, focos de 

perigo. Nestes delitos, consectário da expansão do direito penal, a técnica de criação do 

tipo altera alguns paradigmas do direito penal clássico.627 Relativamente ao desvalor do 

resultado, o legislador deixa de se preocupar com o dano (resultado material) e passa a 

voltar seus olhos à presunção de perigo, e, não por outro motivo, utiliza-se da técnica dos 

crimes de perigo, notadamente de perigo abstrato.628 

 

Conforme se verá na classificação abaixo, seja o referencial o bem jurídico futuro, 

seja um injusto material autônomo, os delitos de posse contêm uma limitação material, ora 

seguindo uma técnica, ora outra, e, mesmo com o viés prevencionista do legislador, sempre 

estarão em jogo, além da preservação da própria norma penal, os valores essenciais 

oriundos das relações interpessoais humanas. E ambos estarão em conjunto com a função 

de limitar a atividade punitiva estatal.  

 

 

7. Classificação tipológica e legitimação dos delitos de posse 

 

A posse tem como pressuposto uma relação entre pessoa e coisa. Assim, o 

referencial classificatório ora pode ser o objeto, ora a pessoa, ou ambos 

concomitantemente. Quando a categorização tem o objeto como referência, esta se 

subdivide em: a) posse de objeto perigoso (per se perigoso), como armas, drogas, 

substâncias químicas, remédios, materiais radioativos; b) posse de objeto neutro ou inócuo, 

ou que não traz uma periculosidade própria, como, por exemplo, determinadas ferramentas 

que são utilizadas para fins lícitos, mas que são empregadas com um propósito criminoso; 

ou mesmo instrumentos, também lícitos, que possam ser usados, em determinados 
                                                           
627 Ao tratar da “essência do conteúdo de injusto dos delitos de posse”, POLAINO-ORTS deixa assente que, 
nestas formas de comportamento, se está diante de uma “tripla antecipação” ou “relação de flexibilização” da 
estrutura normativa, quais sejam: a) alteração do paradigma da lesão pela da imputação de periculosidade 
iuris et de iure; b) nos delitos de posse o conceito de ação é ampliado e flexibilizado, ultrapassando as 
barreiras clássicas do conceito de ação; c) reformula-se o conceito de resultado eis que tais tipos são criados 
ora como de perigo abstrato, ora como tipo de desobediência e, por fim, como tipo de mera conduta. Idem, 
p.102-103.  
628 Comparando a conduta típica possessória aos clássicos delitos de lesão e resultado, SCHROEDER 
reconhece neste proceder do legislador uma dupla expansão e antecipação. Uma primeira expansão consiste 
na punição da mera utilização de objetos perigosos sem considerar o resultado, como por exemplo, arma de 
fogo e explosivos. A segunda ampliação consiste na submissão da pena à mera posse de determinados 
objetos. Ver SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.71.  
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contextos, na prática de violência, como é o caso das hipóteses extraídas do art. 41-B, § 1º, 

inc. II do Estatuto do Torcedor.  

 

Nesta situação específica, a posse desses objetos depende de um “algo a mais”, ou 

seja, a dogmática e o aplicador da lei devem voltar seus olhos não apenas para o objeto, 

mas também à pessoa629 e/ou ao contexto. Quando, por fim, o referencial fora apenas e tão-

somente a pessoa, sem a consideração do objeto, estar-se-á diante de um direito penal da 

suspeita, o que desde já se rechaça.  

 

Não há, na doutrina nacional, uma classificação que possa ajudar a sistematização 

dos crimes de posse tendo como ponto de apoio diferentes estruturas de legitimação. Antes 

de tentarmos elaborar uma classificação quanto às possíveis formas penais da conduta de 

posse relativamente ao preceito penal do art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto de Defesa do 

Torcedor, cumpre salientar que os crimes, que têm na posse o conteúdo do injusto penal, 

de um modo geral, ora podem ser classificados em um ponto, ora noutro, ou até mesmo em 

duas classificações concomitantes. Não há unanimidade neste tema. Ainda, uma 

classificação prévia se mostra importante, para, na sequência, verificar as posições 

dogmáticas no que tange ao conteúdo do injusto das diferentes figuras típicas.630 

Outrossim, utilizaremos, como base, a classificação exposta por Nuria PASTOR,631 que se 

fundamenta na natureza do objeto possuído e na sua utilização e, no transcorrer da 

abordagem, outras classificações existentes serão mencionadas.  

 

A professora PASTOR MUÑOZ classifica os delitos de posse quanto à estrutura de 

legitimação, em:  

 

                                                           
629 Classificação adotada por Kai AMBOS: “Relativamente aos objetos neutros, considerando a utilização 
lícita e ilícita, atribui a eles uma dupla-utilização”. AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento 
subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva comparada. op. cit., p.72. 
630 Interessante a observação de SANTOS sobre a importância da classificação das condutas possessórias na 
análise de casos concretos e o correspondente alcance dos tipos penais: “O estudo dos delitos de posse em 
diversas espécies e subespécies estruturadas de acordo com suas finalidades político-criminais ainda está 
num estágio de desenvolvimento inicial e pode levar algum tempo até atingir entendimentos consolidados. 
Todavia, embora corra o risco de se perder em inúteis debates meramente classificatórios, se bem 
direcionado pode ser importante para contribuir, na análise de casos concretos, para o preenchimento de 
categorias dogmáticas abertas, como, por exemplo, o alcance do tipo penal.” SANTOS, Humberto Souza. A 
configuração típica dos delitos de posse. op. cit., p.229. 
631 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. Barcelona: Atelier, 2005, p. 48. Ver também, adotando a classificação referida: POLAINO-
ORTS, Miguel. Delitos de posse como direito penal do inimigo. op. cit., p. 100-102.  
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a) posse de objetos perigosos que é em si mesma perigosa;  

b) posse em si mesma não perigosa de objetos perigosos que podem ser 

empregados de maneira perigosa;  

c) posse de objetos com a intenção de cometer um delito;  

d) posse de objetos que somente são idôneos para a comissão de 

determinados delitos, sempre e quando a posse tenha, no contexto, 

significado de preparação de um delito;  

e) posse de objetos provenientes de um delito.  

 

Note-se que, em trabalho recente, aos exemplos citados de estrutura de legitimação, 

a professora PASTOR MUÑOZ, tratando da propaganda terrorista, agregou uma outra 

classificação (“f”), qual seja: a posse de objetos que indicam uma atitude do autor 

(interesse/predisposição) para atividades criminosas, os quais serão abaixo mencionados.632  

 

Não obstante seja a classificação da professora PASTOR MUÑOZ o farol-guia da 

exposição a seguir, saliente-se que SCHROEDER,633 por sua vez, apresenta uma 

classificação que não difere muito daquela apresentada por PASTOR MUÑOZ. Para 

SCHROEDER, os delitos de posse – ou que têm na posse, ou outra conduta assemelhada, 

como conteúdo do injusto – devem ser classificados em cinco modalidades:  

 

a) delitos puros de posse;  

b) posse com a intenção de utilização;  

c) posse como preparação;  

d) posse como incentivo de produção;  

e) posse para facilitação da prova.634 

                                                           
632 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Reflexiones sobre la legitimidad de la criminalización de la posesión de 
determinados objetos y de la pertenencia a organización criminal. op. cit., p.270. 
633 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.71-74. Esta classificação 
também é adotada por: FALCONE, Andrés. O conceito normativo de conduta jurídico-penal: a conduta como 
primeiro estágio da imputação à liberdade pessoal. op. cit., p.199.  
634 ECKSTEIN também oferece uma classificação para os delitos de posse. Divide estes injustos em quatro 
espécies: A) tipos cuja finalidade é impedir a produção ou a obtenção de determinado objeto (exemplo: posse 
de material com pornografia infantil); B) posse cujo tipo penal visa evitar que o objeto esteja em determinado 
lugar. Desta categoria decorrem as seguintes subespécies: b1) posse de objetos por si mesmos fisicamente 
perigosos (por exemplo, material radioativo); b2) posse de objetos perigosos por servirem de intermédio a 
uma força física no sentido de lesão a bem jurídico (por exemplo, posse de armas em reuniões públicas, a céu 
aberto); b3) posse como violação de bem jurídico, que se constitui por tipos penais que visam lutar contra 
efeitos negativos de determinados objetos (por exemplo, posse de objetos na lavagem de dinheiro); C) delitos 
de posse cuja finalidade é evitar o uso de determinado objeto, seja para evitar autolesões ou lesões a 
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Em suma, levando em conta a problemática principal atinente aos delitos de posse, 

qual seja, o fato de que a criminalização muito se afasta de eventual lesão a bens jurídicos 

individuais, quando este é o referencial de legitimação material, são essas as estruturas de 

legitimação635 sobre as quais se analisará o injusto de posse, seja um injusto autônomo, 

como ocorre com o art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto de Defesa do Torcedor, seja um 

injusto de intervenção decorrente da antecipação das barreiras de proteção penal. Com a 

classificação acima adotada, a ideia central é mostrar como a doutrina enfrenta a questão 

da legitimação material do injusto de posse e, por este motivo, mostrar por que tais delitos 

são tributários de tanta atenção doutrinária.  

 

Antes, contudo, note-se que, na classificação exposta pela professora PASTOR 

MUÑOZ, o pertencimento à organização criminal (crime de status) é uma das estruturas 

(exemplos) nas quais ela perquire o conteúdo do injusto material. Não obstante o 

pertencimento a um determinado grupo seja, neste trabalho, um dos elementos 

comunicativos que explicam o tipo do art. 41-B, §1º, inc. II e a sua consequente redução 

teleológica na busca de um conteúdo material, esta estrutura não será abordada de forma 

isolada, como as demais estruturas, ainda que ela siga a mesma lógica de argumentação das 

estruturas “c” e “d”, na visão da professora PASTOR MUÑOZ, na medida em que ser 

membro de torcida organizada, de fato ou de direito, por si só, não é fato típico na 

legislação penal brasileira e não há um conteúdo de proibição penal.  

 

São, portanto, as situações de posse na classificação referida: 

 

  

                                                                                                                                                                                
terceiros; D) posse visando a facilitação da persecução penal; nesta o legislador pretende solucionar 
problemas de prova ou de prescrição como, por exemplo, novamente a lavagem de dinheiro, tendo em conta 
a punição de quem guarda bens que sabe a origem ilícita ao tempo que o adquiriu. Ver: ECKSTEIN, Ken. 
Besitz als Straftat apud, SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica dos delitos de posse. op. cit., p. 
228-229; também, nota de rodapé n. 78: ECKSTEIN, Ken. Besitz als Straftat apud, PASTOR MUÑOZ, 
Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática. op. cit., 
p.47. 
635 Ressalte-se, como observa a professora PASTOR MUÑOZ: não obstante as estruturas “a”, “b”, “c” e “d” 
se encontrem sob a rubrica da ‘lógica do adiantamento”, não significa que, de fato, a legitimação material se 
encontre na possível lesão futura do bem jurídico individual, mas sim que os comportamento selecionados 
nestes tipos se encontrem “antes da lesão do bem jurídico individual”. Assim, em suas palavras: “o recurso à 
expressão ‘lógica do adiantamento’ não implica decisão alguma sobre se o injusto destes delitos se deve 
definir em relação com a futura lesão (eventual) do bem jurídico individual ou de maneira autónoma.” 
PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.48. 



259 
 

a) posse de objetos perigosos que é em si mesma perigosa 

 

A presente hipótese revela a situação na qual tanto o objeto quanto a própria posse 

(relação de sujeição, fruição e disponibilidade de um objeto a uma pessoa por um 

determinado período de tempo) se mostram objetivamente perigosos para bens jurídicos, 

independentemente de existir uma conduta por parte do autor. Nesta situação, frise-se, a 

periculosidade não depende de nenhum comportamento adicional do sujeito ativo. 

PASTOR MUÑOZ cita, como exemplos, a posse de uma arma, sem licença, que fica ao 

alcance de uma criança (art. 564 do Código Penal espanhol)636 ou a posse de materiais 

radioativos em más condições de segurança (art. 345 do Código Penal espanhol).637 Na 

primeira hipótese, a causação de um dano efetivo – já que o perigo concreto existe – é 

meramente circunstancial, pois basta que o infante se apodere da arma e, com isto, lesione 

a si mesmo ou a terceiros. Na segunda hipótese, a simples existência do material radioativo 

em más condições já é indicativo de uma periculosidade objetiva e concreta.638 Em síntese, 

o argumento para afirmar a legitimidade material deste comportamento reside no fato de 

que a posse + objeto (relação de domínio) representa um perigo iures et de iure de dano ao 

bem jurídico individual (perigo objetivo), o que, por si só, é suficiente para desaprovar o 

comportamento do possuidor. A doutrina costuma classificar estes tipos como delitos de 

perigo abstrato, que trazem ínsitas condutas “geralmente adequadas para produzir efeitos 

                                                           
636 A legislação nacional (Lei n. 10.826 de 22.12.2003) prevê um tipo penal de omissão para situações 
semelhantes: “Omissão de cautela: Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que 
menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja 
sob sua posse ou que seja de sua propriedade: Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.” 
637 No Brasil, exemplos de posse perigosa de objetos perigosos: A Lei n. 6.453 de 17.10.1977 prevê dois 
tipos penais consistentes na posse de material nuclear sem autorização ou sem observância das normas de 
segurança: “Art. 22 - Possuir, adquirir, transferir, transportar, guardar ou trazer consigo material nuclear, sem 
a necessária autorização. Pena: reclusão, de dois a seis anos. Art. 26 - Deixar de observar as normas de 
segurança ou de proteção relativas à instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de material 
nuclear, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, de dois a 
oito anos.” BRASIL. Lei n. 6.453, de 17 de outubro de 1977. Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos 
nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6453.htm>. Acesso em: 
10.12.2018. No Código Penal: “Art. 253 - Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da 
autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua 
fabricação.” BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 10.12.2018. 
638 Afirma a professora PASTOR MUÑOZ que, em ambos os casos, se está diante de um “perigo objetivo”, o 
qual é inerente à conduta do autor, o que permitiria justificar a criminalização nos mesmos termos dos delitos 
de perigo “abstrato-concreto”, que alguns denominam de “delitos de periculosidade concreta”, uma vez que 
não é necessária nenhuma conduta autorresponsável do autor para que se gere o perigo. PASTOR MUÑOZ, 
Nuria. Reflexiones sobre la legitimidad de la criminalización de la posesión de determinados objetos y de la 
pertenencia a organización criminal. op. cit., p.271. 
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perturbadores.”639 A razão da criminalização nesta estrutura reside no perigo ou no próprio 

risco inerente a estes objetos, motivo pelo qual visa o legislador controlá-los com o fim de 

diminuir o risco ou limitar o perigo.640  

 

Relativamente a esta classificação, sobreleva notar que SCHROEDER se refere a 

“delitos puros de posse”: aqueles cujo objeto material da figura típica seja, por si só, 

perigoso. O autor cita, como exemplo, objetos que podem explodir, que sejam inflamáveis, 

agentes patógenos transmissores de doenças e aqueles objetos que apresentam perigo em 

seu uso, podendo causar danos tanto ao possuidor quanto a terceiros, tais como armas de 

fogo, especialmente quando o manuseio é levado a cabo por crianças ou inimputáveis 

(louco homicida).641  

 

Entretanto, quanto a este tipo de conduta possessória, cujos objetos são por si 

mesmos perigosos ou que podem representar perigo nas mãos de terceiros, ainda que não 

afirme a ilegitimidade destas figuras típicas, SCHROEDER sustenta que uma “custódia 

apropriada” poderia evitar os “danos temidos” ou ao menos impedi-los de forma 

considerável. Assim, a submissão do sujeito ativo à sanção do crime de posse nestas 

circunstâncias representaria violação à “proibição de excesso”. Ademais, de forma 

argumentativa, aduz que o dever de cuidado requerido na custódia de tais objetos estaria 

assegurado pelas normas de conduta tanto do crime de homicídio quanto do crime de lesão 

corporal culposos, não obstante a norma de conduta do delito culposo de resultado seja o 

dever de emprego de cuidado justamente para evitar danos. A preferência, portanto, do 

legislador pelo delito de posse representa um “menosprezo” ao “efeito protetor” decorrente 

dos crimes culposos de resultado. Destarte, o argumento da antecipação da barreira de 

punição, pois o legislador “não poderia esperar o resultado”, em sua visão, é errado na 

medida em que o “cidadão deve satisfazer o dever de cuidado requerido”. Convém notar, 

porém, que, mesmo sustentando que as normas de conduta referentes aos delitos culposos 

teriam capacidade de rendimento suficiente para evitar os perigos oriundos dos objetos 

custodiados (por exemplo, autoinflamáveis, que podem explodir ou que o uso possa gerar 

                                                           
639 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.56.  
640 AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva 
comparada. op. cit., p.72. AMBOS complementa: “portanto, estes delitos de posse normalmente perseguem 
fins preventivos, com o objetivo de evitar maiores danos ou prejuízos que possam surgir a partir da da posse 
e do uso descontrolado dos respectivos objetos”.  
641 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.72. 
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danos), SCHROEDER ressalva que a pena do injusto de posse decorrente do “mero 

perigo” estaria justificada e, portanto, legitimada, se o resultado fosse “tão grande” que a 

ausência resulte uma casualidade. 642  

 

 

b) posse em si mesma não perigosa de objetos perigosos que podem ser empregados de 

maneira perigosa 

 

Antes da abordagem desta estrutura e das demais, primeiramente, é necessário fazer 

duas observações mencionadas pela própria professora PASTOR MUÑOZ. A primeira 

observação consiste na ideia de que, diferentemente da estrutura de legitimação da letra 

“a”, que traz ínsita uma periculosidade objetiva para bens jurídicos individuais, as demais 

estruturas escapam desta construção. Por este motivo, a tarefa, em sua visão, é buscar um 

“equivalente funcional” que possa suprir esse déficit de periculosidade objetiva e, ao fim e 

ao cabo, explicar o injusto material das demais situações possessórias. A segunda, e mais 

importante, é que o déficit de periculosidade objetiva das demais estruturas deve ser 

suprido – e aí entra seu “equivalente funcional” – de dois modos:  

 

(i) pela séria manifestação objetiva de periculosidade subjetiva do autor ou 

pelo início de uma condução criminal de vida (exemplos das estruturas “c” e 

“d” – posse com significado objetivo de preparação);  

(ii) suposição de uma possível periculosidade subjetiva ou início de uma 

condução criminal de vida (exemplo da letra “b” – posse sem um 

significado inequívoco de preparação).643  

 

Especificamente no que toca à estrutura “b”, trata-se da situação na qual a posse 

(relação de domínio) em si mesma não representa um perigo juridicamente relevante para 

bens jurídicos. No entanto, o objeto possuído pode ser reputado perigoso e, ademais, 

empregado no futuro de maneira perigosa, como, por exemplo, para a prática de um delito. 

A professora PASTOR MUÑOZ nomeia estas situações de “perigo de um comportamento 

futuro”. Para facilitar o raciocínio, cita o exemplo da posse de arma de fogo, sem licença, 

                                                           
642 Idem, p. 75: “Uma submissão à pena do mero perigo só parece conveniente quando o perigo de produção 
do resultado seja tão grande que sua ausência resulte uma casualidade.”  
643 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.60. 
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dentro da residência, no sótão, dentro de um baú, trancado com chaves.644 Nesta estrutura, 

há apenas o perigo de um “comportamento futuro” diante da possibilidade da arma de fogo 

poder ser utilizada para a prática de delito, como, por exemplo, um homicídio ou roubo. A 

posse em si mesma, diferentemente da estrutura anterior, não é perigosa, por exemplo, 

diante da inviabilidade de acesso de crianças e inimputáveis (arma trancada no baú), logo, 

apenas restaria uma “periculosidade subjetiva”, a qual, por sua vez, não fora manifestada 

de forma expressa e objetiva. Esta presunção de periculosidade, frise-se, não é um 

equivalente funcional de periculosidade objetiva. Ademais, ainda que o possuidor tenha 

planos criminais “perfeitamente desenhados” para o emprego do objeto (arma), estes estão 

contidos em sua esfera interna, no âmbito do pensamento, não sendo garimpáveis 

penalmente. Como os planos delitivos ou pensamentos não foram trasladados do interno 

(subjetivo) para o externo (objetivo), trata-se de suposição e a respectiva interpretação é 

irrelevante, não havendo como falar, destarte, em inequívoco sentido de preparação. Nesse 

diapasão, o comportamento não constitui verdadeira perturbação social merecedora de 

resposta penal. Portanto, em sua visão, não é legítimo criminalizar um comportamento 

baseado apenas e tão-somente na suspeita de que o possuidor decida cometer um delito no 

futuro, pois se trataria de uma presunção de periculosidade.  

  

 

c) posse de objetos com a intenção de cometer um delito  

 

Esta estrutura representa a situação na qual a posse de objetos perigosos não é em si 

mesma perigosa para bens jurídicos, mas que, todavia, esta posse é acompanhada de um 

plano criminal (intenção de cometer um delito). Este plano, entretanto, deve ser 

demonstrado e provado sobre a base de indícios objetivos; esta posse, destarte, tem um 

sentido (significado) de preparação da prática de outro delito. Cita a professora PASTOR 

MUÑOZ o exemplo da posse de 90 quilos de cocaína que, de acordo com dados objetivos, 

especialmente a grande quantidade e a espécie do entorpecente, acompanha um plano 

criminal voltado ao tráfico. Em sua visão, porém, o sentido de preparação desaparece se 

existem indícios objetivos que indiquem uma real dúvida acerca da intenção, ou seja, que 

                                                           
644 Idem, p. 48.  
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ofereçam outra explicação racional alternativa diversa da posse com sentido de preparação 

de um delito, nesta hipótese, portanto, a conduta deixa de ser considerada preparação.645  

 

SCHROEDER, por sua vez, classifica esta conduta como “posse com intenção de 

utilização”, ou seja, são delitos de posse que “contemplam como elemento do tipo a 

intenção de utilização dos objetos possuídos”646 exigindo, nas suas palavras, uma 

“tendência interna transcendente”. Cita como exemplo um delito da legislação penal alemã 

(“posse de documentos perigosos com ânimo de distribuição”). São situações que, não 

obstante a periculosidade do próprio objeto, o legislador “designa expressamente o perigo 

suspeitado” que, no caso, seria o emprego ou a possibilidade do emprego de tais 

documentos.647 Trata-se, portanto, na visão de SCHROEDER, de uma suspeita de perigo 

vinculada à posse.  

 

 

d) posse de objetos que somente são idôneos para a comissão de determinados delitos, 

sempre e quando a posse tenha, no contexto, significado de preparação de um delito 

 

Trata-se da posse de objetos que são destinados – de maneira idônea – à prática de 

determinados delitos648 e que, no contexto em que se encontram, têm significado de 

preparação inequívoca e, todavia, caracterizam-se em um ato preparatório, por si só, um 

injusto penal. Assim, os objetos possuídos somente são suscetíveis de utilização para fins 

delitivos. A professora PASTOR MUÑOZ cita, dentre outros, como exemplo, os 

“precursores” (matéria-prima, insumo ou produto químico) destinados à preparação de 

drogas (art. 371) e os meios especificamente destinados à prática de falsidades 

documentais ou a falsificação de moeda (art. 400).649 Contudo, não constituirá a posse 

                                                           
645 Idem, p.50. Cite-se, na legislação nacional, nesta linha, a “posse” (“exposição à venda” ou “manutenção 
em depósito para vender”) de produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais (art. 273, C.P).  
646 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.72. 
647 Andrés FALCONE exemplifica esta conduta com a posse de meios propagandísticos de partidos ou 
organizações declaradas anticonstitucionais pelo Tribunal Constitucional (e.g. grupos neonazistas), conforme 
o §86 p.1 StGB: FALCONE, Andrés. O conceito normativo de conduta jurídico-penal: a conduta como 
primeiro estágio da imputação à liberdade pessoal. op. cit., p.200. Anote-se que este exemplo se assemelha a 
nova estrutura “f” da professora PASTOR MUÑOZ, mencionada a seguir neste trabalho.  
648 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.53. 
649 Relativamente aos exemplos trazidos por PASTOR MUÑOZ: “Hay una serie de casos de posesión en los 
que el objeto poseído solamente es susceptible de ser utilizado para fines delictivos. Esto es lo que ocurre con 
los precursores (art. 371 CP); los medios específicamente destinados a la comisión de falsedades 
documentales o falsificación de moneda (art. 400 CP); los equipos para facilitar acceso inteligible a un 
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tratada neste tópico caso “existam indícios convincentes de que a posse não tem o sentido 

de preparação de futuros delitos senão outro significado razoável”. Em outras palavras, não 

obstante sejam objetos idôneos à prática de outro crime e sua posse já constitua um injusto, 

se não houver demonstração, por indícios convincentes, de que a posse de tais objetos seja, 

de fato, destinada à prática dos delitos que o legislador almeja evitar, não há como falar da 

posse aqui tratada. Portanto, o injusto possessório restaria descaracterizado e, logo, um 

indiferente penal, pois a posse não teria verdadeiro sentido de preparação de futuro delito, 

mas sim outro significado qualquer.  

 

SCHROEDER chama esta situação possessória de “posse como preparação”. Estes 

injustos possuem determinados objetos que serão utilizados na prática de outro delito e que 

a própria lei exige a clara demonstração da intenção com a utilização das expressões “para 

a” ou “com a intenção de”. Por este motivo, esta posse também pode ser lida (ou 

classificada) como posse “com a intenção de”. Os exemplos são a posse de placas, moldes, 

programas informáticos, custódia de papéis destinados à falsificação de dinheiro ou selos. 

Segundo SCHROEDER, trata-se de um “estágio da realização do delito”, vale dizer, de 

preparação, contudo, se a custódia dos objetos não vir acompanhada de um sentido de 

efetiva preparação, a conduta é mera “contravenção administrativa” posto que o “delito de 

preparação é, também, um delito de intenção, já que se deve provar que o autor planeja um 

delito concreto.”650  

                                                                                                                                                                                
servicio de radiodifusión o servicios interactivos (art. 286.1 CP); los dispositivos técnicos para desactivar 
dispositivos de protección de programas de ordenador u obras, interpretaciones o ejecuciones (art. 270.3 CP, 
propiedad intelectual); los útiles para el robo (art. 509 CP 1973, derrogado) y, desde el 1 de octubre de 2004, 
con los programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de la estafa común o la informática 
(art. 248.3 CP).” Idem, p. 53. No Código Penal Brasileiro, podemos citar os seguintes exemplos: “Petrechos 
para falsificação de moeda: Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou 
guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de 
moeda: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.”; “Petrechos de falsificação: Art. 294 - Fabricar, 
adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis 
referidos no artigo anterior: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.”; “Art. 33. Importar, exportar, 
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 
5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1o Nas 
mesmas penas incorre quem: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto 
químico destinado à preparação de drogas; (...). Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, 
vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou 
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - 
reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.” 
650 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.72-73. 
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e) posse de objetos provenientes de um delito  

 

Não obstante o foco sejam as situações possessórias na lógica da antecipação, tendo 

em conta o comportamento insculpido no art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, 

cumpre-nos tecer algumas considerações acerca desta estrutura pós-consumativa.651  

 

Trata-se de comportamentos que se afastam de eventual lesão a bem jurídico. No 

entanto, em diferença aos anteriores, estes injustos de posse operam predominantemente 

com a lógica pós-consumativa, uma vez que a intervenção penal já se produziu quando 

houve a lesão ao bem jurídico. São comportamentos penais nos quais o objeto possuído 

decorre de um delito já consumado. Exemplo típico é a posse de material pornográfico 

envolvendo crianças ou adolescentes.652  

 

Na criminalização dos injustos possessórios envolvendo pornografia infanto-

juvenil, a despeito de eventual conteúdo ético ou moral para justificar a reprovação do 

comportamento, o fundamento dogmático de tipificação material é controverso. Nestes 

delitos a violação ao bem jurídico (identidade sexual da criança ou do adolescente) ocorre 

no momento em que os menores de 18 anos são submetidos à exposição para a elaboração 

do material pornográfico. Não se pode desconsiderar, porém, que estes delitos também 

operam numa lógica de antecipação, uma vez que, punindo a posse destes materiais, evita-

se que, no futuro, novas crianças e adolescentes sejam submetidos à mesma dinâmica 

exploratória.653  

                                                           
651 Por se tratar de estrutura que difere das anteriores e que foge à lógica de justificativa dos delitos de posse 
do Estatuto do Torcedor, será apenas mencionada com finalidade expositiva.  
652 Lei n. 8.069 de 13.07.1990: “Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, 
vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. § 1o A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 
(dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o “caput” deste artigo. § 2o Não há crime se 
a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das 
condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por: I – 
agente público no exercício de suas funções; II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, 
entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos 
crimes referidos neste parágrafo; III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso 
ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à 
autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. § 3o As pessoas referidas no § 2o deste 
artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido.”  
653 “En este delito, la posesión tiene lugar cuando el bien jurídico (la indemnidad sexual del menor) ya ha 
sido lesionado pues tal lesión se produce en el momento de la elaboración de los materiales pornográficos. Lo 
cierto es que en este delito no se puede descartar una lógica del adelantamiento (ya que castigar la posesión 
sirve para evitar la comisión de delitos futuros cuyo objetivo sea producir nuevos materiales).” PASTOR 
MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática. 
op. cit., p.90.  
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Do ponto de vista da política criminal, o objetivo do legislador é influenciar, por 

meio da tipificação destes injustos de posse de natureza pós-consumativa, a cadeia de 

produção de referido material e punir o consumidor final. Com isto, a lógica do legislador 

reside no fato de que, punindo o consumidor final, diminuiria a produção do material. 

Portanto, a ideia central da punição destes injustos possessórios não é a preservação de 

uma moral coletiva, mas sim a diminuição das taxas de pornografia infantil e da própria 

exploração sexual de crianças e adolescentes sujeitos a essa prática.654  

A professora PASTOR MUÑOZ, especialmente com base na doutrina alemã, 

expõe as argumentações de fundamentação do injusto de posse de pornografia infantil que, 

diferentemente dos demais delitos de posse, têm como eixo central a identidade penal 

lastreada em um delito já consumado. Identifica três razões para o castigo deste injusto 

possessório:  

 

a) entender a posse como contribuição à atividade de produção dos materiais 

pornográficos;  

b) considerar que a posse constitui um perigo de comissão de 

comportamentos futuros delitivos por parte do possuidor ou de terceiros;  

c) conceber o castigo da posse como um meio para castigar o produtor 

(autor do delito contra a indenidade sexual do menor), quando não se 

conseguiu provar sua intervenção na produção.655  

 

Em resumo, segundo PASTOR MUÑOZ, o delito de posse de pornografia infantil 

tende a ser explicado em termos da relação com o bem jurídico lesionado e pelo 

comportamento de produção. Nesse sentido, há duas possibilidades:  

 

a) a primeira, explicar o injusto de posse em termos instrumentais656 e 

                                                           
654 “El origen de la inclusión de esta figura radica en una medida político-criminal tendiente a actuar 
directamente contra el último eslabón de la cadena de tráfico de material pornográfico, o sea el consumidor. 
La evolución de semejante conducta ha sido paulatina por cuanto comenzó castigándose penalmente la 
creación de esta iconografía, para luego actuar contra la cadena de distribución en sí, incluyendo la posesión 
orientada a la venta. Y finalmente, se acordó centrar los esfuerzos tendientes a disminuir o erradicar de esta 
forma de comercio del material a través de la punición de la mera tenencia partiendo de la hipótesis de que, a 
menor número de consumidores, menor demanda y consecuentemente menor tráfico, en tanto, una cosa es 
segura, si no existe demanda no hay mercado.” BOUYSSOU, Norma I. Delitos de posesión – de nuevo sobre 
su escenario respecto de la acción. A su vez, una consideración a tenencia de pornografía infantil para uso 
proprio. op. cit., p.62-63.  
655 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.91.  
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b) entender que o injusto de posse se explica como ato de favorecimento.  

 

Relativamente à primeira, em sua visão, não é suficiente para a explicação destes 

injustos eis que não se pode instrumentalizar a posse somente porque resulta útil para 

perseguir outros delitos. Isto somente seria possível se houvesse a renúncia de que os tipos 

penais possuíssem um injusto próprio e se fosse admitida a lógica da acumulação. No 

tocante à segunda, que depende do injusto de produção dos materiais, há, em sua visão, 

duas soluções:  

 

i) definir o injusto de posse de material pornográfico como ato de 

favorecimento;  

ii) concluir pela falta de justificação convincente e relegar a punição deste 

comportamento ao direito administrativo.  

 

O injusto de pornografia infantil poderia, em sua visão, encontrar justificativa 

material no delito de favorecimento (“encubrimiento” – art. 451, CP), não no sentido de 

dificultar a persecução policial dos responsáveis de um delito, pois a posse de materiais de 

pornografia infantil não aumenta as dificuldades da administração da justiça na persecução 

do comportamento de produção, mas sim no sentido do favorecimento pessoal, pois poder-

se-ia entender que o possuidor de pornografia infantil auxilia os cúmplices para que se 

beneficiem do proveito, produto ou preço do delito. Portanto, seguindo esta interpretação, 

lograria-se encontrar justificativa material própria para o delito de posse de pornografia 

infantil no elemento de favorecimento. 

 

 

                                                                                                                                                                                
656 SCHROEDER, a seu turno, chama de “posse como incentivo de produção”. Na verdade, segundo 
SCHROEDER, o delito de posse de material contendo pornografia visa à “facilitação da prova” do crime 
anterior (abuso) ao qual às crianças foram submetidas, eis que as pessoas intervenientes nos filmes são 
frequentemente irreconhecíveis. Por outro lado, a posse dos materiais tem o desiderato de proteger os 
menores na medida em que a posse fomenta a produção dos referidos materiais. Interessante, anota 
SCHROEDER, que os materiais objetos do crime de posse deveriam, de fato, representar a realidade, 
contudo, também restou tipificada a conduta possessória quando as imagens fossem alteradas em 
computador. Logo, passou-se a criminalizar também as “representações próximas à realidade” e, neste 
sentido, exsurge outra classificação dos delitos de posse, qual seja, a “posse como facilitação da prova”, ou 
seja, a criminalização deste tipo de posse visa flexibilizar a necessidade da prova de aquisição dos objetos. 
SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p.73-74.  
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f) posse de objetos que indicam uma atitude do autor (interesse/predisposição) para 

atividades criminosas 

 

No direito espanhol, o exemplo caracterizador deste injusto possessório é a posse 

de propaganda terrorista e condutas análogas.657 A lógica da criminalização é 

completamente diferente das anteriores, uma vez que não se trata de posse de objetos com 

a intenção de cometer um delito ou mesmo de objetos idôneos para a comissão de 

determinados delitos, os quais seguem a lógica da preparação, sendo a periculosidade 

objetiva suprida pela manifesta periculosidade subjetiva (equivalente funcional). Também 

não se trata de posse de objetos perigosos que podem ser empregados de maneira perigosa 

que, segundo explanado, por se tratar de direito penal de mera suspeita, reputou-se 

ilegítimo. A posse, nesta situação, esgota-se nela mesma, não havendo indício objetivo da 

prática de delito. A criminalização da posse de propaganda terrorista ou mesmo a visita a 

sites com propaganda terrorista atendem à necessidade de uma política criminal local658 e, 

por sua vez, legitimariam um direito penal do autor em detrimento de um direito penal do 

fato.659 Assim, não por outro motivo, a professora PASTOR MUÑOZ alude à necessidade 

                                                           
657 “Artículo 575. 1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de 
capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o 
adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de 
elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o 
específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones. 2. Con la misma pena se 
castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este 
Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. Se 
entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios 
de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio 
de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la 
incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los 
hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. 
Asimismo, se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder 
documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una 
organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.” (...) ESPANHA. Lei 
Orgânica n. 10, de 23 de novembro de 1995. Dispõe sobre o Código Penal. Disponível em: 
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>. Acesso em: 07.03.2019.  
658 O preâmbulo da Lei Orgânica n. 2/2015, que alterou a sessão segunda do capítulo VII do Código Penal 
espanhol, deixa assente que: “la experiencia de la lucha contra el terrorismo en España nos ha permitido 
contar con una legislación penal eficaz en la respuesta al terrorismo protagonizado por bandas armadas como 
ETA o GRAPO, esto es, grupos terroristas cohesionados alrededor de uno o varios líderes, con estructura 
orgánica clara, reparto de roles dentro de la organización y relaciones jerarquía definidas y asumidas por los 
integrantes del grupo terrorista”. (...) “es evidente que las nuevas amenazas exigen la actualización de la 
normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que constituyen la 
principal preocupación de la comunidad internacional, en línea con la Resolución 2178 de Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas”. MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal. Parte especial. 21ª edição. 
Valência: Tirant Lo Blanch, 2017, p.777.  
659 “Igualmente discutible es que acto seguido se diga que asimismo se entenderá que comete este delito 
quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su 
contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar 
con cualquiera de ellos o em sus fines. Estas tipicidades desbordan los límites de Derecho penal, anticipando 
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de uma terceira via do direito penal, ou seja, um direito penal construído entre o direito de 

guerra e o direito penal com elementos de direito policial.660 Destarte, como foge à lógica 

do presente trabalho, uma vez que a ideia é a limitação do direito de polícia com a 

caracterização de um injusto próprio relativamente às condutas previstas no art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, nos ambientes esportivos, deixar-se-á de 

fazer maiores considerações sobre os tipos penais aludidos.  

 

 

7.1. Considerações dogmáticas de legitimação 

 

Ressalvadas as estruturas “e” (posse de objeto provenientes de um delito) e “f” 

(posse de objetos que indicam uma atitude do autor) pelos motivos acima aludidos, quanto 

às demais, de rigor algumas considerações. Percebe-se, portanto, que a estrutura exposta na 

letra “a” transita na lógica da antecipação, vale dizer, castiga-se a posse do objeto perigoso 

antes que ele desencadeie um processo lesivo. Quanto às demais (“b”, “c” e “d”), mesmo 

também transitando na mesma lógica de antecipação, ou seja, castiga-se antes que o 

possuidor de um objeto perigoso decida utilizá-lo para cometer um delito (estrutura “b”); 

antes que o possuidor execute o delito preparado (estrutura “c”); antes que o possuidor de 

objetos especificamente destinados à comissão de certos delitos inicie a execução 

(estrutura “d”); todas, frise-se, possuem um conteúdo de injusto material próprio e 

                                                                                                                                                                                
su intervención a comportamientos meramente sospechosos que en sí mismos son perfectamente lícitos y 
cuya relevancia penal se hace depender de una finalidad que más bien se basa en afinidades ideológicas o 
incluso religiosas con las ideas de algunos grupos terroristas, pero no siempre con los actos que estos 
realizan, y que en tanto no se traduzcan en actos claramente dirigidos a la realización de actividades 
terroristas deben permanecer al margen del Derecho penal. Lo contrario puede llevar a un Derecho penal de 
autor que castigue la afinidad con determinadas ideas, aunque no se traduzcan en actos concretos de 
contenido delitivo.” Idem, p.784-785.  
660 Nesse sentido sobre as “¿Criminalizaciones de ‘excepción’? La posesión de propaganda terrorista y 
conductas análogas”, afirma PASTOR MUNÕZ: “en tal caso, creo que la reflexión debe discurrir por las vías 
definidas por PAWLIK en ‘Der Terrorist und sein Recht’, examinando si es posible construir un tertium 
genus entre el Derecho de guerra y el Derecho penal, con elementos del Derecho policial. Ahora bien, eso 
obliga a justificar los elementos de necesidad, subsidiariedad proprios de un Derecho de excepción”. 
PASTOR MUÑOZ, Nuria. Reflexiones sobre la legitimidad de la criminalización de la posesión de 
determinados objetos y de la pertenencia a organización criminal. op. cit., p.275. Nesse mesmo sentido, 
sobreleva notar as ponderações de D’ÁVILA acerca das dificuldades da ciência jurídico-penal, com seu 
instrumental teórico, em reconhecer novos problemas e, por conseguinte, oferecer respostas penais 
“minimamente justas”, especialmente com relação ao terrorismo. Assim: “e, por fim – certamente não o 
maior, mas, ao menos, o mais mediático problema da atual política criminal em âmbito internacional – o 
terrorismo, cuja política de combate é responsável pela instituição de práticas penais arbitrárias, restrição e 
supressão de direitos, entre outros tantos desdobramentos práticos e teóricos que, reunidos, representam, ao 
nosso sentir, uma das maiores crises experienciadas pelo modelo de Estado Democrático de Direito.” 
D’ÁVILA, Fábio Roberto. O espaço do direito penal no século XXI: sobre os limites normativos da política 
criminal. op. cit., p.83-84.  
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autônomo se levado em conta eventual lesão a bem jurídico individual. Assim, como 

salientado, mesmo transitando na lógica da antecipação, os comportamentos encontram 

legitimidade material autônoma.  

 

Na estrutura “a”, está-se diante de um perigo objetivo decorrente do próprio objeto 

como fonte de perigo, enquanto que, nas estruturas “c” e “d”, a periculosidade é de 

natureza subjetiva, expressada na manifesta intenção de delinquir, seja na posse de objetos 

com a intenção de cometer um delito, seja na posse de objetos idôneos para prática de 

determinados delitos. Nestas estruturas “c” e “d”, a premissa central consiste no fato de 

que a falta de periculosidade objetiva se supre com a manifestação da periculosidade 

subjetiva do autor, sendo que, para ambas, esta vem representada na posse com significado 

(sentido) objetivo de preparação. Nestas situações, não basta a simples posse, exigindo-se 

também um comportamento do possuidor. Ademais, ainda como premissa, note-se que a 

concepção de injusto e, por conseguinte, o comportamento típico, não toma como 

referência o perigo de lesão a bens jurídicos, mas sim “a expressão da periculosidade 

subjetiva do autor ou o início de uma condução criminal de vida”.661 Não se está punindo 

eventual periculosidade do sujeito por si mesma, mas o fato de que esta externalização 

(comunicação) da periculosidade subjetiva representa uma perturbação social. Destarte, a 

professora PASTOR MUÑOZ não compreende, verdadeiramente, estas estruturas dentro 

da lógica do “adiantamento das barreiras de proteção penal” ou como “delitos de 

obstáculos”, mas sim como estruturas que possuem um injusto autônomo cujo conteúdo 

material é a lesão à segurança normativa. 

 

A argumentação gira em torno dos posicionamentos de JAKOBS662 acerca do 

injusto de ameaça (lesão aos pressupostos cognitivos de confiança na vigência da norma) e 

de KINDHÄUSER663 sobre os crimes de perigo abstrato (proteção de expectativas 

normativas ou “relação racional com os próprios bens”). Para a professora PASTOR 

MUÑOZ, o conteúdo material próprio dos tipos de posse das estruturas “c” e “d” está no 

fato de que, nestas situações, o autor encontra-se seriamente disposto a cometer um delito, 
                                                           
661 Sobre a argumentação das estruturas “c” e “d”: PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los 
de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática. op. cit., p.60-78. 
662 JAKOBS, Günther. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Tradução de 
Enrique Peñaranda Ramos. In: JAKOBS, Günther. Bases para una teoría funcional del derecho penal. Lima: 
Palestra Editores, 2000, p.209-248. 
663 KINDHÄUSER, Urs. Estructura y legitimación de los delitos de peligro del Derecho penal. Tradução de 
Núria Pastor Muñoz. INDRET – Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, n. 1/2009, fevereiro/2009, 
p.1-19.  
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o que faz com que a confiança dos cidadãos de que seus bens jurídicos sejam respeitados 

fique prejudicada. O injusto de posse não se explica em referência a um injusto de dano 

(lesão, homicídio etc.), mas sim pela perturbação autônoma da segurança que acarreta o 

próprio injusto possessório. Diferentemente de JAKOBS, o injusto material é extraído do 

fato de que a segurança, pertencendo ao direito penal, é de natureza normativa e não 

cognitiva, logo, a lesão é definida como perturbação, podendo, por isso, haver reação com 

pena.664  

 

Assim, os tipos das estruturas “c” e “d” que se explicam por meio da “manifestação 

da periculosidade subjetiva” constituem, na verdade, “defraudações de uma expectativa 

normativa de segurança e não lesões dos pressupostos cognitivos das expectativas 

normativas”,665 o que afasta os tipos de posse da natureza de um direito penal policial. O 

problema que é posto pela professora PASTOR MUÑOZ é: qual é ou são os elementos da 

segurança que devem ser protegidos pelo direito penal? Em sua visão, nem todo elemento 

merece proteção, mas somente aqueles pertencentes ao núcleo da sociedade ou da 

identidade social. A segurança, assim, é dividida em: a) aspecto material, que consiste na 

ausência de periculosidade dos elementos não-pessoais na disposição sobre os bens 

jurídicos, como, por exemplo, a veracidade dos documentos ou a integridade dos 

alimentos; b) aspecto pessoal, que se subdivide em duas dimensões: b1) que as pessoas 

sejam capazes de cumprir determinado dever, como, por exemplo, não dirigir sob a 

condução de álcool ou, como é o caso tratado nesta tese, não se dirijam aos estádios ou lá 

permaneçam na posse de instrumentos que aumentem o nível de risco, o qual já é inerente 

a um evento esportivo, notadamente em situações que envolvam partidas de futebol; b2) 

que não haja pessoas dispostas a lesionar referido dever, por exemplo, na preparação 

(objetiva ou subjetiva) de um delito. Os injustos das estruturas “c” e “d”, portanto, 

ofendem a dimensão pessoal-subjetiva, na medida em que a segurança se fundamenta no 

                                                           
664 Afirma a professora PASTOR MUÑOZ: “ahora bien, por otra parte, discrepo de la afirmación de Jakobs 
de que la seguridad (o los presupuestos de las expectativas principales) es de naturaleza cognitiva. Si, como 
afirma este autor, los presupuestos de vigencia de las normas principales fueran cognitivos, no se entiende 
cómo podría ser ‘delito’ aquel comportamiento que lesionara tales presupuestos. En efecto, en su sistema, el 
delito se define como la lesión de las expectativas normativas, así que, si la seguridad es algo cognitivo, su 
lesión no puede ser delito – no perturba –; el comportamiento que no lesiona expectativas normativas no 
tiene la dimensión comunicativa que es esencial en el planteamiento de Jakobs para afirmar que hay injusto.” 
PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.69.  
665 Idem, p.70. 
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sentido de que não haja pessoas dispostas a delinquir e que, por outro lado, as pessoas 

possam disfrutar com confiança de seus próprios bens.  

 

Em relação a estas estruturas (“c” e “d”), denominadas por SCHROEDER como 

“posse com a intenção de uso” ou “posse como preparação”, não aponta o professor 

alemão qualquer problema de ordem dogmática, sendo suscetíveis, assim, a poucas 

críticas, pois, nestes delitos, agregada à posse, está a intenção de utilização do objeto, ao 

contrário dos delitos puros de posse (ou, como denomina PASTOR MUÑOZ, “posse de 

objetos perigosos”) que não trazem acréscimo algum. Ademais, a intenção ou o propósito, 

constatados no processo mediante indícios externos, proporcionam ao sujeito ativo a 

possibilidade de “refutar o efeito indiciário da posse por meio da referência a outro fim 

distinto”. Logo, eventual fundamentação dogmática-penal fulcrada no elemento anímico 

não ofenderia ao “princípio do fato” na medida em que a exigência da intenção não tem 

relação com a própria fundamentação penal, mas sim que, unida à periculosidade abstrata 

da conduta, possa o autor refutar o injusto de posse mediante a demonstração de outro fim 

que não o delitivo.666  

 

Ainda referente às estruturas “c” e “d”, a professora PASTOR MUÑOZ traz à lume 

possíveis críticas que podem ser tecidas na caracterização destes injustos de modo 

autônomo e não como adiantamento de proteção penal. A primeira consiste no fato de que 

os bens jurídicos supraindividuais possuem um conteúdo difuso e de difícil concreção, o 

que mostra a complexidade de determinar quando são afetados ou colocados em perigo por 

determinado comportamento. A segunda, é que a criação de bens jurídicos 

supraindividuais é uma maneira de evitar os problemas de fundamentação trazidos quando 

se trata de antecipação da proteção de bens jurídicos individuais. A professora PASTOR 

MUÑOZ responde a estas críticas com três argumentos de rechaço. Em primeiro lugar, o 

bem jurídico supraindividual da segurança possui um conteúdo essencialmente 

comunicativo e não-material, motivo pelo qual a lesividade deve definir-se em termos 

comunicativos no sentido de que a segurança sinaliza ao sujeito a possibilidade de dispor 

de um modo racional de seus próprios bens. Em segundo, entender esses delitos em termos 

de adiantamento das barreiras de proteção possibilita uma grande ampliação do âmbito do 

                                                           
666 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. op. cit., p. 75. Interessante notar, uma vez 
mais, que SCHROEDER ressalva a punição da preparação aos “delitos mais graves”. Assim: “Em todo caso, 
a punibilidade da mera preparação de delitos deve ficar limitada aos delitos mais graves.”  
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penalmente relevante.667 Em terceiro, alguns bens jurídicos supraindividuais, como é o 

caso da segurança, fazem parte da estrutura essencial da sociedade.668 

 

Ainda, quanto às possíveis críticas, ressoa de alguma dificuldade, quanto a estas 

estruturas possessórias, especialmente a estrutura “c”, saber quais os critérios para a 

aferição da inequívoca perigosidade subjetiva ou a disposição do sujeito em delinquir. A 

ausência de critérios específicos para identificar a “inequivocidade” ou a “disposição” 

prévia num fato anterior (posse) acarreta a dificuldade em estabelecer uma conclusão 

acerca do objetivo do sujeito e, assim, também, a legitimidade de sua punição pelo injusto 

de posse, mesmo que posteriormente se verifique a real intenção do sujeito em delinquir. A 

ausência de critérios levaria à utilização arbitrária do direito penal.669 A ilegitimidade 

estaria no fato anterior de que não se tem dados objetivos que mostrem eventual 

predisposição do sujeito ativo em delinquir. Isto é diferente quando se está na posse de 

objetos que são especificamente destinados à prática de delitos, como é o caso, por 

exemplo, da posse de material ou máquina destinada à falsificação de moeda. Neste caso, o 

legislador vinculou o crime posterior (falsificação de moeda) à posse anterior – 

antecipando-se ao crime-fim, mostra-se legítima.  

 

Como se verá adiante, tal argumentação não se aplica ao art. 41-B, parágrafo 1º, 

inc. II do Estatuto do Torcedor, posto que, não obstante o legislador não tenha estipulado 

eventual crime posterior a ser praticado – os crimes de danos –, estabeleceu critérios 

rígidos para a identificação da fonte de perigo: o sujeito deve ser torcedor; deve haver um 

evento esportivo e, ainda, a conduta somente será ilícita se a posse for verificada no 

entorno do local onde se desenvolve o evento esportivo ou no trajeto de ida e volta do local 

do evento. Preenchidos estes critérios, a presunção de “perigosidade” não é decorrente de 

um direito penal da suspeita, mas sim extraída do próprio contexto fático. Faltando 

qualquer destes requisitos, a conduta torna-se um indiferente penal. A realidade objetiva, 

destarte, criteriosamente demonstrada, é meio idôneo para a restrição da liberdade do 

                                                           
667 “(…) se abre la puerta al progresivo adelantamiento de las barreras de protección penal, según las 
necesidades de protección de bienes jurídicos individuales” PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de 
posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática. op. cit., p.76. 
668 “En efecto, si se pretende sostener que el Derecho penal protege bienes jurídicos, hay que admitir la 
‘desmaterialización’ de los estos últimos, pues, de lo contrario, no se pueden recoger en forma de bienes 
jurídicos todos los elementos esenciales que conforman la sociedad, entre los que se cuenta la seguridad.” 
Idem, p. 77.  
669 No mesmo sentido veja-se: SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica dos delitos de posse. op. 
cit., p.230.  
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cidadão-torcedor, uma vez que a manutenção de um ambiente esportivo saudável670 

(minimamente “seguro”), vale dizer, sem prática de ato de violência, representa um claro 

ganho social.671 

 

Por outro lado, já em relação à estrutura “b” (posse não perigosa de objetos 

perigosos que podem ser empregados no futuro de maneira perigosa), na visão da 

professora PASTOR MUÑOZ, não há clara manifestação inequívoca de periculosidade 

subjetiva ou uma manifesta intenção de delinquir, mas apenas e tão-somente uma suspeita 

e uma possibilidade. Não há, assim, uma externalização, por meio de indícios ou 

elementos, da real intenção da prática delitiva. Nesse sentido, a punição seria ilegítima na 

medida em que o direito penal não compactua com mera suspeita ou presunção de 

periculosidade de que o autor praticaria um delito. Ainda que, posteriormente, viesse a 

ficar esclarecido que o sujeito possuía um plano para a utilização ilícita do objeto possuído, 

mesmo assim isto não muda o fato de que, no momento da posse, e da verificação por parte 

do Estado, o injusto penal carecia de legitimidade material.  

 

Mesmo em se tratando da posse de um objeto perigoso, não há, nestas situações, 

um real sentido de preparação de um delito, nem a manifestação inequívoca da 

periculosidade do sujeito ativo. Nas palavras da professora PASTOR MUÑOZ, pode-se, 

eventualmente, deduzir do comportamento do autor uma disposição favorável ao delito, 

mas esta dedução não é suficiente para a caracterização da periculosidade subjetiva como 

um equivalente funcional da periculosidade objetiva. Trata-se do exemplo já mencionado 

da arma de fogo trancada dentro de um baú em um sótão. Há um risco de um 

comportamento futuro (uso da arma), mas, além de se tratar de uma dedução, isto não 

indica que, no momento da posse, haja efetivamente periculosidade subjetiva manifestada 

objetivamente. Cumpre notar, conforme observa a professora que, pode até ser que o 

sujeito tenha um plano criminal perfeitamente elaborado, mas este plano está na esfera 

interna dos pensamentos, o que é irrelevante para a interpretação de seu comportamento, 

posto que não transcendeu para o plano externo, não constituindo, portanto, uma 

perturbação social que mereça resposta penal.672  

                                                           
670 Palavra sempre utilizada quando se trata da prática do desporto.  
671 SANTOS, Humberto Souza. A configuração típica dos delitos de posse. op. cit., p.230.  
672 POLAINO-ORTS discorda da posição da professora PASTOR MUÑOZ, afirmando que as estruturas da 
letra “b” são legítimas. Sustenta seu posicionamento no fato de que é artificial distinguir periculosidade 
objetiva e subjetiva, uma vez que, na posse de objeto perigoso, imputa-se um risco, o qual não é meramente 
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Segundo PASTOR MUÑOZ, esta presunção de periculosidade de que o objeto 

seria utilizado futuramente caso o agente decida cometer um delito segue a mesma lógica 

da “Ley de Vagos e Maleantes de 1923”, da “Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social” 

ou “vagrancy laws” do século XVIII que, no Brasil, por exemplo, equiparam-se, como 

visto no Capítulo III, à repressão aos capoeiras. Desde já anote-se, mesmo que haja alguma 

semelhança com o art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, este tipo penal se afasta 

dessa lógica na medida em que, como se verá no Capítulo V, possui um conteúdo de 

injusto material próprio e, ainda que determinados torcedores, nas situações descritas pelo 

legislador, sejam considerados fonte de perigo, o comportamento perturbador é expressado 

por meio de atos inequívocos de agressão futura. A ilegitimidade da estrutura “b”, 

portanto, está no fato de que a punição seria baseada em uma presunção iuris et de iure, o 

que não se admite dentro de um Estado de direito, uma vez que violadora do princípio da 

presunção de inocência.673  

 

Por fim, cumprindo a observação inicial de que uma estrutura ora pode ser 

classificada em uma categoria, ora em outra, conforme alertado pela própria professora 

PASTOR MUÑOZ, a posse de uma arma de fogo sem licença pode ser alçada em qualquer 

das três primeiras estruturas, a depender do contexto: Se a posse da arma mostrar-se, no 

caso concreto, perigosa, a estrutura será a “a”; se, por outro lado, a posse não for perigosa, 

mas ostentar significado de preparação delitiva (manifestação inequívoca de 

periculosidade), pode caracterizar a estrutura “c”; se, ainda, a mesma posse não contiver 

                                                                                                                                                                                
hipotético, nem abstrato, mas sim constatável, o qual não advém do objeto ou do sujeito mas sim do fato de 
que o agente possui o objeto. O perigo, portanto, em sua visão, retrata uma efetiva incidência sobre o bem 
jurídico coletivo da segurança ou, de outra forma, dá ensejo à erosão da segurança cognitiva que os cidadãos 
têm na norma. Afirma, ainda, que a posse, numa visão normativa, é uma unidade social de sentido que o 
legislador relaciona a um perigo ou um risco de desestabilizar a segurança coletiva. Assim, referida unidade 
de sentido (posse) não tem o risco que deseja seu possuidor (ter uma arma para matar pessoas ou como 
colecionador para doá-la a um museu como relíquia), mas sim o que o legislador imputa à aludida unidade de 
sentido. Logo, a posse de uma arma de fogo irregular é comportamento delitivo, uma vez que socialmente 
desestabilizador, independentemente do local no qual o objeto tenha sido guardado (ao alcance de um menor 
ou trancado no baú) e das intenções do possuidor (matar pessoas ou conservar como relíquia). Portanto, nos 
delitos de posse, o desvalor do injusto localiza-se na unidade social de sentido que tem a posse de objetos 
perigosos por parte do sujeito e não na periculosidade do próprio objeto ou na periculosidade subjetiva do 
autor. A posse de objetos perigosos, como são as armas, é considerada perigosa levando em conta a 
idoneidade lesiva que deriva da própria posse e que coloca em perigo a segurança cognitiva dos cidadãos em 
relação à vigência da norma. A proibição dessa posse garante a estabilização de uma expectativa normativa o 
que, por sua vez, mantém a segurança dos cidadãos na norma. Ver: POLAINO-ORTS, Miguel. Delitos de 
posse como direito penal do inimigo. op. cit., p.105-106.  
673 Mesmo sem se tratando de presunção iuris tantum de periculosidade, mesmo assim há ilegitimidade posto 
que haveria uma inversão da lógica da própria presunção de inocência.  
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elementos concretos a indicar a preparação delitiva (apenas presunção de periculosidade), a 

posse será ilegítima nos termos da estrutura “b”.674 

 

Em suma, buscando segurança em uma interpretação teleológica restritiva, somente 

pode-se enxergar legitimidade material nas estruturas “a”, “c” e “d”, carecendo, portanto, 

de legitimidade a estrutura “b”, na visão da professora PASTOR MUÑOZ, pois nela não se 

observa nem uma periculosidade objetiva, nem seu equivalente funcional retratado no 

sentido de preparação.675  

 

 

8. Sentido material do delito de posse extraído do contexto 

 

Esta estrutura, diversa das anteriormente expostas, é uma tentativa de classificação 

da conduta do art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto de Defesa do Torcedor. Estaria, portanto, 

assim estruturada: posse, em si mesma, não perigosa, de objetos, igualmente, de per se não 

perigosos, mas que, ambos, conjuntamente, em contexto específico, tornam-se perigosos.  

 

Em primeiro lugar, quando se fala de objeto não-perigoso, está-se referindo àqueles 

objetos inócuos ou neutros, ou seja, que não trazem uma periculosidade própria, mas que 

podem ser empregados com um propósito criminoso. No contexto desportivo, com especial 

ênfase ao futebol, os objetos frequentemente levados ao estádio, sejam por torcedores 

individuais ou organizados – estes com mais constância – não são, em sua natureza, 

perigosos, uma vez que, em sua essência, são objetos com destinação diversa da 

empregada por torcedores, como, por exemplo: bastões de madeira, barras de ferro, soco-
                                                           
674 PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática. op. cit., p.86. No mesmo sentido, Kai AMBOS considera a criminalização antecipada de objetos 
em si perigosos ou sem periculosidade, como é o caso das armas de fogo, a depender do caso concreto. 
Assim: “tomemos o caso da posse de armas: enquanto uma arma, como tal, é um objeto perigoso – pode ser 
usada para ferir ou matar alguém – e, portanto, apresenta um risco de dano, em um caso concreto pode ser 
armazenada com segurança em local afastado e somente ser utilizada pelo seu legítimo proprietário para fins 
legais. Assim, a criminalização da posse de arma pode ser considerada legítima ou ilegítima, dependendo das 
circunstâncias concretas do caso, das características da arma e, talvez mais importante, dos pressupostos 
subjacentes e dos valores da sociedade em causa.” AMBOS, Kai. Posse como delito e a função do elemento 
subjetivo. Reflexões desde uma perspectiva comparada. op. cit., p.78.  
675 Como conclusão geral, afirma a professora PASTOR MUÑOZ: “Los límites a la tipificación legítima que 
han trazado en este trabajo conducen necesariamente reducir, a través de una interpretación teleológica, los 
casos de posesión que deben considerarse punibles a aquellos en los que exista un inequívoco sentido de 
preparación delictiva – estructuras c) y d) – o una peligrosidad objetiva de la posesión (estructura a), dejando, 
por lo tanto, fuera del ámbito de lo punible a los casos de posesión sin peligrosidad objetiva ni sentido de 
preparación (estructura b).” PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los de estatus: una 
aproximación político-criminal y dogmática. op. cit., p.83.  
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inglês, pedras, espeto de churrasco, fogos de artifício etc.676 Em segundo lugar, a posse 

desses objetos, em si mesma, não é perigosa, uma vez que eles podem ser utilizados de 

forma corriqueira ou como meio de defesa, como é o caso do soco inglês, pelos membros 

da sociedade em inúmeras funções e situações, todas elas diferentes da prática direta de 

delitos.  

 

Contudo, a combinação do objeto e da posse, ambos por si não perigosos, mas em 

um contexto que, conforme demonstrado, já traz em si mesmo um fator de risco – 

ambiente esportivo –, torna-se perigosa, incrementando o próprio risco. Em outras 

palavras, referidos objetos, em qualquer outro contexto, seriam inócuos e não fatores de 

preocupação do legislador penal. Também, saliente-se, que o objeto possuído por uma 

pessoa que seja indiferente ao contexto esportivo (não-torcedor), ainda que dentro das 

balizas temporal, circunstancial e espacial fixadas pelo tipo penal, é um indiferente penal. 

Nestas situações, a posse é insuscetível e não merecedora de pena. Deixando assente, desde 

já, que, nestas situações, a pena não é uma reação contra um indivíduo considerado 

perigoso, como o era relativamente aos capoeiras, mas sim contra um indivíduo que, em 

determinado contexto, expressa, de forma manifesta e objetiva, uma periculosidade 

subjetiva partindo de comportamentos específicos, retratados na posse de determinados 

objetos.  

 

Entretanto, a posse deste mesmo objeto por um torcedor, em um ambiente 

esportivo (dentro das balizas fixadas pelo tipo penal), tem legitimidade material suficiente 

para justificar a intervenção penal. Estamos, portanto, diante de uma mescla das estruturas 

“c” – posse com significado objetivo de preparação –, uma vez que as circunstâncias 

demonstram a intenção da prática de um delito, e da estrutura “b” – perigo de um 

comportamento delitivo futuro. Note-se, porém, que esta situação possessória aqui tratada 

não pode ser categorizada na estrutura “d”, uma vez que os objetos mencionados, os quais 

agravam o risco e alteram a realidade social no contexto esportivo, não são destinados 

especificamente à comissão de delitos. Assim, a falta de periculosidade objetiva, tanto do 

sujeito quanto do objeto possuído, é suprida pela combinação de ambos em um 

determinado contexto específico. Esta posse combinada (sujeito + objeto + contexto) é 

foco de incremento de perigo e risco. Nesse sentido, estar-se-ia, no contexto determinado 

                                                           
676 Estes instrumentos estão retratados no Apêndice 2 – objetos apreendidos em autos processuais que 
tramitaram ou tramitam no Anexo de Defesa do Torcedor.  
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do ambiente esportivo (futebol), diante de uma a manifestação objetiva de periculosidade 

subjetiva do autor-torcedor. 

 

Como corolário disto, o art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II, por outro lado, melhor se 

adapta à lógica do injusto penal autônomo do que à lógica da antecipação. Isto porque, 

como injusto penal próprio, é possível, numa interpretação teleológico-restritiva, limitar o 

alcance do tipo a efetivamente torcedor organizado e torcedor individual, ao passo que, 

interpretando-o dentro de uma lógica de antecipação das barreiras de proteção penal – ou 

levando em consideração bens jurídicos individuais que se encontram afastados da conduta 

principal –, poder-se-ia alcançar pessoas que, não obstante possuíssem um dos objetos 

proibidos pelo legislador e estivessem dentro do raio de incidência da norma penal, ou seja, 

no trajeto de ida e volta do estádio ou raio de cinco mil metros, não guardam relação com o 

evento esportivo.  

 

A posse dos instrumentos proibidos pelo art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do 

Estatuto do Torcedor, por pessoas que não sejam torcedores ou mesmo tenham algum 

vínculo com o evento esportivo, nas condições temporal, circunstancial e espacial descritas 

pelo legislador, encontraria guarida, em tese, na estrutura da letra “b” e, por isso, ilegítima, 

uma vez que se estaria criminalizando uma suspeita e legitimando, por via transversa, o 

uso policial abusivo do direito penal, além da sinalização para um direito penal do autor. 

Ainda que o sujeito possua ou porte uma barra de ferro, por exemplo, mas não seja 

membro de fato ou de direito de torcida organizada ou torcedor individual de uma das 

equipes, vinculado ao evento esportivo, mesmo que tenha um plano criminoso para 

lesionar um desafeto que, por coincidência encontra-se na região do evento esportivo, seu 

comportamento é despido de conteúdo material suficiente para justificar a reprimenda 

penal prevista no art. 41-B, cuja pena principal consiste no afastamento do sujeito dos 

locais de realização de evento esportivo. 

 

Destarte, não obstante o teor literal do preceito permita uma atuação irracional do 

estado preventivo uma vez que, do ponto de vista formal, é possível eventual prisão do 

sujeito que tenha consigo uma barra de ferro, em qualquer situação, se considerado 

torcedor, quando levado à presença do magistrado, deverá este perquirir a legitimidade 

material da conduta, sendo indevida a aplicação de pena em algumas situações. Essa 

lógica, portanto, como consequência colateral, é a contenção do Estado policial pelo 
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Estado de direito garantidor de liberdades, bem como a análise dos delitos de posse do art. 

41-B para além do mero silogismo formal. Ao contrário, por fim, a não redução teleológica 

do preceito penal significaria o avanço do Estado policial sobre o Estado de direito, sem 

que haja a necessária contenção, o que não se pode admitir.  
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CAPÍTULO V. PERSPECTIVA DOGMÁTICA E LEGITIMAÇÃO 

MATERIAL (PARCIAL) DO INJUSTO DE POSSE DO ART. 41-B, §1º, 

INC. II 

 

 

 

1. Considerações introdutórias 

 

O presente capítulo tem a finalidade de buscar o sentido ou a orientação material da 

norma insculpida no art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto de Defesa do Torcedor, com auxílio 

dos conhecimentos criminológicos já expostos e com base em uma interpretação 

dogmático-teleológica, a partir de uma realidade empírica captada de dados em processos 

judiciais e de mais cinco situações pontuais, a seguir elencadas, às quais nos referiremos 

como exemplos ou estruturas. Frise-se que, no que toca às aludidas situações pontuais, 

denominamos de: “posse, em si mesma, não perigosa, de objetos, igualmente, de per se 

não perigosos, mas que, ambos, conjuntamente, em contexto específico, tornam-se 

perigosos.”677 O tipo penal em questão vem assim redigido pelo legislador:  

 

Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos 
competidores em eventos esportivos: Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. § 1o 
Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que: I - promover tumulto, praticar ou incitar a 
violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do local de realização do evento 
esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento; II - portar, 
deter ou transportar, no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de 
realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de 
violência.  
 

O tipo penal, lido sob um olhar formal-gramatical, é a descrição de uma ou mais 

condutas proibidas. O tipo, como um recorte da realidade, além de conter mais que a mera 

descrição de uma ou mais condutas determinadas, do ponto de vista gramatical, sempre 

abarca situações fáticas que não foram almejadas pelo legislador. Com o auxílio da 

apreensão e da valoração da realidade empírica, bem como de suportes criminológicos,678 o 

injusto de posse do art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor não pode ser lido apenas e 

                                                           
677 Estrutura formulada no capítulo anterior.  
678 Nas sempre percucientes observações de SHECAIRA: “no entanto, crê-se que a criminologia reúne uma 
informação válida e confiável sobre o problema criminal, que se baseia em um método empírico de análise e 
observação da realidade.” SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7ª edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p.44. 
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tão somente de maneira formalista. Destarte, utilizando-se do instrumental dogmático, 

buscar-se-á fazer uma exegese teleológico-valorativa sobre a norma, com a finalidade de 

evitar a repreensão de comportamentos desprovidos de conteúdo material. Em outras 

palavras, o aplicador da lei ou o exegeta, ao compreender a sociedade ou parcela desta,679 

deve reduzir o recorte da realidade680 traçado pelo legislador a determinados 

comportamentos que possuam identidade penal.  

 

O tipo penal, ademais, deve conter elementos que indiquem que o autor tenha agido 

de maneira antijurídica e que sua conduta, portanto, é merecedora de pena. De outra forma, 

o tipo deve conter pressupostos por meio dos quais a conduta possa ser imputada ao autor. 

Estes pressupostos, os quais indicam o caminho da punição para além do sentido formal, e 

tornam, por sua vez, a imputação legítima, são o conteúdo material do tipo penal que se 

almeja buscar. Assim, partindo do tipo legal do crime, pretende-se uma leitura que vá além 

do sentido estritamente formal-gramatical. Em outras palavras, por meio da hermenêutica 

teleológica restritiva, almeja-se uma leitura orientada ao conteúdo material do injusto no 

sentido de, com a fixação de critérios, restringir a incidência típica aos casos que realmente 

mereçam o castigo penal na ótica prevencionista do afastamento de determinadas pessoas 

dos locais de realização de eventos esportivos.  

 

A ideia central é mostrar que, no ambiente esportivo do futebol, há situações de 

posse excepcionais, decorrentes de preparação e de perturbação social, que incrementam 

um risco que já é natural e próprio a este ambiente, motivo pelo qual visa o legislador 

evitar situações específicas. 

  

Ademais, impõe salientar que a interpretação restritiva levada a cabo, partindo do 

tipo legal de crime, é de lege lata, vale dizer, não se pretende usurpar a competência 

                                                           
679 “(...) a dogmática jurídico-penal, em sua tarefa de explicação de conceitos, opera, em primeiro lugar, 
identificando os fenômenos da realidade (análise) com conteúdo de sentido próprio, para, posteriormente, 
submetê-lo a um processo de abstração conceitual – marcado pelo valorativo e pelo teológico – no qual se 
depuram os elementos relevantes e se obtém uma definição. Finalmente, gera-se uma denominação, isto é, 
uma fórmula linguística que se utilizará no futuro para referir-se à definição anterior.” ROBLES PLANAS, 
Ricardo. Estudo de dogmática jurídico penal: fundamentos, teoria do delito e direito penal econômico. 
Tradução de Marília Bassetto. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p.23.  
680 “Interpretar a norma e aplicá-la ao caso concreto, a partir de seu sistema, são momentos centrais da tarefa 
jurídica. Por isso, ao contrário da criminologia, que é uma ciência empírica, o direito tem um método 
jurídico-dogmático e seu proceder é dedutivo-sistemático. O direito penal tem natureza formal normativa. Ele 
isola um fragmento parcial da realidade, com critérios axiológicos, e a intervenção estatal tem por imperativo 
o princípio da legalidade.” SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. op. cit., p.44. 
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constitucional do legislador apresentando uma interpretação derrogatória de lege ferenda. 

Com isto, o objetivo é trazer à lume pressupostos fáticos materiais que orientem a 

aplicação judicial do tipo penal, restringindo seu alcance a situações que possuam 

relevância e mereçam a tutela penal e, além disso, possuindo o tipo penal um viés 

prevencionista, restringindo, também, eventual avanço do estado policial.  

 

 

1.1. Dados captados da realidade fenomênica 

 

Antes de elaborarmos as estruturas ou exemplos que auxiliarão a interpretação aqui 

buscada, cumpre-nos apresentar alguns dados captados em processos judiciais, os quais 

ajudarão a compreender não apenas a realidade fática, mas, antes de qualquer outra 

consideração, a preocupação político-criminal que norteou o legislador quando da inserção 

do art. 41-B do Estatuto do Torcedor. 

  

Junto ao Anexo de Defesa do Torcedor, órgão judicial da Justiça Estadual de São 

Paulo, no período de janeiro de 2015 a maio de 2018, foram coletados dados dos processos 

em curso para tentar verificar a natureza dos crimes praticados, com especial atenção ao 

art. 41-B em todas suas situações típicas, bem como a qualidade do sujeito ativo, se 

torcedor individual ou vinculado a uma subcultura organizada. Sobreleva anotar que não se 

levou em consideração, para a coleta de dados, o destino jurídico processual final do 

processo, mas sim a imputação típica.681  
  

Neste período, foram distribuídos e analisados 238 processos. Os dados 

quantitativos estão assim apresentados: 

 

 

 

 

 

                                                           
681 Conforme exposto no Apêndice 1. O Apêndice 1 traz doze tabelas que organizam todos os dados 
levantados pela pesquisa. Neste capítulo, vou utilizar apenas algumas das tabelas, o que justifica a numeração 
descontinuada. 
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Tabela 1. Número de pessoas envolvidas em condutas do art. 41-B do Estatuto do 

Torcedor 

 

 

No período de análise quantitativa dos dados, 744 pessoas estiveram envolvidas 

com algum delito previsto no Estatuto de Defesa do Torcedor, não exclusivamente no art. 

41-B, ou previsto na legislação penal quando praticado em conexão. Deste universo, 

interessa-nos a verificação do envolvimento dos sujeitos com o art. 41-B, notadamente 

com o injusto de posse. Conforme a tabela acima e considerando que, em algumas 

situações, um sujeito envolve-se em mais de uma conduta penal do art. 41-B, tem-se que 

484 pessoas estiveram incursas no art. 41-B em qualquer de suas condutas, sendo que, no 

injusto de posse, verificou-se a quantidade de 230 pessoas na posse de algum dos objetos 

aptos a ser utilizados para a prática de violência, os quais serão referidos mais adiante.  

 

Considerando a preocupação do legislador e a dinâmica das subculturas 

delinquentes expostas no Capítulo I, desta realidade fenomênica interessa-nos, sobretudo, 

levando em conta os dados captados, a demonstração de pertencimento ou não a um 

subgrupo organizado. 

 

Tendo como parâmetro o envolvimento com qualquer conduta do art. 41-B: 

 

 

 

 

Pessoas envolvidas em fatos típicos entre janeiro de 
2015 e maio de 2018 

744 

Pessoas envolvidas no artigo 41-B do EDT 484 

41-B, “caput” 183 

41-B, §1º, I 142 

41-B, §1º, II 230 
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Tabela 5. Divisão dos torcedores de acordo com o pertencimento ou não a torcida 

organizada 

Integrantes de subgrupo 407 84% 

Não-integrantes de subgrupo  77  16 % 

 

 

Tendo como parâmetro o envolvimento especificamente com injusto de posse (art. 

41-B, parágrafo 1º, inc. II): 

 

Tabela 8. Dados relativos aos injustos de posse 

Integrantes de subgrupo 208 90% 

Não-integrantes de subgrupo 22 10% 

 

Verificou-se, portanto, que, quando se tem o tipo do art. 41-B, 84% dos sujeitos 

ativos são torcedores organizados. Da mesma forma, no que se refere ao injusto de posse, 

considerando a dinâmica de funcionamento das subculturas delinquentes, exposta no 

Capítulo I, 90% das pessoas que possuíam algum objeto pertenciam a uma torcida 

organizada. Assim, percebe-se que a prática de delitos no âmbito esportivo, com especial 

relevo aos injustos de posse, por torcedores não-organizados, revela uma eventualidade e 

denota o cometimento deste tipo de crime de forma atomizada e não em atividade de 

grupo.  

 

 

1.2. Grupos de casos (exemplos ou estruturas) 

 

Além dos dados acima captados, os quais expressam uma realidade empírica e, por 

que não, o viés prevencionista do legislador, cumpre-nos salientar que a argumentação na 

verificação do real alcance material do injusto penal de posse contido no art. 41-B, §1º, inc. 

II do Estatuto de Defesa do Torcedor, partirá da análise individual de estruturas pontuais, 

as quais revelam o cotidiano e o real conflito de liberdades em que os torcedores estão 

imersos. São, portanto, os grupos de casos – exemplos, dentro da lógica da estrutura de 

legitimação exposta do Capítulo anterior (item 8) – que nortearão o estudo dogmático: 
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a) Torcedor organizado (identificado), de direito ou de fato, no dia da 

realização de evento esportivo (partida de futebol), no trajeto do estádio, no 

interior do estádio ou em suas imediações, detém, em suas mãos ou ao seu 

lado,682 um objeto que possa ser usado para a prática de violência; 

b) Torcedor individual, identificado como torcedor, mas não como torcedor 

organizado, nas mesmas condições da letra “a”; 

c) Torcedor organizado, de direito ou de fato, ou simplesmente torcedor 

individual identificado, nas mesmas condições da letra “a”, detém objeto 

(soco inglês, por exemplo), não ostensível a terceiros; 

d) Sujeito não identificado como torcedor, nas mesmas condições da letra 

“a”;  

e) Sujeito identificado como torcedor, nas condições da letra “a”, sem 

vínculo com o evento esportivo.  

 

Note-se que a interpretação não é feita apenas e tão somente de modo isolado sobre 

o objeto contundente, uma vez que este, desvinculado de um contexto, apresenta-se inócuo, 

ou seja, sem periculosidade objetiva inerente e, da mesma forma, a interpretação também 

não leva em conta somente o torcedor isolado, uma vez que este, sem qualquer objeto apto 

a lesionar, além de não possuir uma periculosidade subjetiva expressada objetivamente, 

não seria considerado um foco de risco ou de perturbação social. O risco ou a situação 

excepcional, portanto, surge – ou se agrava – da conjugação dos fatores “objeto” + 

“pessoa” + “contexto (esportivo) específico (temporal, circunstancial e espacial)”. Nesse 

sentido, para fins de fixação da compreensão do injusto penal, os grupos de casos 

apresentam o seguinte quadro: 

  

a) Torcedor + membro de torcida organizada + objeto contundente + relação 

com o evento esportivo;  

b) Torcedor individual + não-membro de torcida organizada + objeto 

contundente + relação com o evento esportivo; 

c) Torcedor individual ou membro de torcida organizada + objeto 

contundente (não ostensível) + relação com o evento esportivo;  

d) Não-torcedor + objeto contundente + relação com o evento esportivo; 

                                                           
682 Quando nos referimos “ao lado”, valem as observações levadas a efeito no Capítulo IV sobre o 
reconhecimento ou não de um comportamento possessório.  
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e) Torcedor individual ou organizado + objeto contundente + sem relação 

com o evento esportivo. 

 

Saliente-se, desde já, que, não obstante o tipo penal formal não faça referência de 

modo expresso, encontramos legitimidade material nas condutas possessórias dos grupos 

“a”, “b” e “c”, os quais são merecedores de castigo penal consistente no afastamento dos 

locais de eventos esportivos. Para tanto, faz-se necessária a presença de alguns 

pressupostos, os quais serão desenvolvidos na sequência.  

 

 

2. Perspectiva dogmática material do injusto possessório do art. 41, §1º, inc. II. 

Futebol: um contexto de risco 

 

Antes de nos debruçarmos sobre a legitimidade do tipo penal em questão, na busca 

de “standards” de criminalização, tendo as situações (estruturas) acima descritas como 

ponto de apoio, bem como os dados coletados em pesquisa empírica (Apêndice 1), 

impende-nos tecer algumas considerações acerca do contexto no qual serão analisadas as 

condutas penais. A análise contextual tem como elementos o próprio cenário esportivo do 

futebol e os participantes deste cenário (torcedores). Ademais, o estudo da elementar 

normativa “instrumentos que possam servir para a prática de violência”, de modo 

individual, será voltado à busca da fixação de critérios, com auxílio dos demais elementos, 

para atribuir um significado material à posse. Esta análise, frise-se, mostra-se importante 

na medida em que o contexto, relativamente à posse de determinados objetos, modifica o 

espaço de conduta permitida aos sujeitos-torcedores. 

 

Portanto, de rigor alguns questionamentos: a posse do art. 41-B, §1º, II do Estatuto 

do Torcedor absorve seu significado do contexto social? Ou em outros termos: o contexto 

social de inserção dos torcedores determina o significado da posse como objetivamente 

perigosa? Ademais, levando em conta que a posse, como um fato isolado, seja do prisma 

do objeto ou da pessoa, não comunica nada acerca de seu significado penal, a segunda 

pergunta que também vale como premissa é: como e quando o contexto social atribui 

significado à posse que antes era neutra e, devido a algumas condições pessoais e 

contextuais (temporal, circunstancial e espacial), passa a entrar no espectro penal e, 
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portanto, passa a ter significado diferente? Quais elementos de contexto determinam que 

aquela posse não possa mais continuar a ser vista como uma posse neutra e privada de 

significado jurídico-penal?  

 

As repostas a estas perguntas permitirão encontrar pressupostos materiais a indicar 

o caminho da legitimação de determinadas condutas proibidas contidas no tipo legal, o 

que, por sua vez, auxiliarão o aplicador da lei – que não pode ser reduzido a um mero 

“fazedor de silogismos” – quando da análise do caso concreto.  

 

 

2.1. Elementos do contexto 

 

O futebol 

 

Com efeito, é fato que o art.41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, não 

obstante seja uma norma voltada para todo e qualquer âmbito desportivo, aqui ela será 

analisada tendo como panorama contextual o universo do futebol, até porque, como já 

ressaltado, foi pensando no futebol que o legislador editou aludido tipo penal de cunho 

preventivo.683 

 

O futebol no Brasil foi incorporado à cultura popular e, como já analisado no 

Capítulo I, é um esporte que, desde o seu surgimento, seguindo o desenvolvimento da 

popularização, traz ínsita, por parte de seus espectadores, culturalmente, a prática de atos 

de violência.684 A partir do momento em que o ato de torcer passou a envolver diversos 

sentimentos (ou emoções) e surgiu a noção de clube (“sentimento clubístico”), iniciado 

com o remo, quando as pessoas passaram a adotar determinado clube para apoiar (“torcer”) 

e a figura do espectador se transmudou na de torcedor, a violência, ainda que eventual e 

atomizada neste momento, posteriormente agudizada e expandida na forma de grupo com 

                                                           
683 Outros esportes apresentam, de modo pontual, episódios de violência envolvendo a massa ou integrantes 
da massa. Como visto no Capítulo I, antes mesmo do surgimento do futebol, as próprias touradas ou o turfe 
já apresentavam problemas de violência entre a claque. Entretanto, foi no cenário do futebol, especialmente 
com o surgimento dos eventos multitudinários protagonizados por subgrupos organizados, que a violência se 
tornou mais aguda e, destarte, motivo de preocupação dos legisladores não apenas no Brasil.  
684 Basta ver como a crônica literária da época, a exemplo de Lima Barreto (Capítulo I, item 2.2), referia-se 
aos torcedores (ou footballers), do então insipiente futebol. Ainda, a demonstrar o cotidiano de violência, a 
própria linguagem do futebol (Capítulo I, item 2.2.1), faz uso de expressões que remetem a termos bélicos 
que traduzem violência.  
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o surgimento das subculturas delinquentes, passou a fazer parte do cotidiano deste evento 

esportivo. O futebol – e isto não é uma particularidade histórica do Brasil – é um esporte 

que está imerso, tanto do ponto de vista endógeno das lesões esportivas685 (esporte 

violento) quanto, especialmente, do ponto de vista exógeno, este por parte da turba, em um 

contexto de risco, no qual agressões entre torcedores, e até mesmo entre atletas, são uma 

constante. Como o futebol envolve diversos sentimentos e emoções – no Brasil é tido 

como “paixão nacional” –, atrai milhares de pessoas, em sua grande maioria jovens,686 

todos, por sua vez, socializando em um mesmo espaço (estádio) e seguindo os mesmos 

percursos para dirigirem-se aos eventos. Assim, não há prática deste esporte com risco zero 

de situações de ilícito, especialmente de dano. Tanto isto é verdade que, conforme visto no 

Capítulo II, os países que têm o futebol como esporte predominante editaram leis, ora com 

maior, ora com menor conteúdo preventivo-policial. A corroborar esta assertiva de um 

contexto de perigo, no qual brigas entre torcedores são comuns, é que o legislador 

nacional, na esteira de outros países e conhecendo esta realidade, tipificou, no “caput” e no 

parágrafo 1º, inc. I, as condutas de promoção de tumulto, prática ou incitação da violência 

e, no inciso II, os injustos de posse. Portanto, desde já vale salientar que, se o risco fosse 

zero, o tipo do art. 41-B do Estatuto do Torcedor não teria razão lógica de existir. 

 

Tanto é clara a preocupação com o ambiente de risco que envolve esta prática 

esportiva que, além do art. 41-B, o legislador, em diversos dispositivos no Estatuto, como 

também aludido no Capítulo II, tanto de natureza civil quanto administrativa, preocupou-se 

com a segurança individual do torcedor. Portanto, ante este quadro, não se está diante de 

uma “mera sensibilidade ao perigo/risco” a justificar a intervenção penal-populista do 

legislador, mas sim diante de um risco já existente que, em algumas situações, é agravado. 

É este incremento excepcional do risco, predominantemente ocasionado por torcedores 

organizados, como os dados acima demonstram, que orientou o legislador, do ponto de 

vista da política criminal, ao incluir os injustos de posse, com caráter preventivo, no tipo 

do art. 41-B.  

 

 

                                                           
685 Conforme visto no Capítulo II (ponto 2.1.1), na classificação exposta por SILVEIRA, o futebol, do ponto 
de vista endógeno, é um esporte violento, uma vez que é impregnado de uma violência eventual. 
686 Conforme visto no Capítulo I, a maioria dos integrantes dos subgrupos organizados é composta por jovens 
do sexo masculino.  
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Os participantes (sujeitos ativos) 

 

Dentro do contexto do futebol como esporte de risco, cumpre-nos voltar nossos 

olhos à figura do torcedor, várias vezes mencionada neste trabalho. O legislador, ao 

estabelecer o sujeito ativo, exigiu que este fosse “torcedor”. Porém, desta qualidade própria 

podemos extrair, não de maneira gramatical-literal, mas da finalidade da norma dentro do 

sistema do Estatuto do Torcedor, duas “espécies” de torcedores que são com os quais 

realmente o legislador mostrou preocupação no tipo do art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II:  

 

a) aquele sujeito, torcedor organizado, que aprecia, apoia e acompanha 

determinada prática esportiva e, ainda, vincula-se, de direito ou de fato, a 

um determinado grupo subcultural que tem, na prática de ilícitos de dano, 

expressão de uma subcultura delinquente e mecanismo de aceitação e 

reconhecimento, logo, de pertencimento e status. Conforme a pesquisa 

empírica levada a cabo, esta espécie de torcedor é responsável por 84% dos 

atos capitulados no art. 41-B do Estatuto do Torcedor e por 90% das 

condutas tipificadas como injusto de posse (art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II);  

b) aquele sujeito, torcedor “comum” ou individual, que aprecia, apoia ou se 

associa a qualquer entidade de prática desportiva ou acompanha o esporte, 

capaz de, eventualmente, de forma atomizada, delinquir especialmente 

porque é levado pelo contexto e influenciado pela massa; pessoa esta que 

guarda diversos sentimentos em relação à sua equipe e à própria partida, os 

quais, a seu turno, impulsionam à prática de delito. Anote-se que, em 

relação a este torcedor não-vinculado a uma subcultura, a história do futebol 

no Brasil e em países europeus e sul-americanos mostrou que a massa, ou 

pessoas no seio da massa, podem desenvolver comportamentos e situações 

de perigo objetivo para bens jurídicos individuais, gerando consequências 

graves e até, em alguns casos, irreversíveis, como lesões corporais graves e 

homicídio.  

 

Sobreleva salientar, é fato, que a expressão “torcedor” contém a figura do “torcedor 

organizado”. No entanto, esta diferenciação mostra-se necessária não apenas porque, como 

retratado na pesquisa acima aludida, o torcedor organizado seja sujeito ativo da maioria das 

situações de ilícito, mas porque ele é um dos elementos que incrementam o risco nos 
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estádios, contribuindo para a interpretação do sentido de preparação que se extrai do tipo 

penal e uma redução de expectativa de segurança do evento esportivo. Ademais, a prática 

de delitos por parte do torcedor organizado segue a lógica da subcultura delinquente e não 

é propriamente decorrente exclusivamente de “emocionalidades” eventuais. É certo que o 

torcedor organizado também pode praticar determinados delitos levado pela lógica da 

emoção, mas esta assertiva nem sempre é verdadeira, uma vez que, não raro, os torcedores 

organizados primam mais pelo grupo de pertencimento do que propriamente pelo time que 

apoiam. Por outro lado, no tocante ao torcedor aqui chamado de individual, não vinculado 

a uma subcultura, a prática de delitos que têm na posse o conteúdo do injusto, segundo os 

dados da pesquisa empírica, não é superior a 10%, o que demonstra que o móvel do 

comportamento são as vicissitudes do evento esportivo e não a vinculação formal ou 

material a uma subcultura.  

 

 

2.2. Critério objetivo de limitação: Os instrumentos que podem servir à prática de 

violência 

 

Ainda segundo a mesma pesquisa, procedeu-se à captação de dados referentes aos 

objetos comumente encontrados na posse dos torcedores, em sua maioria, como referido, 

pertencentes a uma subcultura. Assim, antes de uma abordagem interpretativo-dogmática 

acerca dos instrumentos proibidos pelo legislador, o objetivo, até para que se consiga 

compreender a realidade empírica em toda sua extensão, é mostrar quais objetos foram 

encontrados (apreendidos),687 bem como a quantidade. Como já mencionado, a pesquisa 

envolveu o período de janeiro de 2015 a maio de 2018. Foram encontrados 404 objetos, 

assim discriminados: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
687 No Apêndice 2, expomos alguns dos objetos apreendidos e representados nas tabelas do Apêndice 1, o 
que demonstra a realidade fenomênica do contexto esportivo.  
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Tabela 11. Total de objetos apreendidos nos processos envolvendo o injusto de posse 

Objeto Quantidade Porcentagem 
Bastão de madeira 120 29,70% 

Barra de ferro 83 20,54% 
Explosivo 6 1,48% 

Rojões 104 25,74% 
Sinalizador 22 5,44% 
Soco inglês 5 1,23% 
Escavadeira 1 0,24% 
Pé de cabra 1 0,24% 

Baquetas de madeira 3 0,74% 
Faca/facão 2 0,49% 

Pedras 24 5,94% 
Cano plástico 33 8,16% 

 

Em um contexto fático, geralmente não é encontrado apenas um tipo de objeto, até 

porque, na maioria das vezes, os processos envolvem um ou vários sujeitos ativos, 

tratando-se, em alguns casos, de crimes multitudinários.688 Na tabela abaixo, classificamos 

os objetos e a quantidade de vezes em que apareceram em processos judiciais. 

 

 

Tabela 12. Soma do número de vezes em que cada objeto foi mencionado nos 

processos envolvendo o injusto de posse 

 

Vis

ta a 

realidade 

fenomênic

a, 

passamos 

à análise 

valorativo-dogmática do significado da posse. Além do ambiente do futebol e do fator 

“torcedor” em si, os quais demonstram a real extensão do contexto no qual está inserida a 

análise dos injustos de posse, merecem atenção, uma vez que são o verdadeiro mecanismo 

de incremento do risco e fator de desestabilização social, os objetos abarcados pela 

elementar normativa: “quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de 

violência”, até porque é a presença deles (a posse) que o legislador visa evitar no contexto 

                                                           
688 Sobre crimes multitudinários, ver: CARVALHO, Márcio Augusto Friggi de. Crimes multitudinários. 
Homicídio perpetrado por agentes em multidão. Curitiba: Juruá, 2006. 

Objeto Quantidade Porcentagem 
Bastão de madeira 12 19,67% 

Barra de ferro 9 14,75% 
Explosivo 5 8,19% 

Rojões 13 21,31% 
Sinalizador 9 14,75% 
Soco inglês 3 4,91% 
Escavadeira 1 1,63% 
Pé de cabra 1 1,63% 

Baquetas de madeira 1 1,63% 
Faca/facão 2 3,27% 

Pedras 4 6,55% 
Cano plástico 1 1,63% 
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já conflituoso do esporte. Saliente-se que os critérios diferenciadores que elevarão à 

categoria do materialmente típico e atribuem significado à posse são:  

 

a) antinaturalidade ou anormalidade do objeto no contexto: trata-se da posse 

de objetos que não pertençam ao cenário esportivo do futebol ou, em outras 

palavras, de objetos que não são comumente encontrados na posse de 

torcedores (no interior do estádio, cercanias ou no trajeto de ida e volta) e 

que não são socialmente adequados às festividades do esporte;  

b) sentido contravencional de “arma”: refere-se a todo “objeto ou utensílio 

que sirva para matar, ferir ou ameaçar”, independentemente da forma ou 

destino principal;689  

c) a ausência de justo motivo (razão) para presença dos objetos no cenário 

esportivo ou no espectro de alcance fixado pelo legislador (interior, 

cercanias ou trajeto de ida e volta dos estádios).  

 

Estes critérios, em resumo, denotam a excepcionalidade (ou desnaturalização) 

buscada pelo legislador merecedora de resposta penal. 

 

Antes da análise dos critérios, cumpre-nos salientar mais uma vez que, não obstante 

a excepcionalidade destes objetos denote um risco, – e por isto são proibidos pelo 

legislador –, este significado de perigo da posse somente ganha relevância e identidade 

penal quando unido a um sujeito determinado e em um contexto específico (do ambiente 

esportivo). Passemos, então, à análise dos aludidos critérios, os quais indicarão a 

desnaturalização do objeto em si, iniciando pela antinaturalidade ou anormalidade da 

presença no contexto. Como já salientado, as torcidas organizadas possuem determinada 

simbologia que transmite a ideia de pertencimento a seu integrante e representa um 

mecanismo de atração de novos membros para que referida cultura tenha continuidade e 

não sofra solução de continuidade. Para este desiderato, é comum que estas subculturas se 

utilizem de alguns objetos, tais como bandeiras com mastro e instrumentos de percussão, 

para irradiarem entre os diversos torcedores suas insígnias e, também, para marcarem 

território e entoarem seus cânticos. Portanto, estes dois tipos de objetos (inclusive as 

baquetas dos instrumentos de percussão) são frequentemente encontrados no cenário 

                                                           
689 FARIA, Bento de. Das contravenções penais. Rio de Janeiro: Récord Editôra, 1958, p.75. 
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esportivo. Não obstante possam ser utilizados para lesionar terceiros, se utilizados de 

maneira diversa de sua finalidade, devido à sua natural simbiose com o meio em que se 

encontram, uma vez que fazem parte das festividades, não representam perigo.690 Não há 

excepcionalidade na posse, pois esta relação está dentro da esfera do “risco aceitável”, já 

que estes objetos são inerentes ao ambiente cultural esportivo, sendo, por conseguinte, a 

posse um indiferente penal.  

 

Entretanto, relativamente aos fogos de artifício, aqui representados pelos rojões e 

sinalizadores, algumas observações merecem ser feitas: regra geral, é fato que estes 

objetos, culturalmente, fazem parte das festividades em dia de evento esportivo, não sendo, 

a princípio, sua posse excepcional e merecedora de reprovação penal. Contudo, esta posse 

pode significar delito materialmente típico, a depender da forma que a relação de posse é 

desenvolvida. Assim, se estes objetos estiverem sendo possuídos de maneira ostensiva nas 

cercanias do local do evento ou mesmo no trajeto, a posse está fora do alcance típico, pois 

é socialmente aceita. Da mesma maneira, se a posse dos rojões não estiver direcionada a 

terceiros, também está dentro do risco esperado e aceitável. Por outro lado, a interpretação 

é diversa se a posse visar o ingresso destes objetos no interior do recinto esportivo. O 

próprio legislador, por norma extrapenal, no inciso VII do art. 13-A do Estatuto do 

Torcedor, estabeleceu, como condição de acesso e permanência ao recinto esportivo, o 

sujeito não portar ou utilizar “fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos 

ou produtores de efeitos análogos”. Assim, a presença destes objetos no interior do estádio 

é proibida e denota excepcionalidade na medida em que a presença, no contexto de 

milhares de pessoas no mesmo local, pode incrementar o risco que já é próprio destes 

ambientes. A não-ostensividade da posse destes objetos com finalidade de ingresso no 

estádio, ainda mais por membros de torcida organizada, atribui à relação sujeito-objeto um 

sentido de perigo. Em resumo, ainda que a presença desses objetos seja natural ao meio, a 

posse performática dos fogos de artifício denotativa de agressão é que vai indicar se a 

conduta é ou não merecedora de castigo penal. Por fim, a posse de explosivos artesanais, 

como os “morteiros”, está para além do risco permitido, já que estes objetos não pertencem 

às festividades esportivas em qualquer hipótese, sendo claramente excepcional a presença 

no ambiente esportivo, podendo tipificar a conduta do art. 16, inc. III do Estatuto do 

                                                           
690 O próprio legislador, no inciso X do art. 13-A do Estatuto do Torcedor, estabelece como socialmente 
adequado o uso de bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para a manifestação festiva ou 
amigável, sendo proibida a posse para outros fins.  
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Desarmamento (Lei n. 10.826/03). Ademais, devido ao grau de lesividade, o que justifica 

um tipo autônomo, estes instrumentos são objetivamente perigosos, diferentemente dos 

demais. 

 

Assim, em relação a estes objetos, o torcedor sabe e espera que, em qualquer das 

situações do tipo penal, poderá defrontar-se com uma pessoa empunhando uma bandeira, 

segurando uma baqueta, um instrumento de percussão, um sinalizador ou até mesmo 

estourando um rojão, estes com exceção do interior do estádio, mas não espera, e daí estar 

fora do risco permitido e violador de expectativa normativa, que possam ter pessoas na 

posse dos objetos excepcionais que são utilizados pelos torcedores, com especial referência 

aos torcedores organizados, para a prática de violência como: barras de ferro, bastões de 

madeira, facas, soco inglês, pedras, canos etc.691 

 

 No tocante ao “sentido contravencional de arma”, de início, cumpre-nos ressaltar 

que estamos a nos referir à “arma branca”, uma vez que, como é de conhecimento 

doutrinário, em primeiro lugar, o art. 19 da Lei das Contravenções Penais foi derrogado 

pelas leis que cuidaram, ao longo do tempo, do tema da posse e do porte de arma de fogo 

(Lei n. 9.737/1997 e Lei n. 10.826/2003). Em segundo lugar, diante da especialidade fática, 

vale a pena mencionar que o sujeito encontrado nas circunstâncias do art. 41-B, parágrafo 

1º, inc. II do Estatuto do Torcedor na posse de uma arma de fogo, não possuindo 

autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, estará incurso no art. 14 da Lei n. 

10.826/2003, que, inclusive, tem pena superior à prevista no art. 41-B.692 Entretanto, e aqui 

fica o registro, na hipótese de o sujeito possuir autorização para o porte de referida arma de 

fogo, se for encontrado nas circunstâncias exigidas pelo tipo e for torcedor – individual ou 

organizado – com vinculação ao evento esportivo, sua conduta se amolda ao preceito do 

art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, uma vez que, em meio a 

aglomerado de pessoas, no mais das vezes impregnadas de emocionalidades, 

independentemente da utilização correta ou incorreta da arma, pode acarretar dano a bens 

jurídicos tanto do próprio detentor quanto de terceiros.693 Ademais, não há dúvida de que 

                                                           
691 Objetos retratados no Apêndice 2. 
692 A posse da arma de fogo, por si só, sem autorização, em ambiente público, já traz ínsita uma 
periculosidade objetiva e é elemento desestabilizador das relações sociais.  
693 Ao afirmar que deva ser respeitado o aspecto interior do sujeito, devendo-se criminalizar somente a 
conduta externa que seja perturbadora, JAKOBS exemplifica como o porte de arma em meio a reuniões 
públicas que, independentemente de eventuais planos delitivos, é uma situação que pode ocasionar danos a 
terceiros. Assim: “la prohibición de presentarse armado en reuniones públicas se puede fundamentar todavía 
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uma arma de fogo é um fator de perturbação social em meio a um evento com milhares de 

pessoas e, além disso, rompe com qualquer expectativa normativa. Em terceiro lugar, feitas 

estas ressalvas, e não se tratando de arma de fogo, e ainda buscando “o sentido 

contravencional de arma branca”,694 saliente-se que esta pode ser considerada de duas 

maneiras e, em ambas, com potencialidade suficiente para causar dano, a depender do 

emprego:  

 

a) própria, ou seja, produzida finalisticamente para ataque ou defesa, como é 

o caso do soco inglês;  

b) imprópria, vale dizer, produzida sem a finalidade específica de ataque ou 

defesa, como, por exemplo, e considerando o que interessa para este 

trabalho, barras de ferro, bastões de madeira, pedras, facas, espetos de 

churrasco etc.695  

 

Por derradeiro, em relação à posse performática dos fogos de artifício, conforme 

acima aludido, ainda que estes objetos estejam em sintonia com o meio – já que fazem 

parte cultural das festividades –, eles podem adquirir um sentido de agressão a terceiros, 

pois, nesta situação, são utilizados com finalidade diversa, adquirindo e comunicando o 

sentido contravencional de arma.  

                                                                                                                                                                                
(como se acaba de hacer) por el peligro general del porte de armas ante una concurrencia numerosa de 
personas; incluso si el sujeto armado lo hace con la mejor intención, pude ocurrir un accidente u ocasionarse 
un daño a alguien por la intervención delictiva de terceras personas.” JAKOBS, Günther. Criminalización en 
el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. In: JAKOBS, Günther. Bases para una teoría funcional del 
derecho penal. Tradução de Enrique Peñaranda Ramos. Lima: Palestra Editores, 2000, p.232.  
694 Não estamos aqui a defender que a contravenção penal do art. 19 deva ser aplicada tanto para armas 
brancas próprias quanto impróprias. A par da questão referente à exigência ou não de “licença da autoridade” 
e considerando, ainda, a revogação parcial, na esteira do que lecionado por SOUZA, temos que referida 
contravenção somente se aplica a armas brancas próprias. Assim: “ressalte-se que, se considerarmos não estar 
inteiramente revogado o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, somente deverá ser acolhido para armas 
próprias, ou seja, armas que por sua natureza, por sua fabricação e pelo fim, são ofensivas”. SOUZA, 
Luciano Anderson de. Lei das contravenções penais – Arts. 18 a 23. In: SALVADOR NETO, Alamiro 
Velludo (coord.). Comentários à lei das contravenções penais. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.103. Ainda 
mesmo antes da revogação parcial da contravenção, a doutrina já sustentava que o tipo era voltado somente 
para armas no sentido próprio: “não se refere, portanto, a lei as – armas impróprias – isto é, as que podendo 
ocasionalmente servir para ofender, têm, entretanto, destino específico diverso, como – os instrumentos de 
trabalho e os de uso doméstico, agrícola, científico, esportivo, industrial e outros semelhantes.” FARIA, 
Bento de. Das contravenções penais. op. cit., p.5.  
695 “Arma: é o instrumento utilizado para ataque ou defesa. Constituindo arma de fogo (revólver, pistola, 
espingarda etc.), rege-se o tema pela Lei n. 10.826/2003. Tratando-se de arma branca (instrumento, por 
exclusão, que não é ativado por carga explosiva, com emissão de gases), podemos dividi-la em própria 
(destinada para o ataque e defesa, como uma lança) e imprópria (usada, indevidamente, para ataque ou 
defesa, como uma chave de fenda).” NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais 
comentadas. Volume 1. 7ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.125. 
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Por fim, outro critério para auxiliar a interpretação é o justo motivo da utilização do 

objeto por quem o detém, na dimensão de exercício de uma atividade. Nesse sentido, quer 

se afirmar que o sujeito, sendo torcedor individual ou vinculado a subgrupo, que, por 

exemplo, desempenha alguma atividade que implique a posse de um objeto 

suficientemente apto a ser empregado de forma violenta, estará fora do alcance material do 

tipo penal, até porque o que o legislador pretender evitar, com a norma do art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II, são situações nas quais o torcedor, organizado ou comum, prepara-se 

de alguma forma para eventual embate com terceiros por conta da rivalidade entre torcidas, 

característica das subculturas delinquentes, ou questões próprias extraídas do evento 

esportivo, como vitória, derrota, má arbitragem, enfim, vicissitudes inerentes ao resultado e 

ao desenvolvimento de uma partida. Nesse sentido, a pessoa que esteja na posse de 

determinado objeto que seja necessário para o desempenho de uma atividade, diante do 

justo motivo, não está incluída no espectro de alcance do tipo penal. 

 

No mais, cumpre salientar, até por uma questão de comparação e auxílio 

interpretativo, que, do ponto de vista da política criminal, a excepcionalidade da presença 

ou não de determinados objetos em ambiente esportivo é observada para criminalização 

não apenas no Brasil, mas também em outras culturas jurídicas. Entretanto, cada país 

utiliza-se de uma técnica diferente de tipificação que não discrepa da eleita pelo legislador 

brasileiro. A Itália, por exemplo, tipifica de forma casuística alguns objetos (“paus e 

porretes”) seguindo de elementar genérica (objetos contundentes ou capazes de ofender). A 

Espanha, quando trata do delito de desordem, agrava a pena quando o sujeito “portar arma 

ou outro instrumento perigoso”. O legislador francês refere-se à posse de foguetes e fogos 

de artifício de qualquer tipo (sempre proibidos) ou objetos, sem razão legítima, que possam 

constituir uma arma. Para complementação da norma penal em branco, alude ao conceito 

de arma do Código Penal, ou seja, qualquer objeto projetado para matar ou ferir ou que 

possa representar um perigo para as pessoas quando destinado a matar, ferir ou ameaçar. 

No Chile, por sua vez, refere-se o legislador a “portar armas, elementos ou objetos 

idôneos” para a prática de delitos contra a pessoa. Na Argentina, o legislador utiliza-se do 

conceito de “arma branca” seguido de fórmula genérica, uma vez que pune aquele sujeito, 

nas situações de ambiente esportivo que especifica, quando tiver em seu poder, guardar ou 

portar “armas brancas ou objetos inequivocamente destinados a exercer a violência ou 

agredir”. Interessante para fins de registro e para mostrar a preocupação do legislador 

argentino com a presença de objetos que podem ser utilizados para fins violentos, que ele 
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pune o vendedor ao redor do estádio que fornecer ou vender bebidas ou alimentos em 

garrafas ou outros recipientes que possam ser utilizados como objetos para agressão. Por 

fim, o Uruguai pune o sujeito que portar armas ou introduzi-las no recinto esportivo. Por 

armas, refere-se às próprias, destinadas a ataque e defesa, e às impróprias, como 

“instrumentos capazes de causar dano e sejam aptos a infundir temor”. Portanto, percebe-

se que, nestas culturas citadas como paradigmas, o legislador, ora de uma forma, ora de 

outra, relega ao aplicador da lei penal a busca de um conceito material para o 

comportamento, sempre orientado teleologicamente à finalidade preventiva de evitar danos 

e, também, de afastar o torcedor dos recintos esportivos, uma vez que, em todas estas 

culturas, como visto, existe a possibilidade de afastamento do torcedor, seja por medida 

cautelar, em virtude de sentença condenatória ou mesmo de decisão administrativa.  

 

Assim, a posse de quaisquer objetos contundentes já mencionados no decorrer do 

trabalho (barras de ferro, bastões de madeira, pedras, espeto de churrasco, soco inglês, 

facas etc.), no contexto social dos torcedores (estádio, trajeto ou imediações), diante da 

excepcional presença fomentadora de risco para além do permitido, bem como o sentido de 

agressão, passa a ser vista como não socialmente adequada e, por conseguinte, entra na 

seara da desaprovação penal. Por outro lado, e como argumentação de sinal invertido, a 

posse destes mesmos objetos excepcionais, fora do contexto esportivo, é socialmente 

adequada, legítima e aceita, estando no âmbito do risco tolerável ou permitido pela 

sociedade e pela cultura. Em outras palavras, a posse de um bastão de madeira, por 

exemplo, por parte de qualquer pessoa, não merece desaprovação penal sendo, por 

conseguinte, um indiferente penal, independentemente da destinação que será dada a 

referido objeto, não sendo ela, frise-se, torcedora – individual ou inserida em um subgrupo 

– e encontrar-se no ambiente esportivo. 

 

Ao contrário do que sustenta parte da doutrina de que seria impossível definir, pela 

redação dada ao tipo, o que seriam instrumentos que possam servir para a prática de 

violência, diante de uma potencialidade infinita,696 temos que o critério de 

excepcionalidade marcado pela antinatural presença dos objetos na posse de torcedores, 

mais o sentido contravencional de “arma” (art. 19 da Lei de Contravenções Penais) e a 

                                                           
696 Idem, p.574.  
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ausência de justo motivo são suficientes e trazem a necessária segurança exigida pelos 

princípios clássicos do direito penal.  

 

Portanto, o quadro que se afigura e que dará significado concreto à posse é a soma, 

em determinado contexto, de dois elementos (torcedor e objeto), os quais, isoladamente, 

não têm rendimento suficiente para ensejar a incidência da lei penal, mas, pelo contrário, 

quando confluídos em um contexto esportivo do futebol, entram no espectro da 

desaprovação penal.  

 

Assim, no contexto de evitar a exposição dos torcedores, ou mesmo de terceiros, ao 

incremento do risco nos eventos esportivos, o legislador editou o art. 41-B, §1º, inc. II do 

Estatuto do Torcedor. Esta legislação é expressão típica de um direito penal preventivo-

policial, não apenas pela existência do delito de posse, mas porque a intenção primeira do 

legislador, como também o é no restante dos países cuja prática do futebol é parte 

integrante da cultura popular, é afastar determinados torcedores do local de realização do 

evento esportivo. 

 

Dentro deste cenário, e diante da intervenção do direito penal antes que se produza 

uma lesão a bem jurídico individual, é que se analisa o injusto de posse previsto no art. 41-

B, parágrafo 1º, inc. II, não como um delito que almeje proteger bens jurídicos futuros 

(crime de obstáculo ou instrumental), mas antes como um delito que possui um injusto 

próprio e justificado, em parte, no contexto do desporto futebolístico.  

 

 

3. Legitimidade material da estrutura “a”. O paradigma da perturbação social. 

A posse como preparação 

 

Em uma primeira leitura, o injusto de posse previsto no tipo penal do art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, como expressão de um direito policial-

preventivo, poderia dar a ideia, como é corrente nas contravenções penais – e o tipo do art. 

41-B, por sua vez, não discrepa da lógica contravencional – de que não possui um 

conteúdo jurídico material com identidade suficiente para ser castigado com pena. Esta 

impressão pode ocorrer porque, como é natural em alguns crimes de posse – de perigo 
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abstrato697 –, a conduta muito se afasta de eventual lesão a bem jurídico. Assim, pretende-

se demonstrar a legitimação material de alguns dos possíveis comportamentos, não 

tomando por base exclusivamente o paradigma do bem jurídico individual,698 mas a 

relação comunicativa que estas condutas expressam em relação a terceiros, calcada na 

preparação e, por conseguinte, na perturbação social, o que leva à uma alteração da 

realidade699 nos ambientes esportivos. Note-se, por oportuno, que, apesar de o paradigma 

de orientação interpretativa não ser exclusivo, não se descarta a análise valorativa voltada, 

sempre que possível, ao bem jurídico de cunho individual.  

 

Os elementos do tipo penal – sendo este decomposto em sujeito e objeto, de modo 

separado – não representam uma periculosidade objetiva suficiente para autorizar a 

reprovação penal. O sujeito torcedor, desvinculado da posse, ou fora do espectro de 

alcance do tipo penal (“no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia 

de realização de evento esportivo”),700 em resumo, fora do contexto esportivo, ainda que 

seja considerado, em tese, subjetivamente perigoso por ser integrante de uma subcultura 

delinquente, não fica sujeito a qualquer repreensão de natureza penal, pois, do contrário, 

além de expressão de um direito penal do autor, revelar-se-ia como uma medida 

autoritária. 

 

Da mesma maneira, a posse de instrumentos suficientemente aptos a causar danos, 

também vista de forma isolada, não possui identidade penal suficiente para qualquer 

reprovação, uma vez que se tratam, como já afirmado, de objetos neutros e sem 

                                                           
697 O estudo isolado da categoria dos crimes de perigo não é objeto deste trabalho.  
698 Até porque, como já salientado no transcorrer do trabalho, não se almejou o estudo do bem jurídico. 
Todavia, não se pode descartar este critério de legitimação das normas penais tão largamente estudado e 
consolidado na ciência jurídico-penal.  
699 Juarez TAVARES critica a utilização dos crimes de perigo abstrato por considerar que se trata de uma 
fórmula simbólica utilizada pelo Estado para, em alguns casos, ampliar a incidência do poder punitivo e 
legitimá-lo, satisfazendo “interesses políticos”. Esta técnica contraria o “sentido de orientação” que a ordem 
jurídica deve empregar às normas, uma vez que impede que a infração se traduza em uma alteração sensível 
da realidade. Por outro lado, e o que nos interessa, reconhece a técnica se, de fato, houver alteração da 
realidade. Assim: “geralmente, a demonstração da alteração da realidade é feita, por um lado, mediante uma 
análise do fato em torno dos resultados concretos produzidos pela conduta, o que caracteriza os crimes de 
dano ao bem jurídico, por outro, com a verificação do perigo, conforme um juízo de probabilidade. (...) 
convém sempre acentuar que a alteração sensível da realidade, que se dá com a lesão ou perigo concreto de 
lesão do bem jurídico, é que respalda o sentido da norma jurídica como norma de orientação de conduta e 
pela qual se poderão delimitar os contornos do injusto penal.” TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do 
delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p.90-91. 
700 Para uma melhor interpretação e exposição, o tipo penal em questão se utiliza de alguns elementos fático-
normativos (circunstancial, temporal, espacial), como: “interior do estádio”, “imediações”, “dia de realização 
de evento esportivo” e “no seu trajeto”, os quais, para uma melhor compreensão do alcance do tipo, 
remetemos o leitor ao Capítulo II, item 3.2. 
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periculosidade inata. Estes objetos, na posse de pessoa desvinculada do evento esportivo, 

mas dentro do espectro de alcance do tipo, não comunicam um ato concreto de possível 

agressão e não significam, por conseguinte, preparação suficiente para desestabilizar as 

relações sociais. A mesma conclusão deve ser extraída na hipótese da posse destes mesmos 

objetos por torcedores – individuais ou pertencentes a uma subcultura – fora dos 

parâmetros indicados pelo tipo penal (interior, trajeto ou arredores do local de realização 

do evento esportivo). 

 

 O problema na estrutura “a” é que estes dois elementos no mesmo contexto 

esportivo (a posse destes objetos por torcedor organizado), dota a posse de um significado 

objetivo de preparação suficiente para alterar uma realidade social e suficiente, também, 

para incrementar o risco no ambiente esportivo. No injusto de posse do art. 41-B, parágrafo 

1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, o legislador visa evitar situações nas quais o sujeito se 

prepara previamente para gerar um incremento no risco que já é típico do ambiente 

esportivo. Tanto é assim que a própria redação do tipo penal indica a finalidade da posse 

dos objetos (“para a prática de violência”), indicando a intenção de utilização, o que, nas 

palavras de SCHROEDER, representa uma “tendência interna transcendente”, 

demonstrando o legislador o “perigo suspeitado” 701 que pretende evitar.  

 

A constituição do sentido criminal da posse no exemplo da estrutura “a” requer a 

presença dos seguintes elementos:  

 

i) o agente deve ser torcedor organizado, de direito ou de fato;  

ii) no dia da realização de evento esportivo, no trajeto, no interior do estádio 

ou em suas imediações;  

iii) possuir objeto que possa ser usado para a prática de violência.  

 

A posse desta estrutura absorve um sentido não ambíguo e comunica uma 

mensagem clara de preparação delitiva que influencia a esfera jurídica de terceiros na 

medida em que é um perturbador social. O sentido de inequivocidade é extraído da 

conjugação do objeto com as características acima elencadas (anormalidade em relação ao 

                                                           
701 SCHROEDER, Friedrich-Christian. A posse como fato punível. Tradução de Gustavo de Carvalho Marin. 
In: LOBATO, José Danilo Tavares, SAAD-DINIZ, Eduardo, FALCONE, Andrés (orgs.). Delitos de posse: 
drogas, porte de armas e pornografia. São Paulo: LiberArs, 2016, p.72. 
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meio, ideia de arma, sem justo motivo) e do fato de o sujeito, como torcedor, ser vinculado 

a uma subcultura delinquente. Ambos, portanto, unidos, transmitem uma mensagem de 

possível agressão.  

 

Com efeito, ser membro de fato ou de direito de uma torcida organizada (de uma 

subcultura delinquente) dota a posse – relação entre pessoa e coisa – de um significado 

concreto, até porque quem se torna membro de uma torcida organizada expressa a 

disposição de aceitar e acatar os códigos internos de conduta. Cumpre salientar, como já 

analisado no Capítulo I, que, do real funcionamento das torcidas organizadas, 

independentemente de seu reconhecimento legal ou não, percebe-se uma necessidade de 

conformação702 do sujeito com o grupo, e, na maioria das vezes, a maneira de 

conformação, como é comum nas subculturas delinquentes, é por meio da prática de 

delitos de violência (crimes de dano), os quais se caracterizam pelos fatores do não-

utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo que deixam clara a prática do crime 

pelo próprio crime, como forma de reconhecimento. A despeito disso, quando da 

submissão e integração ao subgrupo organizado e, portanto, à sistemática interna, 

importante ressaltar que a vontade individual do sujeito acaba ficando limitada à vontade 

coletiva, uma vez que, pela lógica da subcultura, o sujeito tende a se submeter à opinião da 

maioria, o que, por sua vez, diminui sua percepção da realidade703 e os freios inibitórios,704 

                                                           
702 SILVA SÁNCHEZ, não obstante tenha pensado no ambiente corporativo, tratando dos “sesgos 
cognitivos” desde uma perspectiva de grupo, conceitua esse déficit cognitivo de “conformidade” como: “(...) 
la tendencia de cualquier agente a mostrarse conforme con la opinión de la mayoría o del grupo de referencia, 
aun cuando sus convicciones personales sean otras. Por lo general, en los grupos de trabajo el sesgo de 
conformidad opera así. Quien se inicia en el oficio tiende a observar cómo se comportan sus compañeros 
entre sí, respecto a los jefes, y, en general, todas las reglas y protocolos del entorno. Con ello, se pretende 
evitar ‘empezar con el pie izquierdo’ en el nuevo grupo. Este inicial seguimiento de lo que los otros hacen 
suele mantener cierta proporción con las expectativas del sujeto dentro del grupo. Si éste pretende, por 
ejemplo, tener una carrera exitosa dentro de la empresa, seguramente su conducta se adaptará más a las 
pautas marcadas por el grupo que si tan sólo asume el trabajo como uno más.” SILVA SÁNCHEZ, Jesús-
María. Fundamentos del Derecho penal de la Empresa. Buenos Aires: Edisofer e IBdef, 2013, p.225-226. 
703 Novamente, trazendo as lições do professor SILVA SÁNCHEZ: “Así, pues, la actuación en el marco de 
un colectivo conlleva a inserción del agente en la denominada cultura corporativa (corporate culture) o 
‘sistema de creencias compartidas’ (belief system shared). Esto provoca que los códigos proprios del grupo 
acaben por erosionar la capacidad de percepción de la realidad por parte del sujeto (significativamente, de la 
realidad en su dimensión social-valorativa: esto es, de lo que en Derecho penal entendemos por elementos 
normativos del tipo en sentido amplio; o de la propria percepción de la antijuridicidad). Tal erosión de la 
percepción cognitiva tiene lugar, en parte, a través del proceso de racionalización de ciertas pautas de 
conducta transmitidas por los sujetos ya integrados en el grupo hacia quienes acceden a éste. La transmisión 
de la herencia del pensamiento de grupo es lo que algunos criminólogos denominan ‘difusión de prácticas 
ilegales’ (diffusion of illegal practices).” Idem, p.230-231. 
704 Ainda com esteio na sempre abalizada opinião do professor SILVA SÁNCHEZ: “La influencia de las 
dinámicas de grupo en el ámbito volitivo-emocional, motivacional, en suma, debe ser reputada asimismo 
relevante. Hace tiempo que la doctrina ha subrayado cómo dichas dinámicas inciden, por diversas vías 
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tanto é assim que ele não se opõe a possuir, nas circunstâncias do tipo penal do art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II, objeto contundente que pode ser empregado para a prática de crimes. 

Sintomático que esta afirmação se coaduna com os dados colhidos, uma vez que estes 

demonstram que, tanto em relação às condutas do art. 41-B, de modo geral, como do 

próprio injusto de posse, tais delitos são majoritariamente praticados por torcedores 

organizados. Isto, por sua vez, tem uma razão de ser posto que a violência empregada por 

estes subgrupos se tornou um padrão de comportamento desde a década de 1980 e também 

se converteu em um meio de reafirmação dos valores internos do próprio grupo. 

 

O fato de fazer parte de uma torcida organizada e seguir os padrões de 

comportamento, especialmente aqueles dos dias de jogos, expressa, objetivamente, uma 

disposição subjetiva para delinquir, ficando para além da esfera interna do sujeito, 

notadamente estando na posse de objetos que, no contexto do evento esportivo, apresentam 

uma excepcional presença, o que expõe a comunidade a uma vulnerabilidade coletiva. A 

conexão, portanto, do sujeito com determinada organização de torcedores faz com que a 

posse seja substancialmente diferente do sujeito que é totalmente desvinculado dessa 

cultura. Note-se que, da mesma forma, independe ser o sujeito membro formal da 

organização de torcedores, mas basta apenas e tão somente que haja uma vinculação 

material com a torcida, vale dizer, que o sujeito absorva e viva a realidade cotidiana de 

referida torcida especialmente nos dias de jogos de futebol.  

 

Saliente-se, por oportuno, que não foi à toa que o legislador fixou o âmbito de 

alcance do tipo quando estabeleceu o trajeto, as imediações ou interior do estádio para a 

prática delitiva, pois são nestes momentos do evento esportivo, com especial relevo ao 

trajeto e imediações, considerando o comportamento dos torcedores organizados, que 

ocorrem os atos ilícitos. Como salientado no Capítulo I, é no momento de dirigirem-se aos 

estádios (trajeto) ou mesmo quando lá chegam (imediações) que os torcedores, portando 

seus símbolos e entoando cânticos, reafirmam o pertencimento a um subgrupo. Nestes 

momentos é que ocorrem a maioria dos crimes de dano, ainda mais quando há o encontro 

de subgrupos diferentes. E mais, é especialmente relevante que o legislador tenha 

especificado como elementar “em dia de realização de evento esportivo” justamente 

                                                                                                                                                                                
(apariencia de solidaridad, efectos de la obediencia, código de grupo, distancia con respecto a la víctima) en 
una disminución de los frenos inhibitorios del sujeto.” Idem, p.236.  
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porque são nestes dias que as torcidas querem buscar uma certa hegemonia e destaque 

sobre as demais, inclusive entre torcidas que apoiam mesmas equipes. Portanto, são nestes 

momentos e voltando os olhos para as torcidas organizadas, que o legislador busca evitar a 

presença de determinados objetos pois eles, na posse destes torcedores, não somente 

desestabilizam as relações sociais, mas denotam significativo aumento do risco, pois 

podem ser empregados de maneira perigosa. Assim, a agressão a terceiros é parte da lógica 

de existência e pertencimento ao grupo, não sendo mera coincidência, por isso, que 

conforme a pesquisa levada a efeito no tocante ao injusto de posse, 90% dos sujeitos ativos 

eram torcedores organizados.  

 

O sujeito inserido em um subgrupo, portanto, manifesta uma periculosidade 

subjetiva que se expressa de forma objetiva. Além do mais, o sentido inequívoco de 

preparação expressado na vontade de agredir terceiros é exatamente aquilo que o legislador 

quer evitar. Esta posse sinaliza, por conseguinte, uma perturbação social, que, além do 

perigo propriamente incrementado pela existência do próprio objeto, manifesta-se na 

quebra de uma expectativa normativa de segurança705 que aqueles que frequentam o 

estádio possuem de que, ao irem a uma partida de futebol, independentemente do time que 

apoiam ou do resultado da partida, não serão agredidos, nem quando estiverem no interior 

do estádio, nas imediações ou no caminho de ida ou volta. 

 

O Estatuto de Defesa do Torcedor, desde a sua edição, é voltado a uma lógica de 

segurança e prevenção de risco. Em um primeiro momento, levando em conta os 

crescentes casos de violência entre torcedores, notadamente entre as décadas de 1980 e 

1990, estes objetivos, na visão do legislador, seriam alcançados por meio dos institutos do 

direito civil e do direito do consumidor, ou seja, por meio da responsabilidade objetiva e 

solidária por ato ilícito, os quais seriam suficientes à proteção frente a perigos, além de 

                                                           
705 Afirma a professora PASTOR MUÑOZ: “Por otra parte, la existencia de tipos que recogen 
comportamientos objetivamente no peligrosos sólo es legítima si el comportamiento tipificado contiene un 
equivalente funcional de la peligrosidad objetiva. Ese equivalente funcional es, en mi opinión, la 
‘manifestación seria de la peligrosidad subjetiva de su autor’ o la ‘manifestación seria del autor de su 
disposición a delinquir’, pues tal manifestación lesiona una expectativa normativa de seguridad que pertenece 
al núcleo de nuestra sociedad.” PASTOR MUÑOZ, Nuria. El hecho: ¿Ocasión o fundamento de la 
intervención penal? Reflexiones sobre el fenómeno de la criminalización del “peligro de peligro”. In: 
CANCIO MELIÁ, Manuel, GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coords.). Derecho penal del enemigo. El discurso 
penal de la exclusión. Buenos Aires: Edisofer e IBdef, 2006, p.535. Sobre o direito penal como garantidor de 
expectativas de que não se produzam ataques a bens de pessoas, ver: JAKOBS, Günther. ¿Qué protege el 
Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? Tradução de Manuel Cancio Meliá. Mendoza: 
Ediciones Jurídicas Cuyo, 2004.  
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outras determinações aos organizadores dos eventos. Entretanto, seguindo uma tendência 

mundial expansionista do direito penal, o legislador, considerando que os instrumentos 

extrapenais não eram suficientes para proteção frente ao risco, tipificou situações que, 

diretamente, como é o caso do art. 41-B, aumentam a probabilidade de ofensa a bens 

jurídicos individuais, especialmente porque levadas a efeito por torcedores organizados. 

 

O Estatuto é uma norma jurídica de caráter híbrido, ou seja, contém disposições de 

direito civil e de direito penal. Em todo o Estatuto, percebe-se que uma das finalidades do 

legislador é garantir o bem-estar e a segurança do espectador-torcedor de determinada 

competição esportiva. O direito a um espetáculo seguro é disciplinado e garantido durante 

toda dinâmica do evento esportivo ou, em outras palavras, antes, durante e após a 

realização da competição, tanto nos acessos aos locais da disputa (trajeto de ida e volta) 

quanto no próprio local da disputa esportiva (interior) ou arredores (imediações). 

 

O objetivo sistemático-normativo do Estatuto de Defesa do Torcedor é garantir a 

segurança do espectador-torcedor no evento esportivo ou, em outras palavras, que ele 

possa tranquilamente, de modo livre, ciente de que há garantias normativas que asseguram 

sua incolumidade física, desfrutar do evento, dirigindo-se ao local ou lá permanecendo sem 

a presença de torcedores dispostos a praticar delitos, na posse de objetos que são 

suscetíveis de acarretar-lhe dano, somente porque não comunga das mesmas ideias daquele 

subgrupo ou não apoia a mesma equipe esportiva. A presença destes torcedores na posse 

dos objetos descritos viola a aludida expectativa na medida em que eles manifestam, de 

forma clara e não ambígua, a vontade de agredir terceiros, ou seja, de lesionar bem 

jurídicos individuais.706  

 

                                                           
706 KINDHÄUSER, citado por PASTOR MUÑOZ, considera que os crimes de perigo abstrato podem ser 
compreendidos para além do paradigma da agressão a bem jurídico e que, por isso, como injustos autônomos, 
são merecedores de pena. Assim, o autor enxerga, na lógica da segurança, critério para se garantir a 
disposição racional dos bens. Em sua visão, a segurança é um pressuposto para a utilização racional dos bens. 
A lesão à segurança, portanto, significa o uso restringido do bem, representando menor valor para seu titular. 
Logo, os delitos de perigo abstrato não se orientam por meio dos delitos de lesão (agressão futura a bens 
jurídicos), mas trata-se antes de delitos que possuem um injusto próprio de menoscabo da segurança. Ver 
KINDHÄUSER, Urs. Estructura y legitimación de los delitos de peligro del Derecho penal. Tradução de 
Núria Pastor Muñoz. INDRET – Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, n. 1/2009, fevereiro/2009, 
p.15. Também: PASTOR MUÑOZ, Nuria. Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación 
político-criminal y dogmática. Barcelona: Atelier, 2005, p.70-71; PASTOR MUÑOZ, Nuria. Reflexiones 
sobre la legitimidad de la criminalización de la posesión de determinados objetos y de la pertenencia a 
organización criminal. In: ALONSO RIMO, Alberto, CUERDA ARNAU, María Luisa, FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, Antonio (orgs.). Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales. Valência: Tirant lo 
Blanch, 2008, p.536.  
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Neste ponto, é imperiosa uma observação até porque aludida no Capítulo IV (item 

7) e utilizada aqui como retórica argumentativa. A professora PASTOR MUÑOZ, ao tratar 

das classificações “c” e “d” (posse de objetos com a intenção de cometer um delito e posse 

de objetos idôneos para a prática de determinado delito), sustenta que a falta de 

periculosidade objetiva é suprida pela periculosidade subjetiva representada na lógica da 

preparação e que isto, por sua vez, representa uma perturbação social, caracterizando estas 

estruturas com um conteúdo de injusto próprio de lesão à segurança. Esta lesão, na 

verdade, seria a defraudação de expectativas normativas. Contudo, e aqui entra a 

observação, a professora PASTOR MUNÕZ discrepa de JAKOBS no sentido de que a 

expectativa seria somente normativa e não cognitiva. Concordamos em parte. A 

manutenção das expectativas normativas essenciais para a vida em sociedade, ainda mais 

no ambiente esportivo, pode vir a sofrer defraudação, havendo um torcedor na posse de um 

bastão de madeira, por exemplo, de duas formas:  

 

a) normativamente porque o direito, mais especificamente o Estatuto, 

garante e comunica aos demais torcedores que a posse de determinados 

objetos representa uma infração normativa e esta garantia, por sua vez, tem 

o desiderato de reafirmar o direito e transmitir confiança aos demais 

torcedores para continuarem a frequentar os eventos esportivos; 

b) por outro lado, a posse destes mesmos objetos representa uma 

defraudação de expectativa cognitiva.707 Diferentemente da normativa que 

se defraudada se mantém, a cognitiva altera o comportamento dos demais 

torcedores e do próprio torcedor, ainda mais porque referida posse, além de 

um perturbador social incrementa o risco, expondo, pela dinâmica do 

contexto, as pessoas a crimes de lesão.708  

                                                           
707 “Una suficiente seguridad cognitiva es una condición necesaria para poder disfrutar los bienes. Sin tal 
seguridad, los bienes no son ‘buenos’, y por ello se ha formulado que la seguridad es, a su vez, un bien 
jurídico.” JAKOBS, Günther. ¿Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? 
op. cit., p.45.  
708 Nesse sentido, cumpre ressaltar que SILVEIRA, mesmo nas situações de um direito penal de perigo, 
aceita a segurança (cognitiva) como valor a ser protegido, desde que haja uma vinculação a bem jurídico para 
um “mínimo de legitimidade”. Em outras palavras, deve ser rechaçada quando for considerada em termos 
totalmente abstratos. Assim: “Ora, se é perceptível que, atualmente, a segurança se converteu em um tópico 
político-criminal de primeira ordem, substituindo, por vezes, a própria noção de bem jurídico, deve-se buscar 
uma mínima legitimidade para essa realidade. Várias seriam as possibilidades para tanto. Afora toda uma 
sorte de contrariedades, é de se ver, ou imaginar que, em algum momento, um fundamento ao bem jurídico 
deve ser verificado. Assim, deve-se ter que a busca de segurança eventualmente pode ser legítima quando um 
verdadeiro bem jurídico (ainda que intermediário) se mostre presente. Dessa forma, em alguma incriminação, 
pode-se pretender garantir expectativas cognitivas dos cidadãos – como a segurança em si –, mas isso só seria 
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Essa manifestação de periculosidade dos torcedores organizados que, no contexto 

esportivo, possuem um instrumento contundente, mostra-se de tal sorte acentuada e 

suficientemente perturbadora que influencia na esfera de organização jurídica alheia, na 

medida em que, outros também torcedores, veem-se compelidos a, por exemplo, mudar seu 

trajeto de ida e volta do estádio, o horário de chegada ao local do evento esportivo, evitar o 

transporte coletivo ou mesmo evitar o próprio evento, enfim, limitam a autonomia 

individual de outros sujeitos que têm a expectativa de preservação e de livre fruição de 

seus bens jurídicos. É perturbador, portanto, saber que, em meio a outros torcedores, 

apenas por apoiar equipe adversária, a pessoa possa vir a ser atingida por um objeto 

contundente.709  

 

 

3.1. A consideração do torcedor organizado é manifestação de um direito penal do 

autor?  

 

Uma lei penal fundamentada na ideia de prevenção e de risco, voltada a “inocuizar” 

determinada categoria de pessoa, na esteira do que já propunha VON LISZT710 

relativamente aos “incorrigíveis”, poderia dar ensejo à afirmação de que se trataria de um 

direito penal do autor e não do fato, à semelhança do tratamento conferido aos “capoeiras” 

nos séculos XVIII e XIX.  

 

Nesse diapasão, de plano poder-se-ia fazer uma objeção, qual seja: que toda 

consideração relativa a uma condição intrínseca (particular) da pessoa, aqui um dos 

elementos fundantes do reconhecimento da legitimidade material – ser torcedor vinculado 

                                                                                                                                                                                
válido quando a expectativa – segurança – se mostre como um fim apto para proteção de um bem jurídico 
final. Sob esse aspecto, se houver avaliação de que a busca da segurança pode ser instrumento para outro fim, 
caber-lhe-ia um mínimo de legitimidade. Caso contrário, não.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A 
segurança como critério de estipulação de crimes. In: GRECO, Luís, MARTINS, António Carvalho 
(orgs.), Direito penal como crítica da pena: estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70° 
aniversário em 2 de setembro de 2012. Madri: Marcial Pons, 2012, p.658. 
709 “En un Estado de libertades están exentas de responsabilidad no sólo las cogitaciones, sino toda conducta 
que se realice en el ámbito privado y, además, toda conducta externa que sea per se irrelevante. Un ciudadano 
sólo se convierte en autor si desborda el marco que se acaba de indicar y se comporta de un modo 
perturbador, es decir, si se arroga actualmente la configuración de ámbitos de organización ajenos. Sólo si y 
sólo en la medida en que sea reconocible ex re una arrogación actual, resulta legítimo preguntar el autor 
cómo llegó a esta conducta y qué fin perseguía con ella, esto es, cómo hay que interpretar, por tanto, su 
conducta a la luz de los factores internos.” JAKOBS, Günther. Criminalización en el estadio previo a la 
lesión de un bien jurídico. op. cit., p.221-222.  
710 MUÑOZ CONDE, Francisco. La herencia de Franz von Liszt. Del. Azcapotzalco, México, DF: Ubijus, 
Editorial, 2011, p.11. 
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a uma subcultura organizada –, estaria embasada em um direito penal do autor, em 

detrimento a um direito penal do fato, portanto, vedada e ilegítima dentro de um Estado de 

direito.  

 

Não se pode negar, com efeito, que a divisão radical entre fato e autor é de difícil 

consecução tanto no plano legal, quanto no plano da aplicação prática da lei. Em outros 

termos, a divisão estanque (radical) entre direito penal do fato e do autor é, na verdade, de 

cunho eminentemente teórico, não existindo em termos práticos. O autor, ao praticar 

determinada conduta, transmite parte de seu próprio significado ao fato. Assim, o que se 

deve buscar identificar para evitar a prevalência de um direito penal de autor é quais 

elementos são predisposições mentais e quais elementos são atitudes. Logo, deve-se, 

outrossim, evitar a proibição e, por conseguinte, a criminalização, daqueles elementos que 

são indicativos apenas e tão somente de predisposições mentais ou de personalidade. 

  

Cumpre salientar que o “ser” da pessoa, ou quem ela é fora do contexto esportivo, é 

socialmente irrelevante711 para fins penais, mas não para efeitos criminológicos quando o 

que se está a tratar são as subculturas delinquentes. Não se está buscando a incriminação 

somente pelo fato de o sujeito ser torcedor pertencente a um subgrupo, mas sim pela forma 

como este “ser” expressa um determinado sentido de perigo na maneira de comportar-se.  

 

A criminalização, frise-se, não é pelo fato de a pessoa ser como é ou apoiar 

determinado clube ou mesmo ser membro ou apoiador de determinada torcida organizada. 

Pelo contrário. Mas porque, quando veste-se de determinada maneira, quando incorpora a 

cultura de determinada subcultura ou quando se associa a determinados sujeitos, expressa a 

disposição de agredir terceiros estando na posse de objetos contundentes que possam servir 

à prática de violência, seja no interior do estádio, no trajeto de ida e volta ou em suas 

imediações, caso a equipe ganhe ou perca, ou mesmo haja o encontro com torcedores 

adversários ou subgrupos culturais diversos. 

 

O sujeito-torcedor, envolto em uma cultura de grupo com regras próprias, vestido 

com uma indumentária própria, com uma simbologia em camisas ou bandeiras (ou até em 

tatuagens) que fazem remissão à violência, com determinados cânticos, acompanhados da 

                                                           
711 Salvo a caracterização de “torcedor organizado” para descrever uma vertente de subcultura delinquente.  
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forte batida da bateria, que, da mesma forma, expressa violência, ou solidarizando-se com 

demais torcedores, no interior do estádio, no trajeto ou em suas imediações, ainda mais na 

posse de objeto suficientemente apto a lesionar, está comunicando, não simplesmente com 

linguagem, mas com essa forma específica de ser, que, em determinado momento de 

descontentamento, pode vir a praticar crimes de dano. Esta posse, ressalte-se, está fora do 

indiferente, do neutro.  

 

Nesse sentido, o importante é, no ato da posse, detectar elementos que sinalizem 

atitudes (e não meros pensamentos ou forma de ser) como: vestimentas, cânticos, 

socialização e solidarização com o comportamento de outros torcedores ou membros de 

determinada torcida, os quais, integrados à massa, e, ainda, incorporados à determinada 

subcultura, levam à prática delitiva. A confluência dos elementos de pertencimento a uma 

determinada torcida organizada (a uma subcultura), seja de direito, formalmente vinculado, 

ou de fato, mais a posse de um objeto contundente em determinadas circunstâncias, gera 

um sentido específico para a posse, vale dizer, atribui um sentido de perigo, incrementando 

um risco que já existe no âmbito do desporto, que é absorvido pelo contexto no qual o 

sujeito está inserido.  

 

A disposição de agredir terceiros, sublinhe-se, não é socialmente neutra ou 

ambígua. Muito pelo contrário, ela é clara e direta. Há um conteúdo de incremento de risco 

e de intimidação. Esta posse, portanto, levando em conta os elementos contextuais, 

especialmente os elementos de atitude, expressa uma mensagem. Ao portar-se de 

determinada forma, o sujeito decidiu tirar a posse do âmbito da ambiguidade e 

neutralidade, inserindo-a na seara da desaprovação penal. Nessa ordem de ideias, não se 

pune o torcedor simplesmente por ser membro de uma torcida organizada, mas sim porque, 

ao se tornar membro, manifesta seriamente a disposição em cumprir os padrões normativos 

de comportamento, via de regra violentos, que são potencializados pela posse de objetos 

destinados à prática de violência. O autor, portanto, plasma parte de sua ideologia, de sua 

visão de mundo, ao fato, não estando, destarte, diante de um direito penal do autor, que 

seria a máxima expressão de um Estado policial, mas sim do fato orientado pelas regras 

constitucionais de um Estado de direito. 
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4. Legitimidade material da estrutura “b”  

 

A constituição do sentido criminal desta hipótese requer a presença dos seguintes 

elementos:  

 

i) torcedor individual, identificado como torcedor;  

ii) no dia da realização de evento esportivo, no trajeto, no interior do estádio 

ou em suas imediações;  

iii) possuir objeto que possa ser usado para a prática de violência.  

 

Da pesquisa fenomenológica levada a cabo neste trabalho, pode-se concluir que o 

injusto de posse praticado por torcedores individuais é substancialmente menor que o 

praticado pelos torcedores imersos em uma subcultura. Isto porque estes delitos praticados 

por torcedores individuais se dão de forma eventual e atomizada, e não como atividade de 

um subgrupo. Esta constatação, outrossim, ajuda-nos a concluir que o fato de o sujeito ser 

simplesmente um torcedor desvinculado de uma subcultura não revela periculosidade 

subjetiva expressa de modo objetivo. 

 

Isto não quer dizer, contudo, que esta conduta não seja materialmente típica. Nesta 

estrutura, o sujeito não está identificado como torcedor organizado de direito ou de fato, 

mas é plenamente identificado como torcedor. Nesta situação específica, a comunicação da 

mensagem e a atribuição de sentido à posse está no fato de este torcedor, em virtude de 

qualquer sentimento que envolva o destino do evento esportivo e, especialmente porque 

inserido em um contexto de massa,712 que pode propiciar, inclusive, o anonimato, em um 

espaço no qual, via de regra, as emocionalidades encontram-se no limite, vir 

eventualmente a agredir a terceiros. Estes diversos sentimentos, levados ao extremo por 

                                                           
712 Com base nas posições de FREUD no tocante ao sujeito inserido na massa, afirma DUEK MARQUES: 
“(...) Freud demonstra a influência das massas na transformação do sujeito, que passa a atuar, a pensar e a 
sentir de forma distinta daquela da qual sentiria, atuaria ou pensaria se estivesse sozinho. Em grupo, o 
indivíduo adquire uma sensação imbatível de poder, apto a não se render a impulsos que seriam reprimidos 
caso não estivesse em grupo. Isso ocorre porque, nas massas, desaparece o sentimento de responsabilidade 
capaz de reprimir esses indivíduos. Na massa, ele tem comportamentos irracionais, carentes de reflexão e de 
consciência, transformando-se em um autômato desprovido de vontade. O interesse pessoal desaparece para 
dar lugar à vontade do grupo, cujo sentimento e ato influenciam cada pessoa de forma contagiosa.” 
MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Contribuições para compreensão do nazismo. A psicanálise de Erich 
Fromm. São Paulo: Martins Fontes, p.94. 
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conta do contexto, acarretam um déficit de cognição,713 motivo pelo qual este torcedor 

assume um determinado padrão de comportamento714 que é diametralmente oposto ao 

padrão de comportamento em sua vida cotidiana, fora do contexto esportivo.715 É por isso 

que, nesta situação específica, o legislador atua de modo preventivo, a evitar que este 

torcedor, ainda que de forma atomizada e excepcional, possua um objeto suficientemente 

apto a agravar o risco de danos a bens jurídicos no ambiente esportivo.  

 

Além do mais, em que pese a possibilidade de agressão a terceiros, tendo como 

motivação simplesmente o fato do outro sujeito apoiar time adversário, não se pode olvidar 

da possibilidade de eventuais agressões, aqui sempre com a utilização de objeto 

contundente, motivadas pelo descontentamento com o resultado da partida. São agressões 

típicas decorrentes de sentimentos que são umbilicalmente ligados ao evento esportivo e 

que não são apenas voltadas contra o torcedor de equipe diversa, mas também contra as 

                                                           
713 Tratando, no contexto corporativo, do behavioral law and economics ou de um “padrão teórico da conduta 
humana” mais “realista”, mas que também pode ser observado no âmbito do contexto esportivo, anota 
SILVA SÁNCHEZ: “Su objetivo es demostrar que las personas no son, ni individualmente ni en grupo, 
perfectos agentes racionales que procesan la información de modo exclusivamente reflexivo, al igual que 
tampoco calculan exhaustivamente cada paso que dan. Muy al contrario, se sostiene que la naturaleza 
humana consta de una dimensión racional y de otra irracional, desde las que se toman las decisiones y se 
actúa. No se trata de agentes omniscientes, sino limitados en términos tanto cognitivo cuanto emocionales.” 
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos del Derecho penal de la Empresa. op. cit., p.206.  
714 Argumentando como as “forças situacionais”, de contexto ou de processo, podem influenciar em uma 
decisão individual de um sujeito inserido em um grupo, como é o caso da massa torcedora, afirma novamente 
SILVA SÁNCHEZ: “Esto significa que los agentes no siempre se comportan según su disposición interna, 
aunque ésta también los condicione. Así, es cierto que por regla general las personas están acostumbradas a 
comportarse de una forma determinada (en los ámbitos conocidos: familiar, laboral, social). Sin embargo, al 
acceder a nuevos ámbitos, suelen asumir patrones de conducta también nuevos, sin llegar a percibirlo por 
completo. Esta influencia, muchas veces ‘imperceptible’, es lo que se ha denominado el poder de las fuerzas 
situacionales.” Voltando especialmente a um sujeito inserido em um grupo, como é o caso do torcedor 
organizado, mas que também, guardadas as devidas proporções, se aplica ao torcedor individual, continua 
SILVA SÁNCHEZ: “En el marco de un grupo, serían fuerzas las siguientes: los roles, las normas, las reglas 
y la autoridad, el anonimato y la desindividuación de las personas y del lugar, los procesos muchas veces 
deshumanizadores, las presiones para obtener conformidad o identidad colectiva; entre otros.” Idem, p.206.  
715 Cabe aqui, novamente, citar nota de rodapé exposta no Capítulo I (ponto 2.3.1.1) com referência a 
GALEANO, o qual, com a licença poética que lhe é peculiar, explica a transformação do padrão de 
comportamento normal do sujeito em sua vida diária no padrão de comportamento deste mesmo sujeito, 
agora como torcedor, em dia de realização de evento esportivo, tornando-o capaz da prática de ilícitos: “O 
fanático chega ao estádio embrulhado na bandeira do time, a cara pintada com as cores da camisa adorada, 
cravado de objetos estridentes e contundentes, e no caminho já vem fazendo muito barulho e armando muita 
confusão. Nunca vem sozinho. Metido numa turma da barra-pesada, centopeia perigosa, o humilhado se torna 
humilhante e o medroso mete medo. A onipotência do domingo exorciza a vida obediente do resto da 
semana, a cama sem desejo, o emprego sem vocação ou emprego nenhum: liberado por um dia, o fanático 
tem muito de que se vingar. Em estado de epilepsia, olha a partida, mas não vê nada. Seu caso é com a 
arquibancada. Ali está seu campo de batalha. A simples existência da torcida do outro time constitui uma 
provocação inadmissível. O Bem não é violento, mas o Mal obriga. O inimigo, sempre culpado, merece que 
alguém torça seu pescoço. O fanático não pode se distrair, porque o inimigo espreita por todos os lados. 
Também está dentro do espectador calado, que a qualquer momento pode chegar a dizer que o rival está 
jogando corretamente, e então levará o castigo merecido.” GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. 
Tradução de Eric Nepomuceno e Maria do Carmo Brito. Porto Alegre: L&PM, 2015, p.16. 
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forças de segurança ou qualquer pessoa que o sujeito crê que não compactua ou não adere 

aos seus sentimentos ou às suas “dores” naquele momento. Não é incomum, saliente-se, 

que o torcedor dito individual, não vinculado formalmente a qualquer subgrupo, anua e 

envolva-se, movido por sentimentos típicos da natureza humana inerentes ao evento, em 

atos de violência contra pessoa ou coisa iniciados por indivíduos indeterminados sem 

prévia ligação, de qualquer espécie que seja, diversa do “sentimento clubístico”, devido às 

emoções e vicissitudes do contexto esportivo. Portanto, esta posse, ainda que a priori 

neutra, expressa, neste contexto específico, um sentido de perigo, suficientemente apto a 

alterar a realidade, tornando a posse, portanto, em um fator de perturbação social, logo 

desaprovada e suscetível de castigo penal.  

 

  

5. Legitimidade material da estrutura “c”  

 

A constituição do sentido criminal desta hipótese requer a conjugação dos 

elementos anteriores, com a diferença de que a posse não se dá de maneira ostensiva. São 

destarte, os elementos de constituição:  

 

i) torcedor individual ou torcedor organizado de direito ou de fato;  

ii) no dia da realização de evento esportivo, no trajeto, no interior do estádio 

ou em suas imediações;  

iii) possuir objeto que possa ser usado para a prática de violência, de modo 

não ostensível.  

 

Na estrutura “c”, a lógica de incriminação é exatamente a mesma das anteriores, 

não obstante esteja o objeto, por seu tamanho, oculto. A posse deste tipo de objeto por 

torcedores ou torcedores organizados também tem um significado concreto de preparação 

suficientemente apto a desestabilizar as relações sociais. Ainda que os demais objetos 

também possam ser escondidos, a depender da situação, na generalidade dos casos somente 

não o são devido ao tamanho. Assim, independentemente da visibilidade fática, ainda mais 

o soco inglês, que pode ser considerado uma “arma branca própria”, esta estrutura tem 

identidade penal para significar, de modo induvidoso, uma possibilidade de agressão 

desestabilizadora das relações sociais. Ademais, como argumento de legitimação, a posse 
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sub-reptícia denota um plano delitivo por parte do possuidor, uma vez que ele pretende 

fugir à fiscalização das autoridades. 

 

 

6. Ilegitimidade material das estruturas (grupos) “d” e “e”. O direito penal da 

“suspeita” 

 

Com a fixação do alcance do tipo penal às estruturas anteriormente mencionadas, 

todas as demais hipóteses para além destas estruturas serão constituídas como indiferente 

penal por ausência de conteúdo material.  

 

A estrutura “d” é decomposta nos seguintes elementos:  

 

i) sujeito não identificado como torcedor;  

ii) na posse de objeto apto a ser usado para a prática de violência;  

iii) dentro do espectro de alcance do tipo penal: no interior do estádio, nas 

imediações ou no trajeto de ida e volta. 

 

Na estrutura “e”, por sua vez, sobressaem os seguintes elementos:  

 

i) sujeito identificado como torcedor;  

ii) na posse de objeto apto a ser usado para a prática de violência;  

iii) dentro do espectro de alcance do tipo penal: interior do estádio, nas 

imediações ou no trajeto de ida e volta;  

iv) sem vínculo com o evento esportivo.  

 

De início, cumpre-nos salientar que a interpretação sobre o objeto e sua capacidade 

ou não de incrementar o risco no ambiente esportivo seria suficiente para a redução 

teleológica buscada. Entretanto, mesmo estando o sujeito na posse dos objetos cuja 

proibição almeja o legislador, estas estruturas não comunicam um sentido inequívoco de 

preparação delitiva que influenciaria a esfera jurídica de terceiro, bem como não quebram a 

expectativa normativa relativa à segurança, não se tratando de um perturbador social 

suficientemente capaz de alterar a realidade. 
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 O sujeito, mesmo na posse de qualquer dos instrumentos já aludidos, não sendo 

torcedor com vinculação ao evento esportivo, mas encontrando-se no raio de incidência 

típica (trajeto, interior ou imediações), não comunica nenhuma mensagem de perigo ou 

excepcionalidade, ainda que o objeto seja antinatural, tenha sentido de arma e não haja 

justa causa. Assim, por exemplo, mesmo que o sujeito esteja no espectro de alcance típico, 

com um bastão de madeira, com um plano delitivo de agredir um desafeto, mas fora do 

contexto esportivo, esta situação não merece desaprovação penal, posto não ser esse o 

desiderato do legislador.  

 

Na outra hipótese, mesmo o sujeito sendo identificado como torcedor de uma das 

equipes em disputa, deve-se verificar se a posse supera os critérios de excepcionalidade e 

se, ainda, o sujeito guarda alguma vinculação com o evento esportivo. É o caso, por 

exemplo, do sujeito plenamente identificado como torcedor, próximo ao estádio, com um 

espeto de churrasco na mão, sendo que ele vive deste tipo de comércio (venda de carnes); 

ou ainda do sujeito identificado como torcedor, com um bastão de madeira na mão, no 

trajeto do estádio, mas porque ele exerce a atividade de carpinteiro. Nestes exemplos, não 

obstante a discrepância do objeto em relação ao meio, se considerado o evento esportivo, 

há motivo justo para a posse dos artefatos. Saliente-se que, mesmo com justo motivo para a 

posse se levada em consideração a atividade, ainda que este torcedor tenha um plano para 

lesionar um desafeto, sem vinculação com o evento, mesmo assim não se trata de conduta 

materialmente típica. Logo, havendo justo motivo, não se transmite uma mensagem de 

possível agressão motivada por vicissitudes do evento esportivo, o que não desestabiliza as 

relações sociais. Estas hipóteses, portanto, estão fora do alcance do tipo penal. Em ambas 

situações, destarte, qualquer intervenção do Estado se caracterizaria como direito penal da 

“suspeita”, logo ilegítimo. 

 

 

7. A repreensão penal 

 

À primeira vista, poder-se-ia pensar que a pena estatuída no preceito secundário 

seria ilegítima por ferir o princípio da proporcionalidade na medida em que, por se tratar de 

um crime de perigo abstrato, a pena de um a dois anos de reclusão seria substancialmente 

maior que, por exemplo, o crime de lesão corporal de natureza leve do art. 129 “caput” do 
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Código Penal, o qual tem pena de três meses a um ano de detenção.716 No entanto, como já 

mencionado, não obstante a pena privativa de liberdade seja de um a dois anos de reclusão, 

o legislador, seguindo o objetivo primeiro que é o afastamento de determinados torcedores, 

determina ao juiz a conversão em afastamento pelo prazo de três meses a três anos. Esta 

previsão de substituição obrigatória adapta o castigo penal à proporcionalidade exigida nos 

tipos penais, sem contar a possibilidade da transação penal. 

 

Por outro lado, como afirmado, uma das finalidades do injusto de posse é 

justamente garantir a segurança do torcedor no evento esportivo. Se assim o é, a pena de 

afastamento está em consonância com o objetivo fixado, já que se garante a segurança ao 

não permitir que determinadas pessoas que causem perturbação social e alteração na 

realidade frequentem os ambientes esportivos. Esta finalidade, portanto, também é 

argumento para interpretação teleológica reducionista do tipo do art. 41-B, parágrafo 1º, in. 

II, pois somente devem ser afastados aqueles sujeitos merecedores de castigo penal 

retratados nas estruturas “a”, “b” e “c”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
716 TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. op. cit., p.94-95. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

1. O Estatuto do Torcedor (Lei n. 10.671/03), primeiramente editado como uma lei 

para proteção dos direitos do torcedor-consumidor, foi alterado em 2010 pela Lei n. 

12.299/2010, oportunidade na qual foram inseridos institutos de natureza penal. Referida 

legislação, não obstante tenha como objeto todo e qualquer evento esportivo, ganha 

projeção no Brasil quando é direcionada ao ambiente do desporto do futebol. É neste 

cenário, portanto, que o art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II, que trata dos injustos de posse, foi 

analisado.  

 

2. O futebol é parte da cultura e sinal de identificação nacional. Assim, desde sua 

incorporação aos hábitos do brasileiro, especificamente, quando foi trazido para o Brasil, o 

futebol desenvolveu-se e, durante sua evolução, foi acompanhado da prática de atos de 

violência exercidos pela massa. Inicialmente, os atos de violência, até por estarem 

vinculados a um sentimento clubístico que foi se desenvolvendo naturalmente, eram 

realizados de modo isolado ou atomizado. Em outras palavras, quando a figura do sujeito 

espectador do esporte se transformou na figura do torcedor, os atos de violência, na 

maioria das vezes impregnados de alta carga emocional, passaram a fazer parte do 

ambiente esportivo.  

 

3. Ao lado desta prática, que se manteve ao longo dos séculos XX e XXI, uma outra 

forma de torcer foi paulatinamente surgindo e passando por transformações: os grupos 

organizados. Inicialmente como um agrupamento de pessoas que tinham como finalidade 

incentivar os clubes (“charangas”) a partir das arquibancadas, tornaram-se, posteriormente, 

grupos organizados, com estrutura e código normativo próprios. A partir das décadas de 

1960 e 1970, estes agrupamentos se transformaram naquilo que hoje se conhece como 

torcida organizada. Trata-se de grupos de determinado tipo de pessoas, em sua maioria 

jovens do sexo masculino, com baixa e média escolaridade, que se expressam de maneiras 

específicas e que têm, na conduta ilícita penal, seu mecanismo de aquisição de 

reconhecimento e status.  

 



318 
 

4. Estes agrupamentos sociais, surgidos na década de 1960 e 1970 e influenciados 

pelo momento político vivido no Brasil, bem como pela cultura “hooligan” que se 

desenvolvia na Europa, deram ensejo ao surgimento de diversas torcidas organizadas. Esta 

nova forma de sociabilidade dos torcedores, impregnada por uma determinada ritualística 

estética e comportamental, é expressão daquilo que Albert Cohen chamou de “subcultura 

delinquente”.  

 

5. A compreensão das torcidas organizadas como expressão de uma “subcultura 

delinquente” decorre da forma de composição, estruturação e comportamento destes 

grupos subculturais. O pertencimento a qualquer destas organizações, de direito ou de fato, 

impõe a observância, por parte de seus membros, além de um código normativo interno, da 

prática de atos ilícitos. Estes atos são caracterizados por serem hedonísticos, negativos e 

por não serem utilitários. A caracterização destes grupos como uma “subcultura 

delinquente” também ajuda a compreender o alcance e a função material típica do art. 41-

B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor.  

 

6.  Historicamente, o ambiente esportivo do futebol traz uma certa dose de risco. O 

risco não existe apenas em razão dos atos ilícitos, em sua maioria crimes de lesão, 

praticados de forma atomizada por torcedores individuais inseridos na turba ou por meio 

das subculturas delinquentes (violência exógena), mas também pelo fato de que o próprio 

esporte possui uma carga de violência eventual interna que influencia, indiretamente, o 

comportamento da claque (violência endógena). Foi, portanto, no contexto deste cenário de 

risco conhecido e da progressiva incapacidade que as pessoas desenvolveram em conviver 

com este ambiente que o legislador, pensando preventivamente, editou o Estatuto do 

Torcedor. Cumpre notar, o que caracteriza este ambiente como de risco, que a política-

criminal prevencionista levada a cabo pelo legislador brasileiro não é exclusividade do 

Brasil. Países reconhecidamente democráticos, que adotaram o futebol como esporte 

principal, possuem sistemas preventivos penais de ocorrência de ilícitos, em muitas vezes 

aproximando-se de um Estado policial vigilantista, o que demonstra que o risco é inato a 

esta parcela da realidade social.  

 

7. Diante deste quadro e tendo como pressuposto um caráter de prevenção, o 

legislador buscou reforço no direito penal, especialmente nos delitos de posse – largamente 

utilizados ao longo da história da legislação penal brasileira. Não se trata simplesmente de 
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retorno dos delitos de polícia, como se observava na repressão aos capoeiras, até porque a 

aplicação deste injusto de posse, não obstante seja expressão da expansão do próprio 

direito penal, exige, além da observância dos direitos individuais, a interpretação 

teleológica de concretude do conteúdo do tipo, em conformidade com a lesividade penal 

exigida pela Constituição. Ademais, nenhuma medida de afastamento é imposta sem a 

intervenção do Poder Judiciário. Assim, independentemente do instrumento legislativo 

utilizado – crime ou contravenção –, deve-se levar em conta um conteúdo material 

suficiente para conter a própria expansão do direito penal, esta consectária natural das 

exigências impostas pelos cidadãos, aqui torcedores, inseridos em um ambiente de risco, 

característico de uma sociedade de risco.  

 

8. Portanto, o injusto escolhido pelo legislador – crimes de posse – levando em conta 

a práxis forense e o conhecimento extraído das ciências humanas, como a criminologia, 

deve ser dogmaticamente orientado no sentido da exclusão de determinadas situações, 

visando, assim, conter eventual avanço de um Estado de polícia. Para esta tarefa, por 

conseguinte, mostrou-se necessário o estudo dos delitos de posse, em geral de perigo 

abstrato, voltado a uma lógica de periculosidade.  

 

9.  Entretanto, antes mesmo da análise redutora do tipo do art. 41-B, parágrafo 1º, inc. 

II do Estatuto do Torcedor, é necessário conformar a conduta possessória com a realidade 

jurídico-penal. O conceito de posse, expressado de forma subjacente pelos verbos “ter” e 

“possuir” (e por outras condutas assemelhadas), é de caráter normativo. Não há um 

conceito penal específico de posse. Porém, a relação de posse, considerando a 

independência relativa do direito penal, deve ser extraída do direito privado e adaptada à 

realidade político-dogmática penal. Assim, para todos os efeitos, posse é a relação de 

domínio fático de um sujeito e um objeto, por determinado período de tempo, 

independentemente de contato físico, respeitando o destino econômico-natural, com a 

possibilidade de controle, o qual se expressa na fruição e na disponibilidade do objeto. 

 

10. Sustenta-se, aqui, a desnecessidade de um conceito de ação penal de caráter 

ontológico que seja compreensivo de todas as formas de conduta humana (supraconceito). 

Temos que o conceito de ação, de cunho valorativo-axiológico, deve ser extraído de uma 

realidade típica. Nestes termos e tendo em conta um conceito de posse de caráter 

normativo, compreendemos que, para a caracterização de uma ação em termos penais, a 
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interpretação dos tipos de posse e assemelhados deve ser orientada no sentido da fruição e 

da disponibilidade do objeto (controle), independentemente de uma realidade física-

ontológica.  

 

11. Mesmo havendo um amplo debate doutrinário sobre a natureza jurídica da posse, 

diante deste pressuposto de realização típica, em uma interpretação global deste fenômeno, 

temos que a relação de posse que melhor caracteriza o injusto do art. 41-B, parágrafo 1º, 

inc. II é uma relação de estado. Há comportamento possessório que se inicia com um ato 

de aquisição ou recebimento, tornando-se, na sequência, uma relação de estado. Contudo, 

este início nem sempre é exigido, uma vez que há condutas de posse que independem de 

um ato de aquisição, permanecendo por todo o tempo como uma relação de estado, de 

caráter normativo, sem qualquer viés ontológico. Em outras palavras, a posse não pode ser 

fracionada e, ademais, quando o legislador visa à punição de um ato de recebimento, o faz 

de modo autônomo e independentemente da relação subsequente de controle e fruição.  

 

12. A relação de estado entre um sujeito e um objeto deve expressar um sentido de 

perigo objetivo. Na busca de um conceito material legitimador da posse não se despreza 

toda a conceituação elaborada em torno do bem jurídico. Todavia, não vemos na posse 

simplesmente a antecipação das barreiras de punição penal quando o referencial é a lesão 

de bem jurídico futuro. Temos que o comportamento possessório deve trazer um conteúdo 

material limitador próprio e autônomo. O referencial de legitimidade, na classificação 

utilizada como paradigma, leva em conta a periculosidade do objeto em si, bem como a 

utilização imposta ao objeto. Dentro desta lógica, acrescentamos mais uma classificação 

que melhor expressa o conteúdo do art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, 

qual seja: “posse, em si mesma, não perigosa, de objetos, igualmente, de per se não 

perigosos, mas que, ambos, conjuntamente, em contexto específico, tornam-se perigosos.”  

 

13. A análise desta estrutura parte da confluência do objeto somado ao sujeito em um 

determinado contexto, uma vez que tais elementos, conceituados de forma isolada, não são 

suficientes para trazer um perigo objetivo apto a impor uma identidade penal ao 

comportamento. Os objetos, de per se, utilizados como referência, são inócuos ou neutros, 

não trazendo uma periculosidade inata, até porque possuem destinação diversa daquela 

efetivamente empregada pelos torcedores. Por outro lado, a consideração dos sujeitos 

ativos – torcedores individuais ou coletivos – de maneira isolada, ainda que eles expressem 
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uma periculosidade subjetiva de forma objetiva, é a consagração de um direito penal do 

autor, não sendo, igualmente, suficiente para caracterizar um delito em sentido material. 

Para considerar a identidade penal de uma conduta, é necessário, portanto, considerar o 

objeto e também o sujeito torcedor (individual ou coletivo), em um determinado contexto 

do ambiente esportivo do futebol.  

 

14. Nesse sentido, o objeto, criteriosamente analisado no sentido de alguns standards 

de excepcionalidade no ambiente esportivo (antinaturalidade, sentido de arma e ausência 

de justo motivo), aliado ao fato de o indivíduo ser (i) torcedor inserido na massa e 

impregnado de emocionalidades ou (ii) torcedor organizado em conformidade com um 

código normativo próprio, atribui à posse um sentido de perigo objetivo. Além de se 

caracterizar como um perturbador social que rompe com qualquer expectativa normativa, 

interferindo na esfera de liberdade de terceiros, esta posse aumenta o nível de risco que já é 

próprio do ambiente esportivo.  

 

15. Tendo como pressupostos uma visão limitadora do direito penal expansivo, o fato 

de que o tipo penal é, formal-gramaticalmente, um recorte da realidade e que, por assim 

ser, abarca situações fáticas não pensadas pelo legislador, apenas enxergamos conteúdo 

material nas estruturas “a”, “b” e “c”, quais sejam:  

 

a) torcedor organizado + condições do tipo penal + objeto excepcional;  

b) torcedor individual + condições do tipo penal + objeto excepcional;  

c) torcedor organizado ou individual + condições do tipo penal + objeto 

excepcional oculto.  

 

Por consectário lógico, se não estiverem previstos quaisquer dos referidos critérios, 

ficam fora do alcance do tipo penal as hipóteses das letras:  

 

d) sujeito não identificado como torcedor + condições do tipo penal + objeto 

excepcional e  

e) sujeito identificado como torcedor + condições do tipo penal + sem 

vínculo com o evento esportivo.  
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16. Na verdade, a interpretação teleológica restritiva dos injustos de posse previstos no 

art. 41-B, §1º, inc. II do Estatuto do Torcedor constitui uma visão limitadora do avanço do 

sistema criminal. Esta forma de encarar a solução legislativa proposta pela Lei n. 

12.299/10 aos problemas de violência no âmbito esportivo está consentânea com um 

modelo de Estado de direito democrático e com um Direito Penal que tem por missão 

conter o arbítrio, o Estado policial e o uso indiscriminado e progressivo da sanção. 
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APÊNDICE 1. PESQUISA QUANTITATIVA DE DADOS JUNTO AO 

ANEXO DE DEFESA DO TORCEDOR 

 

 

 

1. Introdução e objetivo 

 

No afã de demonstrar uma realidade que pudesse, de alguma forma, ser utilizada na 

justificativa material do tipo penal do art. 41-B, inserido no Estatuto do Torcedor pela Lei 

n. 12.299/2010, procedeu-se a uma análise verificativa de dados, captados em processos 

judiciais públicos, junto ao Anexo de Defesa do Torcedor. Foram consultados os processos 

distribuídos no período de janeiro de 2015 a maio de 2018. Após a captação dos dados, a 

pesquisa procurou verificar a quantidade de pessoas relacionadas com o art. 41-B e art. 41-

B, parágrafo 1º, inc. II. Dentro deste universo, a pesquisa procurou mostrar qual a 

porcentagem de torcedores organizados e não-organizados. A pesquisa também objetivou 

apresentar um perfil atual dos torcedores organizados, divididos por idade e escolaridade e, 

por fim, mostrar um panorama dos objetos utilizados para a prática delitiva, relativamente 

ao injusto de posse.  

 

 

2. Processos consultados 

 

Foram consultados 238 processos, os quais indicamos abaixo, divididos por número 

ordinário e controle.  

 

1. C: 06/15 - 0073155-61.2015.8.26.0050; 2. C: 05/15 - 0074028-61.2015.8.26.0050; 3. C: 

02/16 - 0106956-65.2015.8.26.0050; 4. C: 12/15 - 0080313-70.2015.8.26.0050; 5. C: 11/15 

- 0078054-05.2015.8.26.0050; 6. C: 10/16 - 0011252-88.2016.8.26.0050; 7. C: 10/17 - 

0021370-89.2017.8.26.0050; 8. C: 09/17 - 0021371-74.2017.8.26.0050; 9. C: 07/15 - 

0076354-91.2015.8.26.0050; 10. C: 08/15 - 0076355-76.2015.8.26.0050; 11. C: 14/15 - 

0082597-51.2015.8.26.0050; 12. C: 13/16 - 0008945-64.2016.8.26.0050; 13. C: 26/17 - 

0037354-16.2017.8.26.0050; 14. C: 26/16 - 0017335-23.2016.8.26.0050; 15. C: 22/16 - 

0014017-32.2016.8.26.0050; 16. C: 22/17 - 0032506-83.2017.8.26.0050; 17. C: 20/17 - 
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0031835-60.2017.8.26.0050; 18. C: 16/16 - 0008943-94.2016.8.26.0050; 19. C: 21/17 - 

0032508-53.2017.8.26.0050; 20. C:18/15 - 0023447-42.2015.8.26.0050; 21. C: 32/16 - 

0004803-17.2016.8.26.0050; 22. C: 31/16 - 0106957-50.2015.8.26.0050; 23. C: 30/16 - 

0012170-92.2016.8.26.0050; 24. C: 35/15 - 0083844-67.2015.8.26.0050; 25. C: 33/15 - 

0009802-47.2015.8.26.0050; 26. C: 39/15 - 0046885-63.2016.8.26.0050; 27. C: 41/15 - 

0036588-31.2015.8.26.0050; 28. C: 42/15 - 0036718-21.2015.8.26.0050; 29. C: 37/15 - 

0083842-97.2015.8.26.0050; 30. C: 39/16 - 0024060-28.2016.8.26.0050; 31. C: 47/15 - 

0046981-15.2015.8.26.0050; 32. C: 48/15 - 0046980-30.2015.8.26.0050; 33. C: 49/16 - 

0024594-69.2016.8.26.0050; 34. C: 50/16 - 0024595-54.2016.8.26.0050; 35. C: 01/16 - 

0106339-08.2015.8.26.0050; 36. C: 06/17 - 0013433-28.2017.8.26.0050; 37. C: 50/15 - 

0054866.80.2015.8.26.0050; 38. C: 51/16 - 0025595-89.2016.8.26.0050; 39. C: 53/16 - 

0029208-20.2016.8.26.0050; 40. C: 54/15 - 0056342-56.2015.8.26.0050; 41. C: 57/15 - 

0090161-81.2015.8.26.0050; 42. C: 56/15 - 0090160-96.2015.8.26.0050; 43. C: 55/15 - 

0090159-14.2015.8.26.0050; 44. C: 57/16 - 0026091-21.2016.8.26.0050; 45. C: 58/16 - 

0026092-06.2016.8.26.0050; 46. C: 59/16 - 0034612-52.2016.8.26.0050; 47. C: 60/16 - 

0030741-14.2016.8.26.0050; 48. C: 64/16 - 0036400-04.2016.8.26.0050; 49. C: 63/15 - 

0093289-12.2015.8.26.0050; 50. C: 62/16 - 0038237-94.2016.8.26.0050; 51. C: 62/15 - 

0093291-79.2015.8.26.0050; 52. C: 61/15 - 0093288-27.2015.8.26.0050; 53. C: 60/15 - 

0093290-94.2015.8.26.0050; 54. C: 69/16 - 0046009-11.2016.8.26.0050; 55. C: 68/15 - 

0048175-50.2015.8.26.0050; 56. C: 71/15 - 0101697-89.2015.8.26.0050; 57. C: 70/16 - 

0046463-88.2016.8.26.0050; 58. C: 78/15 - 0048176-35.2015.8.26.0050; 59. C: 79/15 - 

0049268-48.2015.8.26.0050; 60. C: 80/15 - 0046982-97.2015.8.26.0050; 61. C: 81/16 - 

0054835-26.2016.8.26.0050; 62. C: 82/16 - 0054836-11.2016.8.26.0050; 63. C: 87/16 - 

0036587-46.2015.8.26.0050; 64. C: 98/16 - 0065865-58.2016.8.26.0050; 65. C: 96/16 - 

0065012-49.2016.8.26.0050; 66. C: 91/16 - 0060063-79.2016.8.26.0050; 67. C: 92/16 - 

0060061-12.2016.8.26.0050; 68. C: 93/16 - 0059653-21.2016.8.26.0050; 69. C: 106/16 - 

0069776-78.2016.8.26.0050; 70. C: 103/16 - 0069773-26.2016.8.26.0050; 71. C: 105/16 - 

0070805-66.2016.8.26.0050; 72. C: 102/16 - 0069085-64.2016.8.26.0050; 73. C: 107/16 - 

0070285-09.2016.8.26.0050; 74. C: 113/16 - 0076208-16.2016.8.26.0050; 75. C: 116/16 - 

0078455-67.2016.8.26.0050; 76. C: 120/16 - 0078921-61.2016.8.26.0050; 77. C: 121/16 - 

0078922-46.2016.8.26.0050; 78. C: 124/16 - 0080177-39.2016.8.26.0050; 79. C: 122/16 - 

0077400-81.2016.8.26.0050; 80. C: 127/16 - 0086150-72.2016.8.26.0050; 81. C: 128/16 - 

0086151-57.2016.8.26.0050; 82. C: 129/16 - 0086148-05.2016.8.26.0050; 83. C: 131/16 - 

0089731-95.2016.8.26.0050; 84. C: 132/16 - 0091817-39.2016.8.26.0050; 85. C: 133/16 - 
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0054864-13.2015.8.26.0050; 86. C: 134/16 - 0093761-76.2016.8.26.0050; 87. C: 135/16 - 

0093763-46.2016.8.26.0050; 88. C: 137/16 - 0093765-16.2016.8.26.0050; 89. C: 138/16 - 

0093762-61.2016.8.26.0050; 90. C: 139/16 - 0093831-93.2016.8.26.0050; 91. C: 146/16 - 

0067905-13.2016.8.26.0050; 92. C: 145/16 - 0100213-05.2016.8.26.0050; 93. C: 144/16 - 

0100551-76.2016.8.26.0050; 94. C: 556/15 - 0001475-16.2015.8.26.0050; 95. C: 150/16 - 

0011410-15.2015.8.26.0007; 96. C: 3710/16 - 0010922-91.2016.8.26.0050; 97. C: 4029/15 

- 0034527-03.2015.8.26.0050; 98. C: 6858/16 - 0070284-27.2016.8.26.0050; 99. C: 3/17 - 

0005020-26.2017.8.26.0050; 100. C: 83/16 - 0056674-86.2016.8.26.0050; 101. C: 97/16 - 

0065866-43.2016.8.26.0050; 102. C: 57/17 - 0000909-31.2017.8.26.0007; 103. C: 55/17 - 

0084158-42.2017.8.26.0050; 104. C: 52/17 - 0081796-67.2017.8.26.0050; 105. C: 53/17 - 

0081798-37.2017.8.26.0050; 106. C: 54/17 - 0081797-52.2017.8.26.0050; 107. C: 23/17 - 

0032330-07.2017.8.26.0050; 108. C: 27/17 - 0037353-31.2017.8.26.0050; 109. C: 19/17 - 

0030556-39.2017.8.26.0050; 110. C: 12/16 - 0011254-58.2016.8.26.0050; 111. C: 15/17 - 

0080181-76.2016.8.26.0050; 112. C: 17/15 - 0082207-81.2015.8.26.0050; 113. C: 63/17 - 

0098711-94.2017.8.26.0050; 114. C: 123/16 - 0082757-42.2016.8.26.0050; 115. C: 125/16 

- 0084133-63.2016.8.26.0050; 116. C: 63/16 - 0033503-03.2016.8.26.0050; 117. C: 66/15 

- 0008327-47.2015.8.26.0635; 118. C: 4/15 - 0073156-46.2015.8.26.0050; 119. C: 5/17 - 

0077590-78.2015.8.26.0050; 120. C: 130/16 - 0086149-87.2016.8.26.0050; 121. C: 110/16 

- 0075389-79.2016.8.26.0050; 122. C: 34/16 - 0019914-41.2016.8.26.0050; 123. C: 141/16 

- 0011683-91.2015.8.26.0007; 124. C: 11/16 - 0011253-73.2016.8.26.0050; 125. C: 64/17 

- 0101689-44.2017.8.26.0050; 126. C: 56/17 - 0086168-59.2017.8.26.0050; 127. C: 26/15 

- 0104435-50.2015.8.26.0050; 128. C: 73/16 - 0046943-66.2016.8.26.0050; 129. C: 78/16 

- 0004477-57.2016.8.26.0050; 130. C: 68/17 - 0105774-73.2017.8.26.0050; 131. C: 44/17 

- 0070143-68.2017.8.26.0050; 132. C: 13/17 - 0023969-98.2017.8.26.0050; 133. C: 38/15 

- 0054865-95.2015.8.26.0050; 134. C: 100/16 - 0068343-39.2016.8.26.0050; 135. C: 03/15 

- 0073157-31.2015.8.26.0050; 136. C: 04/17 - 0055749-27.2015.8.26.0050; 137. C: 12/17 

- 0023971-68.2017.8.26.0050; 138. C: 11/17 - 0023972-53.2017.8.26.0050; 139. C: 17/17 

- 0002922-59.2017.8.26.0635; 140. C: 81/15 - 0009149-36.2015.8.26.0635; 141. C: 48/16 

- 002459639.2016.8.26.0050; 142. C: 74/17 - 0023721-04.2016.8.26.0007; 143. C: 18/17 - 

0064776-97.2016.8.26.0050; 144. C: 43/15 - 0019240-97.2015.8.26.0050; 145. C: 40/16 - 

0024297-62.2016.8.26.0050; 146. C: 40/16 - 0042717-18.2016.8.26.0050; 147. C: 37/17 - 

0060940-82.2017.8.26.0050; 148. C: 47/17 - 0075858-91.2017.8.26.0050; 149. C: 59/15 - 

0092906-34.2015.8.26.0050; 150. C: 136/16 - 0093764-31.2016.8.26.0050; 151. C: 67/17 - 

0101926-78.2017.8.26.0050; 152. C: 47/16 - 0027823-37.2016.8.26.0050; 153. C: 111/16 - 
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0075602-85.2016.8.26.0050; 154. C: 84/16 - 0057239-50.2016.8.26.0050; 155. C: 30/15 - 

0051167-81.2015.8.26.0050; 156. C: 104/16 - 0069774-11.2016.8.26.0050; 157. C: 75/16 - 

0048606-50.2016.8.26.0050; 158. C: 66/16 - 0040702-76.2016.8.26.0050; 159. C: 108/16 - 

0004529-53.2016.8.26.0050; 160. C: 49/15 - 0011223-72.2015.8.26.0050; 161. C: 14/18 - 

0018284-76.2018.8.26.0050; 162. C: 19/16 - 0010750-52.2016.8.26.0050; 163. C: 03/18 - 

0006499-20.2018.8.26.0050; 164. C: 04/18 - 0006502-72.2018.8.26.0050; 165. C: 32/15 - 

0000602-45.2015.8.26.0008; 166. C: 18/16 - 0012616-95.2016.8.26.0050; 167. C: 13/18 - 

0015644-03.2018.8.26.0050; 168. C: 13/18 - 0023835-37.2018.8.26.0050; 169. C: 13/18 - 

0023838-89.2018.8.26.0050; 170. C: 13/18 - 0023827-60.2018.8.26.0050; 171. C: 17/18 - 

0018285-61.2018.8.26.0050; 172. C: 15/18 - 0018286-46.2018.8.26.0050; 173. C: 08/17 - 

0021372-59.2017.8.26.0050; 174. C: 24/17 - 0033474-16.2017.8.26.0050; 175. C: 31/17 - 

0044631-83.2017.8.26.0050; 176. C: 71/16 - 0045994-42.2016.8.26.0050; 177. C: 90/16 - 

0060064-64.2016.8.26.0050; 178. C: 41/17 - 0066735-69.2017.8.26.0050; 179. C: 36/15 - 

0083503-41.2015.8.26.0050; 180. C: 82/15 - 0089900-48.2017.8.26.0050; 181. C: 58/15 - 

0090162-66.2015.8.26.0050; 182. C: 29/17 - 0092019-16.2016.8.26.0050; 183. C: 70/15 - 

0100643-88.2015.8.26.0050; 184. C: 149/16 - 0000537-50.2015.8.26.0008; 185. C: 82/15 - 

0014273-09.2015.8.26.0050; 186. C: 17/16 - 0008946-49.2016.8.26.0050; 187. C: 31/15 - 

0071154-06.2015.8.26.0050; 188. C: 119/16 - 0077176-46.2016.8.26.0050; 189. C: 72/16 - 

0102578-66.2015.8.26.0050; 190. C: 72A/16 - 0094105-23.2017.8.26.0050; 191. C: 

143/16 - 0100216-57.2016.8.26.0050; 192. C: 70/17 - 0107955-47.2017.8.26.0050; 193. C: 

34/17 - 0043713-79.2017.8.26.0050; 194. C: 45/17 - 0068373-40.2017.8.26.0050; 195. C: 

24/18 - 0026708-10.2018.8.26.0050; 196. C: 61/17 - 0093862-79.2017.8.26.0050; 197. C: 

33/17 - 0043728-48.2017.8.26.0050; 198. C: 74/15 - 0103586-78.2015.8.26.0050; 199. C: 

22/18 - 0000500-09.2018.8.26.0011; 200. C: 32/18 - 0086714-51.2016.8.26.0050; 201. 

C:39/18 - 1500089-66.2018.8.26.0050; 202. C: 58/17 - 0002799-27.2016.8.26.0011; 203. 

C: 21/15 - 0054840-82.2015.8.26.0050; 204. C: 26/15 - 0011224-57.2015.8.26.0050; 205. 

C: 72/15 - 0025157-97.2015.8.26.0050; 206. C: 73/15 - 0054914-39.2015.8.26.0050; 207. 

C: 52/16 - 0029209-05.2016.8.26.0050; 208. C: 114/16 - 0076207-31.2016.8.26.0050; 209. 

C: 115/16 - 0061442-55.2016.8.26.0050; 210. C: 148/16 - 0098138-90.2016.8.26.0050; 

211. C: 152/16 - 0100475-52.2016.8.26.0050; 212. C: 28/17 - 0029205-94.2018.8.26.0050; 

213. C: 30/17 - 0038637-74.2017.8.26.0050; 214. C: 46/17 - 0075859-76.2017.8.26.0050; 

215. C: 07/18 - 0006164-98.2018.8.26.0050; 216. C: 12/18 - 0015574-83.2018.8.26.0050; 

217. C: 23/18 - 0026706-40.2018.8.26.0050; 218. C: 25/18 - 0026707-25.2018.8.26.0050; 

219. C: 27/18 - 0029209-34.2018.8.26.0050; 220. C: 29/18 - 0029208-49.2018.8.26.0050; 
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221. C: 30/18 - 0029206-79.2018.8.26.0050; 222. C: 36/18 - 0001716-51.2017.8.26.0007; 

223. C: 09/18 - 0006618-78.2018.8.26.0050; 224. C: 19/18 - 0021378-32.2018.8.26.0050; 

225. C: 21/18 - 0017832-66.2018.8.26.0050; 226. C: 62/17 - 0093861-94.2017.8.26.0050; 

227. C: 79/16 - 0051079-09.2016.8.26.0050; 228. C: 26/18 - 0017831-81.2018.8.26.0050; 

229. C: 18/18 - 0019280-74.2018.8.26.0050; 230. C: 53/18 - 0048386-81.2018.8.26.0050; 

231. C: 33/16 - 0022201-74.2016.8.26.0050; 232. C: 52/18 - 0004601-16.2018.8.26.0003; 

233. C: 45/16 - 0027821-67.2016.8.26.0050; 234. C: 58/18 - 0064908-86.2018.8.26.0050; 

235. C: 59/18 - 0063341-20.2018.8.26.0050; 236. C: 62/18 - 0013196-60.2016.8.26.0007; 

237. C: 64/18 - 0100862-04.2015.8.26.0050; 238. C: 66/18 - 0015103-02.2018.8.26.0007.  

 

 

3. Classificação dos dados captados  

 

Tabela 1. Número de pessoas envolvidas em condutas do art. 41-B do Estatuto do 

Torcedor 

 

Dos 238 processos consultados, 744 pessoas envolveram-se com fatos típicos 

compreendidos como delitos do Estatuto do Torcedor e outros praticados em conexão. 

Deste universo, 484 envolveram-se com alguma conduta do art. 41-B. Cumpre anotar que 

9 pessoas foram contadas tanto no “caput” quanto no “§1º, inciso II” e 62 pessoas foram 

contabilizadas no §1º, tanto no inciso I quanto no §1º, inciso II. 

 

Pessoas envolvidas em fatos típicos entre janeiro de 
2015 e maio de 2018 

744 

Pessoas envolvidas no artigo 41-B do EDT 484 

41-B, “caput” 183 

41-B, §1º, I 142 

41-B, §1º, II 230 
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Tabela 2. Quantidade de pessoas envolvidas em delitos no âmbito esportivo entre 

janeiro de 2015 e maio de 2018  

 

Considerando o período de janeiro de 2015 e maio de 2018, dos delitos praticados 

em âmbito esportivo, não exclusivamente do Estatuto do Torcedor, procedeu-se à divisão 

por ano e quantidade de pessoas – o que totaliza 744.  

 

Ano Quantidade de pessoas 

2015 238 

2016 275 

2017 140 

2018 91 

 

 

Tabela 3. Divisão dos processos por ano 

 

Esta tabela apresenta a divisão da quantidade de processos (238) por ano.  

 

Ano Quantidade de processos 

2015 55 

2016 102 

2017 48 

2018 33 
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Tabela 4. Divisão de processos relacionados às condutas do art. 41-B por ano 

 

Esta tabela apresenta os processos divididos por ano envolvendo as condutas do art. 

41-B. No período de análise (janeiro de 2015 a maio de 2018), foram verificados 106 

processos que envolviam o art. 41-B em qualquer de suas modalidades.  

 

Ano Processos por ano: art. 41-B 

2015 33 

2016 31 

2017 25 

2018 17 

 

 

Tabela 5. Divisão dos torcedores de acordo com o pertencimento ou não a torcida 

organizada 

 

Esta tabela apresenta a divisão dos torcedores envolvidos em algum comportamento 

do art. 41-B do Estatuto do Torcedor, segundo o pertencimento ou não a alguma torcida 

organizada.  

 

Integrantes de subgrupo 407 84% 

Não-integrantes de subgrupo 77  16 % 

 

 

Tabela 6. Faixa etária dos membros de subgrupos 

 

Esta tabela apresenta o perfil dos membros de subgrupos, de acordo com a faixa 

etária, considerando a quantidade de 407. 

 

Faixa etária Quantidade de Pessoas Porcentagem 
18 a 23 anos 128 31,44% 
24 a 29 anos 154 37,83% 
30 a 35 anos 79 19,41% 
36 a 54 anos 45 11,05% 

Não consta 1 0,24% 
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Tabela 7. Grau de escolaridade dos membros de subgrupos 

 

Esta tabela apresenta o perfil dos membros de subgrupos, de acordo com o grau de 

escolaridade, considerando a quantidade de 407. 

 
Escolaridade Quantidade de pessoas Porcentagem 

1º Grau completo 71 17,44% 
1º Grau incompleto 7 1,71% 
2º Grau completo 202 49,63% 

2º Grau incompleto 28 6,87% 
Superior completo 23 5,65% 

Superior incompleto 26 6,38% 
Não consta 50 12,28% 

 

 

Tabela 8. Dados relativos aos injustos de posse 

 

Esta tabela apresenta os dados relativos somente aos injustos de posse (art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II), no mesmo período de análise (janeiro de 2015 a maio de 2018), 

considerando o total de 230 pessoas.  

 

Integrantes de subgrupo 208 90% 

Não-integrantes de subgrupo 22 10% 

 

 

Tabela 9. Faixa etária dos membros de subgrupos envolvidos com injustos de posse 

 

Esta tabela apresenta o perfil dos membros de subgrupos envolvidos com injustos 

de posse, de acordo com sua faixa etária, considerando a quantidade de 230. 

 

Faixa etária Quantidade de pessoas Porcentagem 
18 a 23 anos 80 34,78% 
24 a 29 anos 88 38,32% 
30 a 35 anos 40 17,39% 
36 a 54 anos 21 9,13% 
Não consta 1 0,43% 
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Tabela 10. Grau de escolaridade dos membros de subgrupos envolvidos com injustos 

de posse 

 

 Esta tabela apresenta o perfil dos membros de subgrupos envolvidos com injustos 

de posse, de acordo com seu grau de escolaridade, considerando a quantidade de 230. 

 

Escolaridade Quantidade de Pessoas Porcentagem 
1º Grau completo 43 18,69% 

1º Grau incompleto 2 0,86% 
2º Grau completo 117 50,86% 

2º Grau incompleto 10 4,34% 
Superior completo 14 6,08% 

Superior incompleto 13 5,65% 
Não consta 31 13,47% 

 

 

Tabela 11. Total de objetos apreendidos nos processos envolvendo o injusto de posse 

 

Esta tabela apresenta o total de objetos apreendidos, divididos por espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Quantidade Porcentagem 
Bastão de madeira 120 29,70% 

Barra de ferro 83 20,54% 
Explosivo 6 1,48% 

Rojões 104 25,74% 
Sinalizador 22 5,44% 
Soco inglês 5 1,23% 
Escavadeira 1 0,24% 
Pé de cabra 1 0,24% 

Baquetas de madeira 3 0,74% 
Faca/facão 2 0,49% 

Pedras 24 5,94% 
Cano plástico 33 8,16% 
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Tabela 12. Soma do número de vezes em que cada objeto foi mencionado nos 

processos envolvendo o injusto de posse 

 

 Esta tabela apresenta a soma do número de vezes que o objeto foi relacionado a 

processos envolvendo o injusto de posse, sem levar em conta a quantidade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto Quantidade Porcentagem 
Bastão de madeira 12 19,6721% 

Barra de ferro 9 14,7541% 
Explosivo 5 8,19672% 

Rojões 13 21,3115% 
Sinalizador 9 14,7541% 
Soco inglês 3 4,91803% 
Escavadeira 1 1,63934% 
Pé de cabra 1 1,63934% 

Baquetas de madeira 1 1,63934% 
Faca/facão 2 3,27869% 

Pedras 4 6,55738% 
Cano plástico 1 1,63934% 
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APÊNDICE 2. SITUAÇÕES QUE ENVOLVERAM INSTRUMENTOS 

DESTINADOS À PRÁTICA DE VIOLÊNCIA 

 

 

 

1. Introdução e objetivo 

 

Com o objetivo materializar a discussão levada a cabo durante toda a tese, bem 

como de demonstrar a realidade fenomênica, buscou-se, junto a alguns processos em 

trâmite – ou que tramitaram –, pelo Anexo de Defesa do Torcedor, situações que 

envolveram a posse ou mesmo a utilização de objetos contundentes, os quais foram 

apreendidos (com exceção do item vii abaixo) e que levaram à tipificação do art. 41-B, 

parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor. As fotografias foram captadas, 

preferencialmente, em laudos periciais que instruíram os processos selecionados ou pela 

investigação realizada pela autoridade policial em imagens de câmera (item vii). Visou-se, 

outrossim, demonstrar a realidade de fatos que estão presentes no universo dos torcedores, 

especificamente, o confronto entre torcidas de equipes de divisão inferior, entre membros 

de mesma torcida, entre torcidas de equipes diversas, situação de objeto oculto pelo 

torcedor ao ingressar no estádio ou pela própria torcida no interior do Estádio, utilização de 

rojão por torcedor individual e dano ao patrimônio público. 

 

 

2. Processos consultados 

 

Foram consultados 10 processos, os quais indicamos abaixo, divididos por número. 

(I) 1503900-97.2019.8.26.0050; (II) 0015644-03.2018.8.26.0050. Diante do número 

elevado de pessoas (crime multitudinário), este foi desmembrado também nos processos n. 

0023827-60.2018.8.26.0050, 0023835-37.2018.8.26.0050, 0023838-89.2018.8.26.0050; 

(III) 0068373-40.2017.8.26.0050; (IV) 0086168-59.2017.8.26.0050; (V) 0103586-

78.2015.8.26.0050; (VI) 0053979-91.2018.8.26.0050; (VII) 0027823-37.2016.8.26.0050. 
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3. Objetos apreendidos 
 

(i) Briga entre torcidas de equipes de divisão inferior. Apreensão de objetos 

(bastões de madeira e barras de ferro) com torcidas organizadas de duas equipes de 

divisões inferiores do futebol paulista. Os objetos foram escondidos no portão de acesso do 

time visitante em virtude de conflito anterior entre as aludidas torcidas organizadas. 

Integrantes da torcida organizada da equipe mandante dirigiram-se até o local e houve a 

contenda.  

 

Imagem 1. Bastões de madeira e barras de ferro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Briga entre membros de mesma torcida organizada. Objetos apreendidos em 

razão de um conflito interno, entre membros da mesma torcida organizada, por disputa 

interna de poder. Integrantes de uma das subsedes levaram, para um confronto antes de 

uma partida, vinte e quatro bastões de madeira dentro de uma capa de violão, nove barras 

de ferro, três socos-ingleses, doze rojões em um saco, pedras, um facão e dois explosivos. 

Os grupos se encontraram nas imediações do estádio, local da partida, oportunidade em 

que ocorreu o conflito.  
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Imagem 2. Três socos-ingleses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. 9 canos de ferro oxidados medindo 155 centímetros (Laudo Pericial n. 

92667/2018)  
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Imagem 4. 24 bastões de madeira, com peso em média de 1,030 kg, medindo entre 
68 centímetros e 147 centímetros (Laudo Pericial n. 92677/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5. Facão 
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Imagem 6. Rojões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7. Bombas 
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Imagem 8. 12 unidades de foguetes e 2 bombas pirotécnicas (Laudo Pericial do 

Esquadrão de bombas n. 034/202/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9. Pedras grandes com peso total de 1980 gramas (Laudo Pericial n. 

92400/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Objetos ocultos no interior do estádio. Objetos escondidos no interior do 

estádio, em uma lanchonete, por membros de torcida organizada, próximo ao local 

destinado a ela na arquibancada. 
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Imagem 10. 33 canos de PVC, com diâmetros variando entre 2 a 4 centímetros 

(Laudo Pericial n. 176967/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) Objeto (soco inglês) oculto no tênis. Em revista para ingresso no estádio, 

referido objeto foi apreendido dentro do tênis do torcedor membro de torcida organizada, 

quando tentava ingressar no local do evento (Laudo pericial n. 480.947/2017). 

 

 

Imagem 11. Soco inglês apreendido (Laudo Pericial n. 480.947/2017) 
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Imagem 12. Soco inglês apreendido (Laudo Pericial n. 480.947/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) Posse performática. Torcedor individual (não organizado), na porta do estádio, 

dispara um rojão em direção aos policiais, sendo que um deles restou ferido. 

 

 

Imagem 13. Rojão ou “foguete” com bombas de “tiro seco” (Laudo Pericial ou 

Relatório Técnico n. 4BPChq – 218/31/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vi) Dano ao patrimônio público. Após as finais do campeonato, um grupo de 

torcedores organizados apoiadores da equipe perdedora promoveu, com a utilização de 

objetos contundentes (bastões de madeira), uma série de danos ao patrimônio da 
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Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, bem como agrediram os agentes de 

segurança da Companhia. 

 

 

Imagem 14. 8 bastões de madeira, em formato cilíndrico, medindo 

aproximadamente 1 metro e 1 metro e 20 centímetros (Laudo Pericial n. 

386.415/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vii) Posse performática e briga entre torcidas organizadas de equipes 

diferentes. No trajeto até o local da partida, torcidas organizadas de equipes diversas, 

encontraram-se em determinada estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e, 

com a utilização de rojões e outros objetos contundentes, passaram a se agredir 

mutuamente. Não houve apreensão de objetos.  
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Imagem 15. Briga entre torcidas organizadas captada pelas câmeras de vigilância da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 16. Briga entre torcidas organizadas captada pelas câmeras de vigilância da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
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Imagem 17. Briga entre torcidas organizadas captada pelas câmeras de vigilância da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 18. Briga entre torcidas organizadas captada pelas câmeras de vigilância da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anote-se que, a fim de evitar a identificação dos sujeitos, houve a edição da 

fotografia para preservação da imagem.  

 

 

 



344 
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