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RESUMO: 

 

Esta dissertação busca estabelecer limites ao Direito Penal na questão da 

tentativa de crimes de perigo abstrato. Esse estudo refere-se ao complexo tema dos 

limites do Direito Penal e seus importantes resultados. O tema é abordado de acordo 

com o ordenamento jurídico brasileiro, incluindo um breve estudo sobre a natureza do 

perigo, a teoria do bem jurídico e as diversas teorias de interpretação dogmática dos 

crimes de perigo abstrato. Como resultado, foi detectada a necessidade de um estudo 

combinado da estrutura do bem jurídico e da avaliação dogmática dos crimes de perigo 

abstrato para se tratar do tema da legitimidade.  
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ABSTRACT: 

 

This dissertation intends to stabilish limits to Criminal Law in the matter of 

abstract crime of danger attempted. This essay refers to the complex theme of Criminal 

Law in Risk Society’s limits and its important outcomes. The approach is based on an 

analysis of Criminal Law legitimacy according to the Brazilian Law, including, a brief 

study on the nature of danger, the legally protected interest and the several theories of 

abstract crime of danger dogmatic interpretations. As a result, it was detected the need 

for a combined study of the Rechtsgut (legally protected interest) structure and the 

dogmatic evaluation of abstract crime of danger to treat the legitimacy issue.  
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1. Introdução. 

A antecipação da tutela penal é um tema bastante complexo por se tratar da 

mudança de paradigma da intervenção do Direito Penal. Inicialmente, a tutela penal era 

voltada a crimes de resultado de dano, sendo esse o modelo central dos estudos 

dogmáticos. Quando se passou a considerar o bem jurídico como algo real, diverso do 

direito subjetivo e do interesse, foi possível também começar a análise da questão do 

perigo. Até hoje se mantém a polêmica a natureza do perigo, embora sua tutela seja um 

dos mais férteis temas para o fomento de legislações penais, principalmente, quando 

desperte grande sentimento de insegurança. 

O perigo, contudo, não se adéqua perfeitamente ao modelo dogmático criado 

para crimes de resultado de dano. É sensível a falta de consenso quanto aos conceitos 

norteadores dessa discussão, sendo necessário, para abordá-la o estudo e análise crítica 

desses pressupostos, chegando-se a conclusões parciais, as quais levarão a uma 

conclusão coerente. Tal dificuldade é bastante perceptível na definição de crimes de 

perigo abstrato, no tema da diferenciação entre atos executórios e preparatórios e, 

evidentemente, do próprio bem jurídico e de sua exposição a perigo. Sem a análise dos 

pressupostos, não seria possível qualquer conclusão racional, já que a própria dogmática 

jurídico-penal encontra-se em um momento de reconstrução, diante dos novos desafios 

impostos pela sociedade de risco.  

Essa tensão no campo da dogmática reflete-se no questionamento dos limites da 

legitimidade da antecipação da tutela penal, com base na teoria do bem jurídico. 

O tema da tentativa nos crimes de perigo abstrato trata dos limites da 

antecipação da tutela penal legítima.  

No Primeiro Capítulo desse estudo, faz-se uma abordagem da temática dos 

parâmetros de legitimidade da intervenção penal, partindo da teoria do bem jurídico, 

suas possíveis aproximações com o harm principle, chegando a analisar as opções 

trazidas por seus críticos extremados. Já no Capítulo Segundo, segue-se para a 

abordagem dogmática da antecipação da tutela penal. Inicia-se pelo desenvolvimento da 

teoria da natureza do perigo, a qual será absorvida pela teoria do injusto. Depois, 

analisam-se especificamente dois dos principais instrumentos da tendência de 

antecipação da tutela penal: a tentativa e os crimes de perigo abstrato. No Terceiro 

Capítulo, finamente, questionam-se sobre os limites da legitimidade da tentativa em 

crimes de perigo abstrato no Direito Penal Brasileiro. 



5. Conclusões 

1. Os aspectos objetivos e subjetivos da sociedade de risco influenciam a adoção 

de um tipo de política criminal que busque a eliminação de riscos aos bens jurídicos, 

baseando-se na teoria da prevenção geral. 

2. A possibilidade da tutela do perigo ao bem jurídico, possibilitando a 

diferenciação entre tentativa e consumação, apenas surge com a teoria de Birnbaum, a 

qual conceitua o bem jurídico como objeto do direito subjetivo. Apartando o conceito 

de direito subjetivo daquele de bem jurídico. Dessa forma, a teoria do bem jurídico 

permite que se desvincule o fato do sujeito, já que permite questionar as lesões em 

relação a um objeto, ao invés, da mera conduta desvalorada do sujeito. 

3. A teoria pessoal do bem jurídico cria uma hierarquia entre os bens jurídicos, 

dando maior ênfase aos bens pessoais. Entende os sociais como condição para 

desenvolvimento dos pessoais, sem possibilidade de valoração autônoma desses bens 

como se dá na teoria dualista. Acaba, portanto, teoricamente, limitando o parâmetro de 

legitimidade da tutela penal. Sua função crítica tem maior potencial quando analisada na 

estrutura dogmática do delito, a qual define a relação juridicamente relevante entre o 

bem jurídico e a conduta do agente. 

4. A antecipação da tutela penal favorece o aparecimento de tendências 

paternalistas, voltadas ao direcionamento das condutas dos indivíduos, dado o 

afastamento da relação entre a conduta e o dano. O paternalismo deve ser evitado com o 

fortalecimento da teoria do bem jurídico, voltada à autonomia do indivíduo, 

possivelmente, inspirada nos resultados do desenvolvimento da teoria não 

perfeccionista do harm principle. Embora a teoria do harm principle não sirva como 

sucedâneo da teoria do bem jurídico, apresentando as mesmas dificuldades de limitação 

da expansão da tutela penal, principalmente, no que se refere a uma possível função 

crítica e aos bens jurídicos difusos. 

5. Para se ampliar a tutela penal além do dano, criando-se uma equivalência da 

danosidade social entre perigo e dano, criminalizaram-se condutas com uma intensidade 

razoável do sentimento de ameaça, o qual é marcante como aspecto subjetivo da 

sociedade de risco. O perigo é adequadamente configurado através das teorias mistas, as 

quais levam em consideração tanto a questão da probabilidade de dano, quanto o juízo 

do agente sobre a situação fática. Sem a análise subjetiva, o conceito de perigo 

permanece incompleto, já que, apenas a partir dele, o agente pode considerar-se 



responsável por sua ação. Tal teoria sobre a natureza do perigo deve ser aplicada no 

conceito normativo do perigo, o qual traz maior segurança em sua aplicação que as teses 

ontológicas, oferecendo parâmetros normativos para determinar o grau de probabilidade 

de dano relevante em certa ação típica para o bem jurídico, sem desconsiderar o juízo do 

agente sobre a situação. É bastante adequada a caracterização do perigo com base em 

um juízo ex ante, considerando as circunstâncias conhecidas ou que poderiam ser 

conhecidas pelo autor, conforme o relatório italiano da reunião preparatória do X 

Congresso Internacional de Direito Penal.  

6. A teoria dualista do ilícito permite a diferenciação entre tentativa e 

consumação, em relação ao desvalor do resultado. Já a teoria monista, determina a 

identidade entre a consumação e a tentativa acabada, baseando-se na completude do 

desvalor da ação. 

7. A teoria objetiva moderna de fundamento da punição da tentativa é adequada 

para traçar um limite legítimo à antecipação da tutela penal, adequado ao princípio da 

ofensividade, impedindo a punição de condutas inidôneas. A vedação da punição de 

atos preparatórios, como extensão da tentativa, deve ser mantida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro como limite de intervenção da tutela penal legítimo em um Estado 

Democrático de Direito, baseado no Direito Penal do Fato. 

8. A preocupação com a antijuridicidade nos crimes de perigo abstrato é uma 

forma de buscar a legitimidade de tal crime, através da relação entre a estrutura delitiva 

e o bem jurídico tutelado. As teorias que buscam critérios materiais para densificar o 

injusto nesses crimes demonstram preocupação com os limites legítimos da intervenção 

penal, como as que buscam a aproximação com crimes culposos,  ou um desvalor do 

resultado ou um desvalor ex ante da ação combinado com critérios materiais. 

9. Para que haja a configuração legítima da tentativa nos crimes de perigo 

abstrato, deve-se poder perquirir quanto à exposição ao perigo do bem jurídico, o que é 

dificultado em crimes de mera conduta perigosa. Por outro lado, se forem aceitos crimes 

de perigo abstrato que permitam a análise do resultado de perigo ao bem jurídico difuso, 

deve haver um objeto da ação como seu representante legítimo para que se possa 

averiguar adequadamente a ofensividade da conduta, para se evitar a punição de 

condutas inidôneas. 

10. A análise da legitimidade da tentativa nos crimes de perigo abstrato depende 

também da configuração de uma estrutura típica dos crimes de perigo abstrato. Para que 

se possa aferir a tentativa para esses crimes, devem ser adotadas teorias que englobem o 



questionamento do perigo no caso concreto, afastando a punição de condutas inidôneas, 

como as que busquem um desvalor do resultado ou o desvalor ex ante da ação 

combinado com critérios materiais. 
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