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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo estabelecer uma teoria da proporcionalidade legislativa 
penal a partir da integração à estrutura do princípio da proporcionalidade dos standards 
materiais do Direito dos Estados Unidos. Inicialmente, analisa-se as multifacetadas 
repercussões do fenômeno da pós-modernidade à legislação penal, a partir de questões 
espistemológicas, político-econômicas e sociológicas. Em seguida, a partir da constatação 
da hipertrofia da legislação penal brasileira, trata de analisar manifestações da tutela penal 
inadequada, da tutela penal desnecessária e da tutela penal estritamente desproporcional. 
Após, passa-se a tecer considerações sobre os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, observando-se algumas propostas de concretização da proporcionalidade no 
âmbito penal para se concluir, preliminarmente, acerca da viabilidade de integração dos 
elementos da proporcionalidade à ideia sujacente aos testes de constitucionalidade. Ao final, 
propõe-se uma teoria da proporcionalidade legislativa penal que congregue critérios de 
justiça material como a proteção de bens jurídicos, a ofensividade e equilíbrio entre as penas 
no interior da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito e, ao 
mesmo tempo, seja apta a operar-lhes certa flexibilidade, a depender do interesse a ser 
protegido, da forma de proteção e dos patamares sancionatórios abstratos. 
 
Palavras-chave: proporcionalidade legislativa – testes de constitucionalidade – bens 

jurídicos – ofensividade – equilíbrio entre penas. 
 
  



 

DE FILIPPO, Thiago Baldani Gomes. Proportionality of the criminal statute-laws: 
proposals for the improvement of the criminal statutes and for the balance between the 
sanctions of the brazilian criminal law. 2020. 302 f. Thesis (Doctorate). Faculty of Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
 

ABSTRACT 
 
This present paperwork has as its objective establishing a theory of proportionality of the 
criminal statute-laws, starting from the integration between the principle of proportionality’s 
structure and the material standards from the United States Law. Initially, it will be analyzed 
the multifaceted repercussions concerning the post-modernity phenomenon linked to the 
criminal statutes, from epistemological, political-economic and sociological issues. As it 
follows, from the finding of Brazilian criminal statutes’ hypertrophy, it will discourse about 
the manifestations of the inadequate criminal protections, the unnecessary criminal 
protections and the strictly disproportionate  criminal protections. After, there will be some 
considerations regarding the principles of proportionaly and reasonability, observing some 
proposals aiming is embodiment on the criminal field and preliminarily concluding for the 
viability of an integration between the proportionality elements and the idea underlying the 
constitutional tests. At the end, it proposes a theory of the proportionality of the criminal 
statute-laws, able to congregate material justices criteria as the protection of legal goods, 
harmfulness and statute sanctioning balances at the core of the adequacy, necessity and strict 
proportionality and, at the same time, be apt to operate relative flexibility, depending on the 
interest to be protected, how it is protected and the abstract sanctioning levels. 
 
 
Keywords: legislative proportionality – constitutionality tests – legal goods – harmfulness 

– statute sanctioning balances. 
 



 

DE FILIPPO, Thiago Baldani Gomes. Proporcionalidad legislativa penal: propuestas 
para la mejora de tipos y para el equilibrio entre las sanciones del derecho penal 
brasileño. 2020. 302 f. Tesis (Doctorado). Facultad de Derecho, Universidad de São Paulo, 
São Paulo, 2020. 
 
 

RESUMEN 
 
Este documento pretende establecer una teoría de la proporcionalidad legislativa penal a 
partir de la integración en la estructura del principio de proporcionalidad de las normas 
materiales de la ley de los Estados Unidos. Inicialmente, analizamos las repercusiones 
multifacéticas del fenómeno de la posmodernidad en la legislación penal, sobre la base de 
cuestiones espistemológicas, político-económicas y sociológicas. Luego, a partir de la 
observación de la hipertrofia del derecho penal brasileño, trata de analizar las 
manifestaciones de protección penal inadecuada, protección penal innecesaria y protección 
penal estrictamente desproporcionada. Posteriormente, se hacen consideraciones sobre los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad, observando algunas propuestas para la 
realización de la proporcionalidad en el ámbito penal para concluir, preliminarmente, sobre 
la factibilidad de integrar los elementos de proporcionalidad con la idea subyacente a las 
pruebas de constitucionalidad. Al final, se propone una teoría de proporcionalidad legislativa 
penal que reúne criterios de justicia material como la protección de bienes jurídicos, la 
ofensividad y el equilibrio entre sanciones dentro de la adecuación, la necesidad y la 
proporcionalidad en el sentido estricto y al mismo tiempo. Poder operar una cierta 
flexibilidad, dependiendo del interés a proteger, la forma de protección y los niveles de 
sanciones abstractas. 
 
 
Palabras clave: proporcionalidad legislativa – pruebas de constitucionalidad – bienes 

jurídicos – ofensividad – niveles de sanciones abstractas. 
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Introdução 

 Assim como o ser humano é imperfeito e o mundo não é ideal, leis ilegítimas sempre 

acompanharam a história da humanidade. Sistemas jurídicos infalíveis são utópicos e apenas 

habitam o imaginário humano, o que não significa a defesa de sua aceitação resignada, mas, 

antes, avulta a necessidade de serem acusadas as diversas discrepâncias legislativas, 

acompanhadas das respectivas propostas de correção. 

 Atualmente, as injustiças observadas sob o plano legislativo são agudizadas pelos 

efeitos da pós-modernidade e seus impactos, provavelmente, são mais sensivelmente 

verificados na edição de leis penais incriminadoras. A busca desenfreada pela eficácia social 

das medidas punitivas desencadeia um constante desapego pela dogmática penal; a 

globalização esvazia a soberania estatal e internacionaliza o Direito Penal, principalmente 

em temas afetos à proteção de direitos humanos, insegurança social e interesses econômicos 

globalizados; e o aparecimento de riscos mundiais, decorrentes do avanço científico, 

tecnológico e das novas perspectivas econômicas, desemboca na antecipação da tutela penal, 

por meio da punição de comportamentos possivelmente arriscados. 

 A legislação penal brasileira não é indiferente a essa realidade. As suas 

disfuncionalidades, sempre verificadas, foram aprofundadas a partir do contato com 

questões que guardam sintonia direta com o multifacetado conceito da pós-modernidade. 

Com frequência, o resultado é, por um lado, um crescimento desordenado das normas penais 

incriminadoras e, por outro, um aumento assimétrico das sanções penais abstratas, consoante 

a cadência ditada pela normatividade de emergência. 

No grande contexto das disfuncionalidades legislativas penais, em alguns casos o 

problema está no objeto de tutela penal, como ocorre na sua utilização para a proteção de 

meras imoralidades, como a defesa da organização tradicional da família pelo vestusto 

artigo 240 do Código Penal, que criminalizava o crime de adultério, e o caso da proteção de 

interesses abstratos que signficam a defesa de meras funções estatais, a exemplo do art. 22 

da Lei Federal 7.492/1986, que se coloca à proteção da função de controle sobre a entrada e 

saída de dinheiro do país, não se identificando qualquer referência mediata ou indireta com 

a proteção de interesses individuais.  

 Para outras hipóteses, ainda que se vislumbre a adequação de se destinar proteção 

criminal a certo interesse, a questão está na estrutura utilizada para essa proteção, que pode 
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representar desnecessário sacrifício à liberdade individual. Por exemplo, muito embora 

possa se reconhecer a viabilidade da tutela penal do meio ambiente, pode-se enxergar a 

ilegitimidade de diversas estruturas típicas da Lei Federal 9.605/1998, como o seu art. 51, 

que criminaliza o comércio ou a utilização de motosserra em quaisquer formas de vegetação, 

sem licença ou registro da autoridade competente. E, sob outro prisma, pode-se reputar 

plausível a proteção penal da segurança pública, mas, ainda assim, entender desnecessária a 

criminalização da posse, dentro da resiência, de uma única munição de uso permitido, como 

estabelece o art. 12 da Lei Federal 10.826/2003. 

 Em outros casos, as disfuncionalidades não repousam sobre o objeto ou a forma de 

proteção penal. Elas recaem sobre as faixas sancionatórias estabelecidas abstratamente pelos 

preceitos penais secundários, observando-se a desproporcionalidade mediante a comparação 

entre dois ou mais patamares sancionatórios. Cogita-se, assim, do desequilíbrio entre as 

penas previstas para o tráfico de drogas (art. 33 da Lei Federal 11.343/2006: 5 a 10 anos de 

reclusão, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa) e aquelas do art. 273 do Código Penal, 

que estabelece penas de 10 a 15 anos de reclusão para quem, por exemplo, vende ou tem em 

depósito para vender produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Também pode 

se acusar a desproporcionalidade entre as penas contempladas para o comércio de CDs ou 

DVDs “piratas”, 2 a 4 anos de reclusão e multa (art. 184, § 2º, Código Penal), e aquelas 

contempladas para o comércio de programas de computador (“softwares”), que variarão 

entre 1 e 4 anos de reclusão e multa (art. 12, § 1º, Lei Federal 9.609/1998). 

 Os dois capítulos iniciais do trabalho serão dedicados a essas questões. No primeiro 

deles, serão abordadas as questões que se colocam como pano de fundo das 

desproporcionalidades contemporâneas das leis penais. Elas serão divididas em três bases: a 

base epistemológica, que cuidará da crise das ciências jurídicas, a partir do embaciamento 

das próprias ciências sociais, e de como esse quadro desagua no desapego pela dogmática 

penal e na consequente exaltação da pura eficiência punitiva; a base político-econômica, que 

se fundamenta no enfraquecimento da soberania estatal pela globalização, o que redunda na 

internacionalização do Direito Penal, sensivelmente verificada na proteção de direitos 

humanos de grupos vulneráveis, na difusão de discursos mundiais de insegurança nacional 

e na defesa de certos interesses econômicos; e a base sociológica, com todas suas 

repercussões acerca do gerenciamento do risco por meio da intervenção penal.  
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 A amplitude deste capítulo inicial e a ausência de conclusões preliminares são 

justificadas a partir da vocação de generalidade do próprio fenômeno da pós-modernidade, 

cuja análise não pode se restringir a qualquer área do conhecimento, ainda que esta seja a 

grande área das ciências jurídicas, sem que se considerem suas implicações políticas e sociais.  

 O segundo capítulo tratará de analisar as principais desproporcionalidades das leis 

penais brasileiras. Apesar da importância conferida aos reflexos da pós-modernidade, o 

exame não recairá exclusivamente sobre as disfuncionalidades penais causadas por esse 

fenômeno da contemporaneidade, também se examinando desequilíbrios entre diversos 

comandos normativos penais que com ele não apresentam relação evidente e direta. Além 

disso, a pesquisa recairá sobre as leis penais do Brasil, ainda que implique alusões a diplomas 

estrangeiros, de maneira que a teoria que será apresentada no último capítulo terá como 

referência o ordenamento jurídico pátrio, sendo necessária a sua adaptação caso se pretenda 

aplicá-la para o escrutínio de diplomas estrangeiros. Assim, considerados os corolários do 

princípio da proporcionalidade, serão examinadas as tutelas penais inadequadas, referindo-

se ao objeto de proteção; as tutelas penais desnecessárias, em atenção à estrutura de proteção; 

e as tutelas penais estritamente desproporcionais, no que concerne ao quantum de proteção.  

 Constatadas as diversas desproporcionalidades penais brasileiras, o terceiro capítulo 

esboçará quais os parâmetros necessários para a criação de instrumentos corretivos desses 

desequilíbrios. Para tanto, as investigações recairão sobre aspectos da dogmática 

constitucional sobre a proporcionalidade e os seus subprincípios e, em seguida, ao princípio 

da razoabilidade e, em especial, como ele se apresenta a partir da construção da 

jurisprudência dos Estados Unidos da noção dos standards materiais.  

 Essa aproximação é necessária porque, ao se sugerir a proporcionalidade como 

critério limitador da intervenção penal, pretende-se aproveitar de sua estrutura, mas 

preenchê-la a partir dos paradigmas inerentes aos standards materiais, técnicas utilizadas 

pelo Direito dos Estados Unidos para a aferição da legitimidade das mais diversas restrições 

estatais a direitos. Esses mecanismos podem se revelar úteis à releitura do princípio da 

proporcionalidade como instrumento de contenção da intervenção penal, porque, ao mesmo 

tempo que permitem o agrupamento dos mais importantes critérios limitadores da dogmática 

penal no recôndito de cada um de seus subprincípio, autorizam-lhes certa flexibilidade, 

mediante uma maleabilidade que lhes é conceitualmente inerente, desde que, neste último 

caso, sejam acompanhados por critérios limitadores adicionais. 
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 O quarto e último capítulo cuidará de apresentar esses critérios densificadores. A 

proposta é que a teoria da proteção de bens jurídicos seja acomodada pelo subprincípio da 

adequação, a ofensividade integre o subprincípio da necessidade e a igualdade interaja com 

o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.  

No bojo dos processos legislativos tendentes à edição de normas penais 

incriminadoras, caso as propostas legislativas penais prevejam a proteção de interesses 

individuais ou contemplem a edição de tipos de dano ou de perigo concreto, não haverá a 

necessidade de serem satisfeitos quaisquer critérios adicionais, de maneia que escrutínios de 

mera racionalidade devem ser o bastante para a aprovação dessas leis. No entanto, caso as 

propostas legislativas apartem-se dessas concepções clássicas e proponham a proteção de 

interesses coletivos ou a edição de tipos de perigo abstrato, sugere-se a existência de critérios 

limitadores adicionais, que devem ser cumpridos já durante o processo legislativo. Esses 

critérios, caracterizadores dos escrutínios estritos, no que toca à pretensão de proteção de 

interesses coletivos, implicarão obediência ao critério democrático-constitucionalista e à 

subsidiariedade penal simples. Já relativamente à pretensão de edição de tipos de perigo 

abstrato, tais deveres corresponderão à identificação de possibilidades não-fabricadas de 

danos e à subsidiariedade penal qualificada.  

Por fim, no âmago da proporcionalidade em sentido estrito, em se tratando da análise 

do equilíbrio sistêmico das faixas penais abstratamente estabelecidas pelos tipos, sua análise 

considerará três eaden: natureza do bem jurídico, desvalor abstrato da conduta e desvalor 

abstrato do resultado jurídico. Considerando que carece à proporcionalidade em sentido 

estrito um princípio de justiça, tal qual  a proteção de bens jurídicos para a adequação e a 

ofensividade para a necessidade, deve haver o cumprimento de critérios adicionais tanto para 

o escrutínio de mera racionalidade (dimensão vertical), quanto para o escrutínio estrito 

(dimensão horizontal).  

Em todos os casos de cumprimento de deveres adicionais, propõe-se que os 

legisladores devam se socorrer de duas espécies de comitês e ampliar canais de participação 

popular. A primeira espécie de comitê deverá ser composta por especialistas das ciências 

penais e afins e emitir pareceres sobre dois dos três pontos relacionados ao critério 

democrático-constitucionalista (a fundamentalidade constitucional do interesse coletivo e a 

medida em que esse interesse coletivo se coloca à proteção de direitos fundamentais 

individuais. sobre o cumprimento das exigências relacionadas à subsidiariedade penal 
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simples e à subsidiariedade penal qualificada e sobre os três eaden referentes aos escrutínios 

de proporcionalidade em sentido estrito. A outra espécie de comitê, representada por 

cientistas de diversas áreas do conhecimento, exarará pareceres sobre variadas questões 

técnicas que eventualmente forem pertinentes para alguns tipos de perigo abstrato. Por fim, 

a ampliação dos canais de participação popular será útil para a aferição do grau de consenso 

social sobre o objeto a ser penalmente protegido, sendo esta uma das questões a serem 

travadas no contexto do critério democrático-constitucionalista. 

Eis a contribuição singela que esta pesquisa pretende oferecer. A tônica é a utilização 

da proporcionalidade como instrumento útil à correção das proporcionalidades legislativas 

penais, a partir de sua colmatação por critérios relacionados aos standards materiais do 

Direito dos Estados Unidos. Por um lado, não haverá preocupações relativas a questões 

exclusivamente procedimentais. Por exemplo, não se cogitará sobre a maneira como se dará 

a abertura do processo legislativo à participação dos comitês; se deverá ser uma iniciativa 

das comissões de constituição e justiça, ao se constatar que a proposta visa a proteger 

penalmente um interesse coletivo por meio de um tipo de perigo abstrato. Tais questões 

fugiriam ao ponto central destas investigações, voltadas à dogmática penal. 

Além disso, pode-se questionar a reduzida factibilidade de o legislador respeitar os 

pareceres dos comitês, porque ele é movido por interesses de diversas matizes, especialmente 

de ordem econômica e aqueles exercidos por grupos de pressão. Todavia, ainda que a teoria 

seja pensada para o processo legislativo, visando ao estabelecimento de procedimentos 

corretivos preventivos, nada impede que as pesquisas sejam úteis posteriormente, no exercício 

de eventuais controles de constitucionalidade das leis penais já em vigor, para o 

enriquecimento do contraditório e à ampliação da cognição judicial sobre o tema. 

Com isso, estão enunciados a proposta e o modo em que se organiza este trabalho. 

Os desequilíbrios das leis penais é assunto abrangente e de alta complexidade e, bem por 

isso, suscita inquietações a respeito das tentativas de compreensão de seus desdobramentos 

contemporâneos. Apenas o aproveitamento da máxima possibilidade de rendimento de 

instituto com semelhante vocação à abrangência e à complexidade, como é o princípio da 

proporcionalidade, poderá fazer frente a esse fenômeno e se posicionar como instrumento 

útil à correção dos rumos da intervenção penal. 
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Conclusões 

 

1.  No contexto da pós-modernidade, as leis penais brasileiras sofrem grandes 

transformações. Essas alterações encontram-se basicamente vinculadas à busca por mais 

eficiência punitiva, maximizada pela proteção de novos interesses e pelo gerenciamento de 

riscos sociais decorrentes do avanço tecnológico, acarretando certa deturpação dos institutos 

penais clássicos, além de incrementar a desproporcionalidade das leis penais.  

2.  Os efeitos da pós-modernidade devem ser adequados sob três vertentes: a base 

epistemológica, verificando-se a crise das ciências, em geral, e do Direito, em particular, a 

partir da absolutização da eficácia social das normas; a base político-econômica, com a 

relativização da soberania estatal pela globalização e a consequente atribuição de caráter 

transnacional às regras jurídicas; e a base sociológica, com a análise dos contornos da 

sociedade do risco. 

3.  Muito embora a eficiência seja uma característica positiva das leis, sua busca não 

pode implicar o vilipêndio a direitos e garantias fundamentais. No plano das leis penais, o 

mero eficientismo penal provoca uma invasão desmensurada da intervenção penal em 

esferas dantes ocupadas exclusivamente pela tutela administrativa, ocasiona incrementos 

injustificáveis das sanções penais e transforma a política criminal em verdadeira política de 

segurança pública, acabando por materializar a hegemonia de grupos de pressão sobre o 

poder público.  

4.  A globalização flexibiliza a soberania estatal, potencializando a interdependência 

dos Estados e a transnormatividade, principalmente em questões afetas à proteção de 

direitos humanos e à preservação de interesses econômicos de grupos hegemônicos. O 

primeiro reflexo é o crescimento da tutela penal de direitos humanos, especialmente de 

grupos de pessoas vulneráveis, o que representa, em princípio, inegável vocação ética por 

colocar o Estado a serviço da pessoa, e não o contrário. No entanto, é imprescindível que 

essa proteção especial não vulnere garantias materiais e processuais básicas, igualmente 

prestigiadas no âmbito internacional. O segundo efeito é a canalização para o interior do 

ordenamento jurídico-penal nacional de ideias difundidas por discursos hegemônicos de 

insegurança social, que ocupam a pauta de diversos meios de comunicação, ensejando um 

clamor pelo recrudescimento das leis penais, medida barata, de propaganda fácil e 

simbolicamente eficaz. O terceiro e último efeito da globalização é a economização do 
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Direito Penal, por meio da utilização da tutela penal como reforço da proteção de interesses 

econômicos das grandes potências mundiais, com destaque aos Estados Unidos, 

instrumentalizados por meio de soft laws como acordos, convenções ou recomendações de 

organismos internacionais como a OCDE, OMC, Banco Mundial e a Câmara de Comércio 

Internacional. 

5. Os riscos atuais são marcados pela globalidade de seu alcance e pela modernidade 

de suas causas, adquirindo importância as funções públicas e privadas que cuidam de seu 

gerenciamento. O manejo do risco é opção política, mas esta normalmente não considera 

estudos científicos e resultados probabilísticos. A Política tende a descarregar sobre o Direito 

a responsabilidade desse gerenciamento, que é realizado, com frequência, de modo 

disfuncional. Esse quadro acarreta a administrativização da tutela penal, que passa a ter a 

pretensão da gestão punitiva de riscos gerais a bens de caráter difuso, por meio da 

multiplicação de tipos penais de perigo abstrato.  

6. As desproporcionalidades da legislação penal são caracterizadas por sua hipertrofia, 

uma expansão disfuncional do Direito Penal marcada por um crescimento desordenado de 

normas incriminadoras, por um lado, e pelo aumento assimétrico da quantidade de penas, 

por outro. Essas disfuncionalidades são normalmente vinculadas a uma normatividade de 

emergência, que se contrapõe a qualquer política criminal eficiente e racional, ensejando 

imperfeições técnicas e ineficácia das normas, ambos efeitos de um simbolismo penal estéril.  

7. O princípio da proporcionalidade e seus corolários da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito são instrumentos indispensáveis para a busca por 

equilíbrio e coerência entre as normas jurídicas. Por isso, é viável cogitar-se da existência 

de tutelas penais inadequadas, quando o interesse que se quer proteger não é digno da tutela 

penal;  tutelas penais desnecessárias, quando o problema não está no interesse a ser 

protegido penalmente, mas na forma em que essa proteção se dá; e tutelas penais 

estritamente desproporcionais, hipóteses nas quais a atenção não se volta ao objeto de 

proteção ou à estrutura do tipo, porém antes à ausência de equilíbrio entre as penas 

abstratamente cominadas ao preceito penal. 

8. São inadequadas as tutelas penais que visam a proibir condutas meramente imorais. 

É esperado que as normas apresentem carga valorativa, mas se espera que elas se voltem à 

proteção de interesses ético-jurídicos, delimitados e suficientemente relevantes para se 

garantir uma coexistência livre e pacífica entre os seres humanos. Normas penais não podem, 
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no entanto, voltar-se à proteção exclusiva de valores morais, ainda que compartilhados pela 

maioria da sociedade, como algumas questões ligadas à sexualidade, à pornografia, tabus, e 

a meros sentimentos. 

9. São inadequadas as tutelas penais de interesses abstratos quando inexistente sua 

funcionalização ao atendimento dos interesses do indivíduo. Esse exame deverá ser realizado 

a partir da própria configuração social, porque esta definirá quais realidades sociais podem 

ser compreendidas como bens jurídicos coletivos dignos de proteção penal. 

10.  Os tipos penais de perigo abstrato serão desnecessários quando não contemplarem 

possibilidades não-fabricadas de danos. É o que ocorrerá, por exemplo, quando crimes de 

ação concretamente perigosa ignorarem dados da realidade empírica e dados técnicos 

pertinentes, e passarem a proibir condutas absolutamente inofensivas aos bens jurídico-

penais.  

11. Na seara dos delitos preparatórios, sejam eles de posse ou de status, devem ser 

estabelecidos parâmetros que indiquem a necessidade da intervenção jurídico-penal, 

impedindo-se que o legislador conte com a mais ampla liberdade para impor criminalizações 

desarrazoadas e calcadas em perigos artificiais. Por isso, tais normas devem comunicar 

comportamentos suficientemente desvalorados, que permitam verificar possibilidades não-

fabricadas de dano, mediante o auxílio de dados da realidade empírica e de dados técnicos.  

12. Os delitos de acumulação e os delitos de posse e de status que se fundamentem a 

partir da lógica pós-consumativa sempre serão exemplo de tutela penal inadequada, por 

infração intransponível ao princípio da ofensividade, porque, sequer remotamente, podem 

se vislumbrar qualquer possibilidade não-fabricada de dano a bens jurídico-penais.  

13. As desproporcionalidades entre as diversas sanções penais estabelecidas 

abstratamente pelo legislador são aprofundadas pelo discurso pós-moderno, que destaca as 

funções preventivas negativas da pena, concepções úteis ao atendimento de uma pretensa 

eficácia punitiva, aos reclames da sociedade do risco e ao modelo penal da segurança cidadã. 

O medo do perigo e a prevenção são ideias que se fortalecem mutuamente, de modo que o 

agravamento indiscriminado das sanções, inevitavelmente, traz em si a marca da prevenção.  

14.  A prevenção geral positiva apenas provocará efeitos preventivos reais quando 

contemplar um conteúdo mínimo de justiça às normas a serem estabilizadas, por meio da 

atenção à proporcionalidade das penas. Ainda que inexistam fórmulas matemáticas que 
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apontem com exatidão quais seriam os justos montantes das penas, aptos ao estabelecimento 

de simetria e harmonização entre todas as demais cominações, alguns critérios podem ser 

observados para que se alcance o mínimo de equilíbrio entre as mais diversas normas penais 

secundárias. Esses critérios devem ser obtidos das próprias estruturas típicas, a partir da 

análise de três elementos: a natureza dos bens jurídico-penais, os desvalores abstratos das 

condutas e os desvalores abstratos dos resultados.  

15. Deve haver um necessário imbricamento entre a dogmática constitucional e a 

dogmática penal, de modo que seus institutos, ao mesmo tempo que limitam e conferem 

razoabilidade à intervenção punitiva, ressoem o espírito constitucional democrático. O 

melhor instrumento para esse fim é o princípio da proporcionalidade e seus corolários da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, indispensáveis para a 

manutenção da harmonia não apenas próprio texto constitucional, mas para o 

estabelecimento de coerência dos demais ramos jurídicos, que encontram assento imediato 

ou remoto nas próprias normas constitucionais. 

16. No âmbito penal, o princípio da proporcionalidade vai além do mero exercício de 

correspondência entre gravidade do fato e gravidade da pena, podendo oferecer sólidos 

fundamentos para o exame da legitimidade da intervenção punitiva. Por causa de sua 

vocação integradora, a proporcionalidade permite que diversos institutos penais possam 

assumir roupagem constitucional. Uma grande dificuldade é o seu caráter dúctil que, apesar 

de se harmonizar à ausência de rigidez de conceitos da pós-modernidade, permite a projeção 

de diversas incertezas. 

17. A razoabilidade não é sinônimo da proporcionalidade, apesar de ambas visarem aos 

mesmos fins. A construção da primeira é devida aos sistemas de common law, especialmente 

ao Direito dos Estados Unidos. Apesar de sua menor sofisticação teórica, a razoabilidade 

poderá contribuir satisfatoriamente à aferição da legitimidade das leis a partir do estudo 

teoria dos escrutínios ou standards constitucionais (escrutínio estrito, escrutínio 

intermediário e escrutínio de mera racionalidade) que lhe é inerente, e não guarda 

correspondência com qualquer elemento teórico relacionado à proporcionalidade. 

18. É necessário o estabelecimento das bases de uma Ciência da Legislação Penal que, 

com a necessária deferência ao princípio democrático, avalie as opções político-criminais 

do legislador. As leis penais não podem ser infensas a qualquer controle científico, devendo 
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se fundar em razões legítimas, devidamente explicitadas nos processos legislativos tendentes 

à edição de tipos penais incriminadores.  

19. A análise da proporcionalidade das leis penais deverá tomar por base a estrutura do 

princípio da proporcionalidade e de seus elementos, porém o interior destes deverá ser 

preenchido por critérios que se movem a partir da lógica subjacente aos escrutínios 

constitucionais que, em síntese, modulam as exigências para a aferição da legitimidade das 

leis, a partir da natureza dos direitos por ela restringidos. Justamente porque ela não obedece 

à lógica do tudo ou nada, por meio da proporcionalidade, combinada com as ideias que 

fundamentam a teoria dos standards constitucionais, ao mesmo tempo em que são 

preservados clássicos institutos e critérios limitadores da intervenção penal, admite-se sua 

flexibilização, a depender de certos requisitos e desde que sejam obedecidos certos limites 

formais e materiais. 

20. Em termos estritamente penais, o subprincípio da adequação diz respeito àquilo que 

pode ser objeto de proteção por meio do Direito Penal; em outras palavras, a tudo aquilo que 

pode ser classificado como bem jurídico-penal. Leis penais que tutelem diretamente 

interesses individuais devem se submeter ao escrutínio de mera racionalidade, bastando que 

se vislumbre no interesse individual protegido uma conexão com um direito fundamental da 

pessoa humana, ainda que este não esteja expressamente previsto no texto constitucional.  

21. Os interesses individuais compõem o núcleo do significado de bem jurídico-penal. 

Já as questões exclusivamente morais, como alguns aspectos da sexualidade, da pornografia 

e mesmo da proteção de meros sentimentos, como o sentimento religioso ou de respeito aos 

mortos habitam o resto do mundo, de maneira que nunca poderão ser erigidas à categoria de 

bem jurídico-penal.  

22. Os demais interesses coletivos circundam a periferia do significado desse instituto 

jurídico. Por esse motivo, atentem à lógica cambiante e devem se submeter a alguns critérios 

delimitadores adicionais. Em relação a eles, o legislador deve cumprir deveres especiais de 

duas ordens: atenção ao critério democrático-constitucionalista e à subsidiariedade penal 

simples. O primeiro feixe de deveres especiais implica na identificação, pelo legislador, da 

fundamentalidade constitucional do interesse coletivo; da medida em que esse interesse 

coletivo se coloca à proteção de direitos fundamentais individuais; e do grau de consenso 

social sobre a matéria. O segundo feixe de deveres especiais redunda na constatação de que 

a intervenção penal, por ser a medida estatal mais gravosa na liberdade do indivíduo, 
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somente poderá ser utilizado quando o Estado não dispuser de outros meios menos severos 

para impedir a prática de comportamentos que se quer coibir.  

23. Deverão ser formados comitês compostos por especialistas em ciências criminais e 

áreas correlatas, que emitirão pareceres em torno da referência constitucional ao interesse 

coletivo, sua funcionalidade à satisfação de interesses individuais fundamentais, bem como 

da insuficiência de formas extrapenais de proteção. Por seu turno, a aferição do grau de 

consenso social sobre a matéria advirá da ampliação dos canais de participação popular, a 

partir do aperfeiçoamento das audiências públicas, utilização frequente de plebiscitos e 

referendos, a implementação de conselhos populares heterodoxos e pesquisas e opinião. 

24. Para o Direito Penal, o subprincípio da necessidade relaciona-se ao exame das 

estruturas típicas utilizadas. Tipos penais de dano e de perigo concreto devem se submeter 

ao escrutínio de mera racionalidade, à medida que essas estruturas se conformam à própria 

essência do princípio da ofensividade, centrada na ideia de produção de um resultado 

palpável e, por isso mesmo, eles representam o núcleo do significado de ofensividade.  

25. Por sua vez, os delitos de acumulação, os crimes de posse que atendem à lógica pós-

consumativa e os crimes de status que não atendem à lógica pré-consumativa compõem o 

chamado resto do mundo do conceito de ofensividade, porque elas não representam, sequer 

sob a perspectiva abstrata, qualquer possibilidade, ainda que remota, de perigo ao bem 

jurídico tutelado pela norma penal. 

26. As demais modalidades de tipos de perigo abstrato – crimes de ação concretamente 

perigosa e demais infrações de posse e de status, desde que fundadas na lógica pré-

consumativa – situam-se na periferia do significado de ofensividade porque, apesar de 

carecerem de substrato empírico, são passíveis de contemplar condutas que possam 

realmente representar algum grau de perigo ao interesse protegido pela norma. A sua 

legitimidade estará condicionada à satisfação de deveres especiais de duas categorias: as 

possibilidades não-fabricadas de danos e a subsidiariedade penal qualificada.  

27. As possibilidades não-fabricadas de danos dizem respeito ao acesso a dados 

científicos e dados empíricos, congregados, quando necessário, a uma finalidade especial de 

agir. O alcance aos dados técnicos ocorrerá por meio da abertura do procedimento legislativo 

a diálogos com cientistas das matérias que interessem a certos projetos de lei, compondo-se 

comitês de especialistas, nos quais se observe a maior diversidade possível das correntes de 
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estudos sobre dada matéria. Por sua vez, os dados empíricos serão obtidos a partir do acesso 

à realidade dos fatos, trazendo-se para o bojo dos projetos de leis as informações fáticas 

pertinentes. De modo específico, em se tratando dos delitos preparatórios de posse e de 

status, as possibilidades não-fabricadas de dano, ao lado dos dados técnicos e dos dados 

empíricos, dependerá da inserção típica de uma finalidade especial de agir, ou seja, uma 

finalidade específica de realizar ou de contribuir com um comportamento delitivo final, que 

dê sentido à própria proibição antecipada dessas condutas.  

28. Já a subsidiariedade penal qualificada representa a existência de discussões técnicas 

acerca da efetiva necessidade de utilização da estrutura dos tipos de perigo abstrato. Para o 

seu cumprimento, aqueles mesmos comitês compostos por especialistas das ciências 

criminais e afins deverão apresentar estudos acerca da possibilidade de os interesses 

penalmente relevantes serem protegidos por meio das estruturas de tipos de dano ou de 

perigo concreto e, apenas na eventualidade da inidoneidade dessas formas de proteção, a 

partir de tipos de perigo abstrato.  

29. A leitura penal do subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito redunda na 

aferição sobre o equilíbrio sistêmico das penas mínimas e máximas que se pretende 

estabelecer em dados preceitos penais secundários. Para a realização desse exame, o 

princípio da igualdade deve ser densificado a partir de três critérios particulares (“eaden”), 

identificados no âmbito de cada tipo penal, nomeadamente: natureza dos bens jurídicos, 

desvalores abstratos das condutas e desvalores abstratos dos resultados.  

30. Quando não houver coincidência exata entre os três eaden, o escrutínio aplicado será 

o de mera racionalidade. Nesses casos, vislumbra-se uma dimensão vertical, a partir da 

hierarquização desses níveis. Quanto aos interesses individuais, quanto mais próximos ao 

núcleo da dignidade humana, mais importantes serão e, no que tange aos interesses coletivos, 

sua importância crescerá quanto mais próxima for sua funcionalização à proteção de direitos 

fundamentais individuais. No que toca aos desvalores abstratos das condutas, relativamente 

à tipicidade subjetiva, conclui-se que condutas dolosas são mais graves que condutas 

culposas e, quanto à tipicidade objetiva, algumas vicissitudes podem representar um plus ou 

um minus de severidade, além de crimes permanentes autorizarem, em princípio, penas mais 

elevadas do que crimes instantâneos. Finalmente, no que concerne aos desvalores dos 

resultados, as formas consumadas devem receber reproches superiores às correspondentes 

modalidades tentadas e estas, por sua vez, por estarem mais próximas à consumação, devem 
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contemplar penas superiores a eventuais previsões típicas de punições de atos preparatórios. 

Ainda, as penas dos crimes de dano devem ser, como regra, superiores às penas dos crimes 

de perigo concreto e estas mais elevadas do que as correspondentes aos tipos de perigo 

abstrato. E, por fim, assim como se observa com os desvalores abstratos das condutas, 

condições especializantes podem representar um agravamento especial relativamente aos 

resultados.  

31. A proporcionalidade em sentido estrito carece de um princípio de justiça como 

fundamento. Essa deficiência deverá ser suprida pelo cumprimento de deveres especiais pelo 

legislador, mesmo em se tratando do escrutínio de mera racionalidade.  

32. Em se tratando do escrutínio de mera racionalidade, esses deveres especiais 

consistirão na participação de comitês de especialistas em ciências penais e áreas afins, cujas 

tarefas também contemplarão a emissão de pareceres acerca da proporcionalidade das penas 

mínimas e máximas dos futuros tipos penais, a partir de sua contextualização com os mais 

diversos preceitos penais secundários já existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesses casos, considerada a dimensão vertical, desde que sejam observados os limites 

mínimos tracejados pelos três eaden, confere-se deferência às quantidades de penais eleitas 

pelo legislador, que naturalmente gozará de maior âmbito de liberdade para o 

estabelecimento dos patamares sancionatórios abstratos.  

33. Entretanto, nas situações em que existir coincidência exata entre os três eaden, o 

escrutínio será estrito, vislumbrando-se uma dimensão horizontal. Como regra, inexistindo 

diferenças entre os três elementos, as penas estabelecidas para dois os mais tipos devem ser 

idênticas. No entanto, na eventualidade de as penas serem diversas, somente se poderá 

concluir pela legitimidade desse discrímen se ele se embasar em razões sociais 

constrangedoras, devidamente indicadas pelos estudos e pareceres exarados pelo comitê de 

especialistas em ciências penais e áreas afins. 
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