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RESUMO 

 

DOURADO, Laís Meneses Brasileiro. Crimes de perigo abstrato: análise dos modelos de 

fundamentação. 2016. 94 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação 

em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

2016. 

 

O surgimento e o desenvolvimento dos conceitos jurídicos relacionam-se ao modo de 

organização da sociedade, ao contexto histórico e social em que são elaborados e utilizados. 

Nesse sentido, o Direito Penal tem passado por mudanças paradigmáticas relacionadas ao próprio 

momento histórico que vivencia, em uma sociedade identificada como de risco, marcada por 

crescentes avanços tecnológico-científicos, mercados econômicos globalizados e velocidade de 

informação que tem como contrapartida a criação de novos riscos. Emerge, assim, uma crescente 

demanda por uma maior interferência do Direito Penal em novas searas, repercutindo no discurso 

político, nas construções legislativas e nas atividades fiscalizatórias. Na tentativa de responder 

aos anseios de controle dos novos riscos, o legislador tem utilizado mecanismos que melhor se 

adaptem à complexidade e à dinamicidade dessas situações, dos seus efeitos e da rapidez com 

que surgem novas manifestações de perigo. Nessa problemática, a técnica de tipificação de 

crimes de perigo abstrato constitui o núcleo central do Direito Penal do risco, sendo 

excessivamente utilizada em razão do alto potencial lesivo de algumas condutas, ligadas à 

proliferação dos novos riscos. É crescente a visão de impossibilidade de uma exclusão total 

dessas construções legislativas, tornando-se importante analisar os modelos de fundamentação 

propostos pela doutrina penal para legitimação desses tipos, através da eleição de balizas 

mínimas de interpretação, prescindindo de alterações legislativas. 
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ABSTRACT 

 

DOURADO, Laís Meneses Brasileiro. Crimes of abstract endangerment: analysis of 

reasoning models. 2016. 94 p. Dissertation (Master's Degree of Law) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2016. 

 

The advent and development of legal concepts are related to the society’s organization, the 

historical and social context in which they are elaborated and utilized. Thereby, Criminal Law has 

been facing paradigmatic changes related to the current historical moment, a society of risk, 

marked by scientific and technological development, globalized market economy and speed of 

information, having, in contrast, the creation of new risks. Emerge an increasing demand for a 

largest interference of Criminal Law in new areas, reflected on the political discourse, in 

legislatives constructions and regulatory activities. In attempt to respond to the control 

expectations of the new risks, the legislator has been using mechanisms to better adjust the 

complexity and dynamic characteristics of the situation, their effects and the rapid pace in which 

news danger manifestations occur. Thereby, the crimes of abstract endangerment technique 

constitute the center of the Criminal Law and the risk society, being excessively utilized due to 

the high risk potential of certain behaviors, related to the multiplication of new risks. It is 

becoming impossible to admit a total exclusion of those legislative constructions, therefore, it is 

important to analyze the reasoning models proposed by the criminal doctrine to legitimize those 

intervention, through the selection of minimal interpretation standards, without legislative 

changes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Risk society. Crimes of abstract endangerment. Legitimation 



 

SUMÁRIO 

 

         INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8 

1       SOCIEDADE DE RISCOS E DIREITO PENAL ........................................................... 14 

1.1    Expansão do Direito Penal do Risco .................................................................................... 18 

1.2    Reação Legislativa e Dogmática: Técnicas de Tutela Jurídico-Penal e (re) Interpretação      

de Conceitos ......................................................................................................................... 23 

1.3    O Crime de Perigo Abstrato no Contexto da Sociedade de Risco ........................................ 24 

1.4    Discursos Críticos: Silva Sánchez e o Direito Penal de Duas Velocidades .......................... 26 

1.5    Discursos Críticos: Hassemer e o Direito de Intervenção .................................................... 31 

2       DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO .. 35 

2.1    Perigo como Lesão: Binding e as Propostas de Rabl e Stubel ............................................. 36 

2.2    Juízo Normativo da Periculosidade: Mezger e a Metodologia Neokantiana ....................... 38 

2.3    O Elemento Volitivo da Criação de Contextos de Periculosidade e o Finalismo de Welzel      

e Hirsch ................................................................................................................................ 39 

2.4    Estruturação Clássica dos Crimes de Perigo ........................................................................ 41 

2.5    A Legitimidade da Técnica dos Crimes de Perigo Abstrato ................................................. 44 

3       MODELOS DE FUNDAMENTAÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO ..... 52 

3.1    Delitos de Lesão da Segurança na Disposição de Bens: A Concepção de Kindhauser ........ 52 

3.2    Delitos de Lesão de Bens Jurídicos Transindividuais: as Teorias de Paredes Castañon e 

Corcoy Bidasolo ................................................................................................................... 55 

3.3    Identificação com os Delitos Formais: Teorias de Presunção de Perigo e Perigo Como    

Ratio Legis do Legislador .................................................................................................... 59 

3.4     A Periculosidade como Base Estruturante de Tipos Penais ................................................. 61 

3.4.1 Teses dualistas: distinções em relação à classe de bens jurídicos protegidos ..................... 63 

3.4.2 Teses da periculosidade enquanto conteúdo do injusto penal .............................................. 67 

3.5    O Desvalor da Ação como Paradigma de Injusto Centrado no Elemento Típico da 

Periculosidade ...................................................................................................................... 72 

3.5.1 Desvalor da ação com base em uma atuação imprudente ................................................... 75 

3.6    Conceito Material para Configuração Injusto Objetivo: Critérios da Teoria da Imputação 

Objetiva ................................................................................................................................ 78 

3.7    Critério da Ofensividade de Cuidado-de-Perigo .................................................................. 81 

         CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 85 

         REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 90 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Direito Penal tem passado por mudanças paradigmáticas relacionadas ao atual 

momento histórico, um contexto social pós-industrial identificado por Ulrich Beck como 

sociedade de risco, no qual os processos de modernização são responsáveis pelo surgimento de 

novos campos de atividades e avanços tecnológicos que trazem inúmeros efeitos colaterais, sejam 

socioambientais ou econômicos, acompanhando por universalismo de ameaças em uma medida 

até então desconhecida.  Com a maior cientificização da sociedade, as circunstâncias sociais são 

radicalmente alteradas, pois as consequências negativas deste desenvolvimento, traduzidas no 

surgimento de novos âmbitos de risco, passam a ser objeto de debate público, transformando em 

uma questão social a gestão política e científica dos mesmos. Tais circunstâncias condicionariam, 

ainda, outra característica da sociedade de risco: a crescente força política do medo. Em muitos 

casos, a impressão subjetiva dos riscos seria superior à insegurança objetivamente aferida. As 

incertezas e contradições fomentadas pela avalanche de informações propagam a sensação do 

medo e esse binômio risco-insegurança leva a população a demandar uma crescente intervenção 

do Estado, buscando não apenas uma maior proteção objetiva frente aos riscos, mas também 

assegurar a confiança nessa proteção. 

Assim, o desenvolvimento do moderno Direito Penal, com uma tendência cada vez 

mais acentuada aos tipos de perigo, pode ser interpretado como uma resposta às demandas de 

evitar ou minimizar os efeitos secundários decorrentes dos riscos e ameaças sistematicamente 

coproduzidos. A política criminal e a teoria penal são moldadas pela sociedade de risco, dando 

azo à expansão do Direito Penal, que amplia a fronteira dos comportamentos puníveis e coloca o 

risco no centro das reflexões dogmáticas. O Direito Penal do risco é considerado, portanto, uma 

criação conceitual que se caracteriza pelo conjunto de modificações estruturais voltadas para 

adaptação do sistema criminal às novas realidades, bem como a incorporação de novos âmbitos 

de criminalização e o endurecimento das regras aplicáveis a setores já existentes. 

Na tentativa de responder aos anseios de controle dos novos riscos, o legislador tem 

utilizado mecanismos que melhor se adaptem à complexidade e à dinamicidade dessas situações, 

dos seus efeitos e da rapidez com que surgem novas manifestações de perigo. Observam-se, nesse 

sentido, alterações legislativas e dogmáticas que supõem um Direito Penal cada vez menos 

constrito aos princípios e garantias clássicas de sua formação, dando-se preferência a tipos penais 

que remetem a conteúdos de regulamentação mais dinâmicos, que possam adaptar-se com mais 
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facilidade às novas atividades arriscadas, para as quais é necessária uma maior agilidade na 

intervenção penal. Verifica-se, portanto, uma tendência ao uso excessivo de determinadas 

técnicas de tutela jurídico-penais na formulação dos tipos penais, como o recurso a elementos 

normativos do tipo, normas penais em branco e crimes de perigo abstrato. Também seriam 

aspectos dessa expansão a criação de novos bens jurídicos penais, a ampliação dos espaços de 

risco penalmente relevantes, a relativização de princípios político-criminais de garantia e a 

flexibilização das regras de imputação. 

Não obstante, há uma preocupação comum de que a crescente expansão da 

intervenção pelo sistema criminal o faça perder seu caráter de ultima ratio e que a busca por uma 

maior eficácia prejudique a preservação de importantes características do Estado do Direito, pela 

flexibilização de seus princípios limitadores mais básicos. Critica-se, ainda, a falta de efetividade 

dos instrumentos penais que tutelam os novos âmbitos de proteção. As estratégias tradicionais de 

intervenção penal mostram-se, no mais das vezes, inadequadas e obsoletas, o que, aliado à crise 

de legitimidade, evidencia o fracasso do Direito Penal na tutela dos novos riscos.  

Por tais razões, os rumos tomados pelo Direito Penal de riscos afetam a crítica 

jurídica, a análise e a discussão sobre o sistema penal, fomentando a construção de discursos 

jurídicos e de diferentes propostas metodológicas para o enfrentamento dos desafios vinculados 

aos novos riscos. Surge, assim, a proposta de Silva Sánchez e seu Direito Penal de duas 

velocidades, uma renúncia à teoria clássica do delito como a teoria uniforme dos ilícitos penais, 

no qual se admite uma graduação, em diferentes níveis, das regras de imputação e princípios de 

garantia no seio do próprio Direito Penal, trazendo mais flexibilidade em relação às garantias 

materiais e processuais e dispondo, paralelamente, de sanções menos intensas. Também com uma 

perspectiva de mudança sistêmica, surge a proposta de Hassemer de retirar parcialmente a 

modernidade do Direito Penal, reduzindo-o a um núcleo de condutas mais clássicas, sendo os 

problemas próprios da sociedade moderna mais bem regulados em um novo campo do direito, 

batizado pelo autor de “Direito de Intervenção”, localizado entre o Direito Penal e o Direito dos 

ilícitos administrativos, entre o Direito Civil e o Direito Público, onde não se apliquem as pesadas 

sanções do Direito Penal, sobretudo a pena privativa de liberdade, e que, ao mesmo tempo, tenha 

garantias e regulações processuais menos rigorosas.  

Nesse contexto, embora sempre tenha estado presente na legislação penal, a tendência 

à utilização da técnica do perigo abstrato para tipificação de novos comportamentos delitivos é 
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um dos traços mais característicos das reformas penais recentes. Justifica-se na possibilidade de 

uma maior antecipação e ampliação da intervenção penal, considerada especialmente necessária 

nos casos em que, em um juízo anterior à conduta, afigura-se indeterminado o número de vítimas 

que a ação perigosa pode produzir.  Diante da magnitude dos danos possíveis, o legislador busca 

antecipar-se à ocorrência da lesão e construir tipos penais dirigidos à conduta e não ao resultado, 

não sendo o desvalor deste integrante do injusto. O uso da técnica de perigo abstrato também se 

justifica pela necessidade de proteção, cada vez maior, de bens jurídicos coletivos; pelas 

dificuldades no esclarecimento dos nexos causais, ante o desenvolvimento de atividades 

inovadoras e de efeitos desconhecidos; bem como pela dificuldade de imputação da 

responsabilidade penal, em virtude da transformação das relações interpessoais em relações de 

massa. Entretanto, não se pode confundir a funcionalidade de uma determinada regulação 

normativa com a sua legitimação. A relevância lesiva da ação típica ou a maior eficácia na 

proteção de bens jurídicos não podem legitimar, por si sós, a referida técnica. 

Dessa maneira, não é suficiente considerar-se político-criminalmente conveniente a 

criminalização de uma conduta de perigo. É preciso validar o modo jurídico-penal, ou seja, a 

formulação do tipo, que irá realizar tal proteção. Contudo, essa validação não pode ser amparada 

em teses radicais que deixem de considerar a multiplicidade dos crimes de perigo abstrato, uma 

vez que, por trás dessa denominação única, há uma gama de fenômenos heterogêneos que 

demandam uma distinção entre os grupos de perigo abstrato. A questão situa-se, portanto, num 

ponto de cruzamento entre a parte geral e a parte especial e apenas com uma análise cuidadosa do 

tipo específico é possível afirmar se a técnica dos delitos de perigo abstrato é necessária, bem 

como se foram observados os pressupostos do princípio da legalidade. 

Dessa forma, o problema político-criminal fundamental não é questionar a 

possibilidade de haver uma expansão no Direito Penal dos crimes de perigo abstrato, mas, na 

verdade, em como melhor operacionalizá-la. Especificamente no que tange aos fins propostos a 

este trabalho, é majoritária a visão de impossibilidade de uma exclusão total das construções 

legislativas dos crimes de perigo abstrato, tornando-se importante o estudo quanto à viabilidade 

dos modelos de fundamentação que a dogmática vem construindo para legitimação desses tipos 

penais. O objeto do presente trabalho consiste, portanto, em analisar as propostas doutrinárias 

que, prescindindo de alterações legislativas, através da eleição de balizas mínimas de 

interpretação, permitiriam legitimar a técnica de tipificação de crime de perigo abstrato.  
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Um dos principais desafios da sociedade de risco diz respeito, justamente, ao 

processo de adaptação do Direito Penal moderno às estruturas clássicas da dogmática penal, 

especialmente à teoria do delito, apresentando-se, pois, como uma problemática ampla e cercada 

de nuances, que precisa ser enfrentada pela doutrina. É certo, portanto, que pesquisas voltadas ao 

estudo desses conflitos são bastante relevantes, pois oportunizam a reanálise e a modernização de 

institutos clássicos do Direito Penal, contribuindo para uma revaloração das estruturas da teoria 

do delito e adequação dos métodos penais às necessidades oriundas dos novos contextos sociais e 

da nova criminalidade. Nesse aspecto, a justificativa para o presente trabalho encontra-se na 

própria importância do tema e na possibilidade de contribuição para o desenvolvimento de ideias 

e alternativas para questões próprias desta seara, tal como é a análise dos discursos de 

legitimação dos crimes de perigo abstrato que ora se pretendeu abordar. 

Para consecução dos fins propostos pelo presente trabalho, seguiu-se o método 

hipotético-dedutivo, que se inicia com uma análise da realidade de uma forma geral - consistente 

na explicação dos conceitos mais relevantes de “sociedade de risco”, do fenômeno de expansão 

do direito penal e dos problemas de adaptação do Direito Penal às estruturas clássicas do delito - 

e atinge um ponto específico, a abordagem da problemática relativa aos crimes de perigo abstrato 

e dos modelos de fundamentação propostos pela doutrina para legitimá-los. Para tanto, a 

metodologia empregada é de índole teórica, com recurso a técnicas de pesquisa bibliográfica, a 

partir da análise da literatura específica sobre o tema, constante em artigos em periódicos, teses, 

dissertações e livros, estrangeiros e nacionais, o que permite uma comparação e análise crítica. 

A presente pesquisa tem início com o já delineado estudo da atual sociedade pós-

industrial, em um contexto de política globalizada, mercado econômico dinâmico, avanços 

tecnológicos e ampliação do conhecimento científico, que estimulam o surgimento de novos 

riscos, afetando distintas esferas de bens e criando a exigência de uma maior proteção e 

segurança aos indivíduos. O desenvolvimento da sociedade como um todo e, por conseguinte, da 

política criminal, está sendo moldado por uma sociedade compreendida como “de risco”, na qual 

a produção social de grande parte da riqueza vem acompanhada por igual produção de riscos.  

Sob tal prisma, buscou-se analisar o fenômeno da expansão do Direito Penal do risco.  

A gravidade com que a opinião pública e o Estado percebem os novos riscos da sociedade pós-

industrial motivaram uma demanda pelo sistema criminal como forma de controle, considerado o 

instrumento mais adequado e necessário por sua máxima severidade e hipotética efetividade. 
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Foram observadas, ainda, as modificações estruturais operadas pelo Direito Penal moderno para 

adaptar-se às novas demandas de maior intervenção, acarretando em alterações legislativas e 

dogmáticas com consequências em todos os âmbitos de aplicação, especialmente na seara dos 

crimes de perigo abstrato. Ainda no primeiro capítulo, também se observou a existência dos 

discursos críticos presentes na doutrina de Silva Sánchez e Hassemer, enquanto representantes de 

uma corrente que apregoa a necessidade de uma mudança sistêmica, afastando do Direito Penal 

clássico as formulações de tipos próprios da modernidade, seja retirando-os da esfera criminal, 

seja elevando-os a um nível diferenciado, não sujeito aos mesmos conjuntos de garantias e 

sanções dos delitos clássicos. 

Após o delineamento da problemática foram abordadas, especificamente, as questões 

relativas ao crime de perigo abstrato. No segundo capítulo buscou-se analisar o próprio conceito 

de perigo e as estruturas clássicas desses tipos de delitos. Procurou-se traçar um esboço histórico 

do desenvolvimento metodológico do conceito de crimes de perigo abstrato a partir do 

Positivismo de Binding, a quem são creditados os primeiros estudos sobre os crimes de perigo 

abstrato, até o Finalismo de Welzel e Hirsch. Por fim, o capítulo visou trazer a discussão acerca 

da própria legitimidade dessa formulação típica em confronto com os aspectos políticos-criminais 

básicos. 

No terceiro e último capítulo, a partir de uma análise mais rigorosa acerca da natureza 

e dos contornos dessa técnica, buscou-se elencar os diferentes modelos de fundamentação da 

construção e aplicação dos tipos de perigo abstrato, tendo em conta a complexidade relacionada 

ao desenvolvimento de uma dogmática adequada aos novos paradigmas do Direito Penal. 

Procurou-se analisar os fundamentos dispostos na concepção de doutrinadores como Kindhauser, 

Paredes Castañon e Corcoy Bidasolo, que identificam os crimes de perigo abstrato como delitos 

de lesão, bem como as teorias de presunção do perigo e do perigo enquanto ratio legis do 

legislador, que os identificam com delitos formais. Discorreu-se, ainda, sobre as teses que trazem 

a periculosidade como base estruturante desses tipos penais, destacando-se diferentes 

concepções, tais como a doutrina de Farias Costa, que atribui como fundamento último dos 

crimes de perigo abstrato o critério da ofensividade de cuidado-de-perigo. 

Por fim, em sede de conclusão, entendeu-se que, embora trazendo diferentes nuances, 

os modelos de fundamentação mais bem aceitos pela doutrina são aqueles que buscam 

compatibilizar o injusto dos crimes de perigo abstrato com o conceito de identificar na conduta 
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uma periculosidade objetiva ex ante. Contudo, por não serem uma categoria homogênea, mas, ao 

contrário, representarem uma gama de diferentes espécies de delitos, não conseguem 

fundamentar a contento todas as diferentes classes de delitos de perigo abstrato. Dessa maneira, 

delineou-se que o melhor caminho a ser construído pela doutrina talvez esteja realmente em 

distinguir os grupos de crimes de perigo abstrato e elencar os requisitos de legitimidade que cada 

um deve atender, sem prescindir, no entanto, da identificação de conteúdo do injusto material, 

como o fizeram as teorias dualistas que condicionaram a tipicidade dos delitos de bens jurídicos 

coletivos ou supraindividuais à mera subsunção formal da conduta ao tipo. É de se considerar, 

portanto, que apenas com a análise cuidadosa da multiplicidade dos crimes de perigo abstrato 

será possível começar a formular critérios eficazes para solucionar o problema da legitimidade 

dessas incriminações.   
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1 SOCIEDADE DE RISCOS E DIREITO PENAL 

 

Em um contexto de crescentes avanços tecnológico-científicos e ampla velocidade de 

informação, o desenvolvimento da sociedade como um todo e, por conseguinte, da política 

criminal, vêm sendo moldado por uma sociedade compreendida como “de risco”, conceito 

desenvolvido pelo sociólogo Ulrich Beck
1
 para explicar os fenômenos sociais aos quais está 

submetida a sociedade atual. Trata-se do fim de uma sociedade industrial marcada pela escassez - 

em razão, principalmente, do patamar alcançado pelo incremento das forças produtivas humanas 

e tecnológicas, diminuindo a carência material de recursos, ou a restringindo apenas a camadas 

sociais mais pobres. 

Para superar o estado de escassez, o processo de modernização produz inúmeros 

efeitos colaterais, sejam eles ambientais ou socioeconômicos, sendo a produção industrial 

acompanhada por um universalismo de ameaças em uma medida até então desconhecida
2
. Se 

antes os riscos para a existência, individual ou comunitária, estavam mais ligados às ações 

humanas e da natureza, na atual sociedade pós-industrial os riscos da modernização decorrem de 

causas modernas e contêm situações de ameaça global
3
. O surgimento de novos campos de 

atividades e avanços tecnológicos traz um enorme potencial lesivo, com efeitos que podem ser 

amplamente difundidos. 

Porém, o que diferencia a sociedade de risco da sociedade industrial não é apenas o 

modo de lidar com os riscos ou o maior alcance dos efeitos colaterais produzidos pelas novas 

tecnologias. É determinante observar que as circunstâncias sociais também são radicalmente 

alteradas no curso dos processos reflexivos de modernização. A generalização dos riscos da 

modernidade desencadeia diversas modificações na dinâmica social
4
. As formas tradicionais de 

controle do medo e da insegurança fracassam. A partir das inquietações e comoções sociais, 

políticas e culturais associadas ao processo de modernização, as instituições, cedo ou tarde, são 

confrontadas com novas demandas em termos de segurança, educação e política
5
. É uma 

                                                 
1
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010. 

2
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.  p. 23. 

3
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.  p. 25/26. 

4
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.  p. 47 

5
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010. p. 231/232 
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sociedade marcada por uma solidariedade pelo medo, que se torna uma força política a pleitear 

mudanças sociais
6
. 

Quando o Estado mostra-se alheio a essas novas dinâmicas produz um profundo 

abalo na credibilidade dos sistemas social, político, técnico e jurídico. A confiança é fragilizada 

quando ficam evidenciadas as limitações estruturais dos mecanismos institucionais utilizados 

para controlar os riscos da modernidade
7
. Quanto mais se ampliam os perigos advindos do 

processo de modernização, e estes se tornam mais evidentes, mais profundamente é abalada a 

estrutura funcional de poder. Consuma-se, assim, certa medida de mudança sistêmica, tratada 

como uma “revolução silenciosa”, consequência da mudança de consciência de todos, mas sem 

conseguir romper com a velha ordem. A sociedade de risco não é, portanto, uma sociedade 

revolucionária, mas, catastrofal, na qual o estado de exceção, a iminência da catástrofe, ameaça 

converter-se em normalidade
8
. 

A sociedade pós-industrial traduz uma margem de insegurança objetiva. As novas 

tecnologias e a utilização de diferentes instrumentos e substâncias geram efeitos nocivos que 

ainda não podem ser plenamente mensurados ou neutralizados. Trata-se de um estágio em que o 

progresso técnico-econômico pode se transformar em autodestruição
9
. Assim, o problema não 

está apenas na geração dos riscos, mas de que maneira eles poderão ser globalmente distribuídos, 

de forma mais eficiente e justa
10

. O desafio da sociedade é possibilitar que as ameaças e os riscos 

sistematicamente coproduzidos sejam minimizados e tenham seus efeitos redistribuídos de modo 

a não comprometerem o próprio processo de modernização, ou atingir os limites do que seria 

considerado ecológico, medicinal, psicológica ou socialmente aceitável. 

A situação generalizada de perigo para a humanidade, cujas causas e efeitos somente 

podem ser entendidos se considerados globalmente, traz como consequência que a realidade se 

percebe e se estrutura a nível cognitivo em conformidade com um esquema de segurança e risco. 

Os conflitos de interesses sociais centrais giram em torno, com cada vez mais frequência, a 

                                                 
6
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.  p. 60 

7
 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do Risco e Direito Penal: uma avaliação de novas 

tendências político-criminais. São Paulo: Ibccrim, 2005. p. 82/83 
8
 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.  p. 96 

9
 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do Risco e Direito Penal: uma avaliação de novas 

tendências político-criminais. São Paulo: Ibccrim, 2005. p. 30 
10

 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 36/37 
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questões de valoração, tolerância e controle do perigo
11

. Na visão de Herzog, Beck captou essa 

tendência ao desenvolvimento da civilização técnica e sua incidência na organização social e 

desenvolveu um modelo teórico social global com base nesses conceitos. Assim, a pergunta 

chave a ser respondida é: como os riscos e ameaças, coproduzidos sistematicamente nos 

processos de modernização, podem ser evitados ou minimizados, e onde surgem na forma de 

efeitos secundários latentes, como podem ser limitados e distribuídos de tal modo que não 

impeçam o processo de modernização, nem transpassem os limites do exigível, seja 

ecologicamente, medicamente, psicologicamente ou socialmente. O desenvolvimento do 

moderno Direito Penal, com sua cada vez mais acentuada tendência aos tipos de perigo, poderia 

ser interpretado como uma resposta a esta pergunta, mas uma muito limitada
12

. 

Com a maior cientificização da sociedade diminuem-se as possibilidades de serem 

ocultados os riscos e consequências da modernização. Há um aumento da importância social e 

política do conhecimento. É também a sociedade da ciência, da mídia e da informação
13

. Os 

riscos produzidos pela modernidade são conhecidos e objeto de consideração pública, política e 

científica.
14

. Em função da preocupação quanto aos efeitos colaterais do processo produtivo, a 

sociedade industrial revê seus próprios princípios de segurança, forçando a abertura das 

instituições ao questionamento político, tornando-se uma sociedade crítica do seu próprio 

desenvolvimento
15

, na qual o processo de modernização é reflexivo, por converter-se em seu 

próprio tema e problema
16

. 

Em síntese, três aspectos definidores para explicar a sociedade de risco podem ser 

elencados
17

. Primeiramente, tem destaque a mudança no potencial dos perigos atuais em relação 

ao de outras épocas, como consequência secundária do progresso tecnológico. Não apenas estes 

riscos têm uma magnitude crescente frente aos perigos naturais, como são de grandes dimensões, 

ameaçando um número indeterminado de pessoas
18

. O manejo das consequências negativas do 

                                                 
11

 HERZOG, Felix. Límites al control penal de los riesgos sociales: una perspectiva crítica ante el derecho penal en 

peligro. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, f. 1 p. 317-327, 1993. 
12

 HERZOG, Felix. Límites al control penal de los riesgos sociales: una perspectiva crítica ante el derecho penal en 

peligro. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, f. 1 p. 317-327, 1993. 
13

 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010. p. 56 
14

 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010. p. 232 
15

 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do Risco e Direito Penal: uma avaliação de novas 

tendências político-criminais. São Paulo: Ibccrim, 2005. p. 30/31 
16

 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.  p. 24. 
17

 BUERGO, Blanca Mendoza. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 25 
18

 BUERGO, Blanca Mendoza. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 27 
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próprio desenvolvimento técnico e das incertezas fabricadas pela modernização transforma em 

uma questão social a gestão política e científica desses efeitos colaterais indesejados
19

. 

Um segundo elemento caracterizador da sociedade de risco é a complexidade das 

relações de responsabilidade para vinculação da produção do dano ou perigo à culpabilidade de 

um autor, pois as conexões causais entre os acontecimentos são cada vez mais ramificadas, além 

da crescente substituição de contextos de ações individuais por outros de caráter coletivo. 

Durante a vigência da sociedade industrial, era possível estabelecer um padrão de regularidade 

que permitia construírem-se conexões entre os acontecimentos para imputar a causalidade. 

Contudo, na sociedade do risco, esses padrões de normalidade são fragmentados, pois se 

reconhece a existência de contingências e indeterminações não facilmente controladas. 

Finalmente, as circunstâncias acima delineadas condicionariam uma terceira 

característica marcante da sociedade de risco: a sensação de insegurança subjetiva, o medo. Em 

muitos casos a vivência subjetiva dos riscos seria superior ao seu próprio patamar objetivo de 

insegurança
20

. A diversidade e complexidade social, o ritmo acelerado da sociedade, o crescente 

individualismo e as incertezas e ansiedades fomentadas por uma avalanche de informações, 

muitas vezes contraditórias, produzem uma desorientação pessoal e intranquilidade, formando 

um quadro em que é difícil não sentir insegurança
21

. Sendo também uma “sociedade de 

informação”, em que o conhecimento sobre os riscos é parte do processo de modernização, os 

meios de comunicação exercem um importante papel de instrumentos de fomento da indignação 

e da cólera pública, que propagam a sensação de medo. Também as próprias instituições públicas 

que reprimem condutas criminosas contribuem com a difusão desta sensação de insegurança
22

. 

Não se quer dizer, por óbvio, que o medo é criado por tais agentes, mas, sim, que suas atuações 

reforçam ou estabilizam inseguranças já existentes. Esse binômio risco-insegurança faz com que 

a população demande uma crescente intervenção do Estado, não apenas buscando uma proteção 

objetiva frente aos riscos, mas, também, visando assegurar a confiança nesta proteção
23

. 

                                                 
19

 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do Risco e Direito Penal: uma avaliação de novas 

tendências político-criminais. São Paulo: Ibccrim, 2005. p. 38 
20

 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 45/46. 
21

 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 41/42. 
22

 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 48/49 
23

 BUERGO, Blanca Mendoza. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 30/31 
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1.1 Expansão do Direito Penal do Risco 

 

Face à gravidade com que a opinião pública e o Estado percebem os novos riscos da 

sociedade pós-industrial, a reação mais observada é a de demandar uma resposta penal como 

forma de controle, considerada a mais adequada e mais necessária por sua máxima severidade e 

hipotética efetividade
24

. Assim, paralelamente e em conformidade com o desenvolvimento da 

sociedade como um todo, também a política criminal, a teoria penal e a dogmática do Direito 

Penal são moldadas pela sociedade de risco. Surge um Direito Penal expansivo, expresso na 

mudança de paradigmas que, em alguns círculos do direito, como os relativos ao meio ambiente 

e ao mercado de capitais, amplia a fronteira dos comportamentos puníveis e reduz as exigências 

de censurabilidade, colocando a criação e o aumento do risco no centro das reflexões dogmáticas 

sobre imputabilidade penal
25

. 

O Direito Penal do risco pode ser considerado, portanto, uma criação conceitual, 

caracterizado por um conjunto de modificações estruturais voltadas para adaptação do sistema 

criminal às novas realidades da sociedade de risco, tutelando os perigos e inseguranças 

subjetivas
26

. A urgência dos perigos produzidos “legitimaria” os autores a buscar recursos e 

mecanismos gradativamente abrangentes de intervenção, planejamento e controle
27

. Contudo, 

muitos comportamentos passam a ser tipificados não por serem considerados socialmente 

inadequados, mas a fim de que assim sejam vistos, resultando em uma espécie de revitalização 

da crença no poder formador de costumes do Direito Penal
28

. 

O Direito Penal do risco descreve uma mudança no modo de entender o Direito 

Penal, resultante de uma época, estrutural e irreversível, acarretando em oportunidades e riscos. 

Porém, esconde uma realidade política de expansão do poder do Estado, paralelamente à redução 

das liberdades civis. O problema intensifica-se pelas tendências de desnacionalização do direito 

                                                 
24

 BUERGO, Blanca Mendoza. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 36 
25

 PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre direito penal do risco e direito penal do inimigo: tendências atuais 

em direito penal e política. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 47, p.31-45, mar./abr. 

2004. 
26

 BUERGO, Blanca Mendoza. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 34/35 
27

 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010. p. 97 
28

 PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre direito penal do risco e direito penal do inimigo: tendências atuais 

em direito penal e política. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 47, p.31-45, mar./abr. 
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criminal, tornando-se mais globalizado, bem como pela importância crescente da mídia, que 

exerce uma forte pressão sobre a política criminal
29

.  

Assim, as demandas por maior proteção através do sistema criminal surgem não 

apenas em setores tradicionalmente conservadores. Tem ganho relevância o papel desempenhado 

por organizações sociais, associações antidiscriminatórias, ecologistas etc., que buscam a 

ampliação do Direito Penal para proteger os interesses por elas defendidos, ainda que a 

criminalização de determinadas condutas possa ser considerada inadequada ou mesmo 

contraproducente
30

. Sem adentrar no mérito da (des)necessidade de criminalização, é o que se 

tem observado no ordenamento brasileiro, com a recente inclusão do crime de feminicídio
31

 entre 

o rol de crimes hediondos e a crescente demanda pela criminalização da homofobia, resultantes 

das pressões destes setores por uma proteção não vislumbrada através de outras searas do direito. 

Não obstante, o controle jurídico-penal dos riscos sociais deve ser debatido nas 

relações institucionais e com critérios objetivos, que se separem claramente das exigências 

cotidianas da política interna, já que o conteúdo do Direito Penal não pode ser baseado em 

relações políticas de força, campanhas eleitorais ou pela opinião pública, sob pena de assumir 

consequências fatais para a certeza, estabilidade e limitação do Direito Penal
32

. 

Outrossim, além da incorporação de novos âmbitos ao Direito Penal, constata-se um 

endurecimento das regras aplicáveis a setores já existentes. É de se destacar, primeiramente, as 

atividades derivadas do progresso tecnológico-científico, como a informática, a tecnologia 

atômica e a fabricação e distribuição de produtos potencialmente perigosos para o meio ambiente 

e a saúde pública. Em segundo lugar, destacam-se as formas de comportamento que já estariam 

reguladas, ao menos parcialmente, pelo Direito Administrativo Sancionador, mas, por uma 

mudança valorativa da sociedade, passaram a demandar um tratamento mais rígido no âmbito do 

Direito Penal. É o caso, principalmente, do Direito Penal Ambiental e o Direito Penal 

Econômico. Um terceiro grupo não se caracterizaria por serem atividades estritamente novas, 

mas por terem sofrido a influência de traços da sociedade atual, como a globalização e a 

                                                 
29

 PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre direito penal do risco e direito penal do inimigo: tendências atuais 

em direito penal e política. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 47, p.31-45, mar./abr. 

2004. 
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 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 81/83 
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 Inclusão efetuada através da Lei n 13.104/2015, que considera homicídio qualificado o assassinato de mulheres 
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transnacionalidade dos delitos, tendo o aumento dessa forma de delinquência sido acompanhado 

de um enrijecimento na punição, conforme se observa nos delitos ligados ao tráfico de drogas e à 

criminalidade organizada de forma geral
33

. 

A expansão do Direito Penal, entretanto, não leva em conta se essa resposta penal 

demandada obedece ao princípio da necessidade, se é a mais adequada ou se está dentro dos 

limites de intervenção legítima. É problemático quando as exigências por segurança são dirigidas 

principalmente ao sistema penal, pois ao perder seu caráter de ultima ratio e ser forçado a um 

continuado processo de expansão para controlar estes novos riscos, sua intervenção torna-se 

demasiada, fragilizando as garantias clássicas, que passam a ser vistas mais como um impasse, 

um excessivo rigor
34

. A aproximação entre o sistema político e o processo de elaboração e 

aplicação das normas penais, aliadas às inseguranças da sociedade de risco, interferem na 

política criminal e ressoam na dogmática penal
35

, abrindo margem para uma legislação 

meramente simbólica
36

. 

Na visão de Prittwitz, o Direito Penal, mesmo após as alterações em razão das tarefas 

que lhe foram atribuídas, quase nada tem a apresentar como sucesso, uma vez que, em muitos 

casos, pode até intensificar as questões que se pretende resolver, em virtude de uma aplicação 

muito frequente, muito rígida ou incorreta. Os problemas urgentes da sociedade moderna, a 

exemplo da ecologia e economia, permanecem sem solução, por terem sido transferidos de forma 

excessiva para a esfera do Direito Penal, acarretando em efeitos contraproducentes de sua 

aplicação, pois não observa as causas estruturais dos problemas
37

.   

Há, portanto, uma preocupação comum de que a busca por maior eficácia ponha em 

perigo aspectos importantes do Estado de Direito, prejudicando alguns de seus princípios 

limitadores básicos. Critica-se a falta de efetividade dos instrumentos penais para tutelar os 

novos âmbitos de proteção, como o meio ambiente, drogas, crimes econômicos e a criminalidade 

organizada. Assim, somada a crise de efetividade à crise de legitimidade evidencia-se o fracasso 

do Direito Penal na tutela destes novos setores. Grande parte da resposta penal nessas searas tem 
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um efeito simbólico, no sentido de que é um Direito Penal menos voltado para a proteção real de 

bens jurídicos, perseguindo fins políticos mais amplos, para satisfazer a demanda por 

intervenção
38

. Trata-se de uma necessidade tão grande de tutela destes novos âmbitos do Direito 

Penal da sociedade de risco, que não se questiona a capacidade real do sistema criminal em 

tutelar eficazmente estes bens jurídicos, o que termina por minar a confiança dos cidadãos no 

sistema penal
39

.  

Em síntese, é possível observar que o Direito Penal do risco caracteriza-se, 

sobretudo, por demandar uma política criminal específica, com uma tendência ao adiantamento 

da proteção penal, com o frequente recurso a formulação de delitos de perigo e à configuração de 

novos bens jurídicos universais de conteúdo vago. É dizer, portanto, que o novo sistema criminal 

protege mais e diferentes bens e os protege em um momento anterior à lesão, levando à 

flexibilização de pressupostos clássicos de imputação e princípios penais garantistas, cedendo, 

assim, às pressões sociais de uma reação flexível aos novos problemas da modernidade
40

. 

Nesse sentido, leciona Herzog
41

 que conceber o Direito Penal como parte de um 

programa jurídico que deve regular uma situação de risco acarreta um problema caracterizado por 

Gunter Teubner como “trilema regulatório”, segundo o qual a intenção de produzir mudanças 

sociais através da intervenção jurídica pode conduzir a três consequências de fracasso 

regulatório: a) a indiferença recíproca do direito e a sociedade; b) a desintegração social através 

do direito e c) a desintegração do direito através de expectativas excessivas da sociedade. 

A mútua indiferença entre o direito e a sociedade se observa quando, apesar de se 

lograr uma mudança de política em um direito aplicável, a normativa jurídica atua em uma 

parcela de vida cuja estrutura se mostra resistente a mudanças jurídicas. Quando, por exemplo, 

com a extensão dos delitos de perigo abstrato ao meio ambiente, politicamente se promete e se 

espera a diminuição dos atentados ecológicos, não se observa que para alcançar tal eficácia são 

necessárias mudanças ao menos de interpretação, profundas e duvidosamente constitucionais, nos 

princípios de imputação do Direito Penal
42

. 
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A desintegração social através do direito se apresenta quando o direito regulador 

produz um efeito de colonizador e destrói as normas e procedimentos de autorregulação social.  

Na medida em que, por exemplo, se abandona a convicção de que a relação com o meio ambiente 

pode ser razoável, não sendo possível esperar um sentido de responsabilidade com o próximo e a 

natureza, diminuem-se a responsabilidade, a competência e a abundância de ideias da sociedade 

nos próprios interesses de segurança. Os escândalos ecológicos, por exemplo, desencadeiam 

exigências crescentes, traduzidas de forma automática em leis mais severas, de proteção e 

intervenção antecipada do Direito Penal e intensificação do controle do Estado, passando para 

segundo plano considerações relativas à responsabilidade social e a modelos de regulação social e 

corporativa
43

. 

A desintegração do direito através das massivas demandas sociais de regulação, por 

sua vez, conduz a uma legislação e execução que estão mais orientadas pela oportunidade de 

intervenção jurídica do que pela legalidade. Os fundamentos de precisão e permanência das 

definições do âmbito criminal, que são garantidas pelo princípio da legalidade, são prejudicados 

frente à necessidade de acessoriedade do Direito Administrativo. Em razão desse entrelaçamento, 

fatores como a estrutura, a política econômica e o poder dos grupos de pressão se convertem em 

decisivos para determinar a punibilidade de uma conduta, enfraquecendo, de maneira crescente, a 

legalidade do Direito Penal
44

. 

Deste modo, conclui Herzog
45

 que o Direito Penal do risco, como parte de uma 

política que pretende controlar as situações de riscos através da regulação jurídica, é incompatível 

com a tradição liberal do Direito Penal, podendo repercutir negativamente na autorregulação 

social e prejudicar a autoridade social deste sistema, uma vez que atenta contra os seus princípios 

fundamentais. 
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1.2 Reação legislativa e dogmática: técnicas de tutela jurídico-penal e (re) interpretação de 

conceitos 

 

A expansão do Direito penal, no contexto da sociedade de risco, é permeada por 

modificações estruturais que visam adaptar o sistema às novas demandas de maior intervenção 

penal, acarretando em alterações legislativas e dogmáticas, com consequências em todos os 

âmbitos de aplicação
46

. Na visão de Roxin
47

, a teoria jurídico-penal de imputação, orientada ao 

bem jurídico, não pode ser transladada sem modificações para os novos campos de problemas, 

sendo necessário um prolongado trabalho para chegar a soluções materialmente defensáveis. 

Para o referido autor
48

, é necessário opor-se a um Direito Penal puramente 

funcionalista, que, descuidando das tradicionais garantias do Estado de Direito, apenas se 

orientaria com a finalidade de obter uma defesa o mais eficaz possível frente aos riscos que 

ameaçam o futuro. A pena deve permanecer vinculada a regras diferenciadas de imputação, do 

contrário, ainda que mantenha a etiqueta, não será pena. Rechaça, ainda, que em uma perspectiva 

de mudança sistêmica no enfrentamento dos riscos renuncie-se à pena, que é a sanção mais dura 

do Direito, precisamente onde estão em jogo interesses vitais não apenas dos indivíduos, mas 

também da humanidade em sua totalidade. Entende, pois, que não se pode renunciar totalmente à 

intervenção do Direito Penal, mas esta deve estar limitada aos casos em que é possível preservar 

a referência ao bem jurídico e aos demais princípios de imputação próprios do Estado de Direito. 

Assim, para se adaptar ao Direito Penal do risco a legislação penal busca ampliar os 

campos de proteção, voltando-se mais aos bens jurídicos coletivos ou difusos, direcionados a 

contextos mais genéricos, como a proteção do meio ambiente e do sistema econômico, e 

ampliando o campo de atuação da norma para além da exposição individual ao risco. Os 

fenômenos ligados à modernização, à rapidez e à complexidade dos novos contextos de 

periculosidade também demandam cada vez mais ao legislador o recurso às normas penais em 

branco, aos tipos penais indeterminados e aos tipos penais de perigo abstrato, que buscam 

antecipar a incidência da norma para um momento anterior à lesão. Dá-se preferência a tipos 

penais que remetem a conteúdos de regulamentação mais dinâmicos, que possam adaptar-se com 
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mais facilidade às novas atividades arriscadas, para as quais é necessária uma maior agilidade na 

intervenção penal
49

. 

A dogmática penal também é diretamente influenciada pelas demandas da sociedade 

de risco, pois sofre a pressão de adaptar seus institutos à nova realidade ou de rechaçar os novos 

papeis atribuídos ao Direito Penal. Categorias dogmáticas como a causalidade, ou os conceitos 

de autoria e participação, por exemplo, são objetos de reflexão, diante da complexidade das 

relações sociais e das estruturas empresarias. A estrutura hierarquizada das pessoas jurídicas 

dificulta a atribuição de um resultado de dano ou perigo a um indivíduo. De igual maneira, a 

perspectiva dogmática da noção de bem jurídico também sofre modificações, ante a incorporação 

de novas esferas de proteção, com bens jurídicos supraindividuais e difusos
50

. Assim, as 

alterações legislativas e dogmáticas, voltadas para atender as crescentes demandas por um 

melhor enfrentamento dos riscos da modernidade, supõem um Direito Penal cada vez menos 

constrito aos princípios e garantias clássicas de sua formação.  

 

1.3 O crime de perigo abstrato no contexto da sociedade de risco 

 

Embora sempre tenha estado presente na legislação penal, a tendência à utilização da 

técnica do perigo abstrato para tipificação de novos comportamentos delitivos é um dos traços 

mais característicos das reformas penais recentes
51

. O grande potencial lesivo das modalidades 

de atuação próprias da sociedade pós-industrial fundamenta sua tipificação como injusto penal e 

obriga o Direito Penal a adotar outros tipos de estratégia. 

A proliferação dos crimes de perigo abstrato justifica-se na possibilidade de uma 

maior antecipação e ampliação da intervenção penal, por dispensar a prova da produção de um 

resultado e da relação de causalidade entre a ação e o resultado delitivo. Na interpretação mais 

usual, o perigo ao bem jurídico é apenas a ratio legis do tipo penal, não sendo necessária sequer 

a prova da periculosidade da ação de um ponto de vista ex ante
52

. Esta redução de pressupostos 

para imputação de uma conduta implica, contudo, em uma diminuição das possibilidades de 
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defesa e uma ampliação da liberdade discricionária do juiz, de tal modo que se torna preocupante 

o recurso sistemático a esta figura delitiva, que pode ter uma legitimidade bastante discutível. 

Nesse sentido, o Direito Penal no contexto da sociedade de risco busca cumprir sua 

função modificando sua estratégia de atuação, adiantando-se ao momento em que o risco poderia 

ser incontrolável
53

. O adiantamento da intervenção penal no Direito Penal do risco se manifesta 

de três formas: através das novas modalidades de tipos de perigo, cada vez mais afastadas da 

lesão, do incremento da tipificação da imprudência e da criação de bens jurídicos macrossociais 

ou coletivos
54

. Este adiantamento da proteção penal é considerado especialmente necessário nos 

casos em que em um juízo anterior à conduta afigura-se indeterminado o número de vítimas que 

a ação perigosa pode produzir. Muitas vezes, até mesmo em um juízo posterior é difícil 

mensurar-se o número de pessoas que poderiam ser afetadas por uma ação delituosa
55

. 

O reiterado recurso a essa técnica de tipificação se deve também, em grande medida, à 

necessidade de enfrentamento das novas formas de delinquência, que não parecem estar tuteladas 

satisfatoriamente nos delitos clássicos, bem como pela dificuldade de precisar suficientemente o 

bem jurídico protegido e estabelecer o momento em que ele é lesionado, o que acontece 

especialmente em se tratando de bens jurídicos de caráter difuso, cuja aparente intangibilidade 

dificulta sua definição
56

. 

Ademais, a periculosidade estatística ou geral não é o único fator decisivo para que 

uma norma de conduta seja transladada para o sistema penal. Há, também, outras perspectivas 

pragmáticas, tais como a praticidade, a facilidade de tipificar condutas e de produção de provas, 

a relevância da opinião pública, entre outros
57

. Assim, recorre-se à relevância lesiva da ação 

típica em geral ou à maior eficácia na proteção de bens jurídicos para justificar porque o 

legislador opta pela figura delitiva do perigo abstrato. No entanto, esses argumentos não são 

                                                 
53

 SÁNCHEZ, Feijóo. Cuestiones básicas de los delitos de peligro abstracto y concreto en relacion con el transito. 

Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, Porto Alegre, a. 1, n. 0, p. 150-181, mai./ago. 2000. 
54

 DE LA CUESTA AGUADO, Paz Mercedes. Tipificación del riesgo y delitos de peligro. Revista de Derecho 

Penal, Buenos Aires, n. 2, p. 125-145, 2007. 
55

 SÁNCHEZ, Feijóo. Cuestiones básicas de los delitos de peligro abstracto y concreto en relacion con el transito. 

Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, Porto Alegre, a. 1, n. 0, p. 150-181, mai./ago. 2000. 
56

 PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel. Los delitos de peligro como técnica de incriminación en el derecho penal 

económico bases político-criminales. Revista de Derecho Penal y Criminología, Madrid, n. 11, p. 95-164, jan. 

2003. 
57

 SÁNCHEZ, Feijóo. Cuestiones básicas de los delitos de peligro abstracto y concreto en relacion con el transito. 

Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, Porto Alegre, a. 1, n. 0, p. 150-181, mai./ago. 2000. 



26 

 

 

suficientes, de per se, para legitimar esta técnica, sob o risco de confundir a funcionalidade de 

uma determinada regulação normativa com a sua legitimação
58

.  

Na visão de Feijóo Sanchez
59

, o Direito Penal do futuro está condicionado pela 

dogmática dos crimes de perigo, que levantam questões básicas do Direito Penal moderno: a 

renúncia à causalidade como elemento do tipo, o papel político-criminal e dogmático da teoria 

do bem jurídico, o princípio da intervenção mínima, a distinção material entre o injusto penal e o 

injusto administrativo. As discussões sobre o Direito Penal na atual sociedade de risco 

determinarão, em grande medida, o Direito Penal do futuro e as políticas legislativas que buscam 

resolver os principais conflitos sociais.   

 

1.4 Discursos críticos: Silva Sánchez e o Direito Penal de Duas Velocidades 

 

A orientação que vem tomando o Direito Penal de riscos afeta a crítica jurídica, a 

análise e a discussão sobre o sistema penal, fomentando a construção de discursos jurídicos e de 

diferentes propostas metodológicas para o enfrentamento dos desafios vinculados aos novos 

riscos
60

. 

De início, tem-se que grande parte das clássicas garantias do Direito Penal adquire 

seu fundamento tendo como parâmetro delitos de autor individual, como o homicídio. Já o 

paradigma do Direito Penal da globalização é mais ligado ao delito econômico organizado, para 

o qual se tende a assinalar menos garantias, ante a menor gravidade das sanções, e à 

criminalidade pertencente à legislação excepcional, que tem categorias e princípios flexibilizados 

em razão do seu potencial de perigo
61

. 

A partir da constatação de que o modelo de delito clássico, que serve à construção da 

dogmática penal, não se coaduna com as novas demandas do Direito Penal, duas alternativas são 

apontadas por Jesús-María Silva Sánchez
62

 - ou se busca uma setorialização das regras da parte 

geral do direito penal, ou se assume que, em virtude da força que ganharam as demandas da nova 

criminalidade, as mudanças dogmáticas que vem sendo efetuadas devem ser operadas também 
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em relação às modalidades clássicas da deliquência, supondo uma desativação do sistema de 

regras configurado. A primeira alternativa é expressa como "Direito Penal de duas velocidades", 

uma renúncia à teoria clássica do delito como a teoria uniforme dos ilícitos penais. 

A distinção entre o Direito Penal clássico e os novos setores de atuação não se baseia 

apenas no injusto e sua conformação, mas, também, em relação aos critérios de imputação e as 

garantias que rodeiam as sanções aplicáveis. A diferença na finalidade que perseguem é, também, 

um critério decisivo. O Direito Penal tutela bens concretos, em casos concretos, seguindo 

critérios de lesividade e periculosidade concretos. Já o Direito Administrativo Sancionador, por 

exemplo, é o reforço de um modelo de gestão da administração, tendo interesse na integridade do 

setor, de modo que tipifica infrações e sanciona sob perspectivas mais gerais, não estando 

adstrito à análise da lesividade no caso concreto, pois o mais importante é proteger a boa ordem 

do setor. É essencialmente o direito do dano cumulativo, que requer apenas uma valoração global 

das condutas, ou seja, os ilícitos só adquirem conteúdo material quando analisados em conjunto. 

Individualmente, tais infrações serão apenas formais, muitas vezes nem sequer seriam crimes de 

perigo abstrato, mas de mero perigo global, estatístico
63

. Não obstante, é característico da 

sociedade pós-industrial considerar a lesividade global, própria do Direito Administrativo, na 

racionalização do Direito Penal, preocupando-se mais com as grandes cifras do que com a 

lesividade individualmente considerada. 

Se antes o Direito Penal reagia após a ocorrência de um fato lesivo, atualmente 

converte-se em um direito de gestão de riscos, estando, nessa medida, “administrativizado”
64

. 

Essa mentalidade se reflete também na inclusão da própria atividade administrativa entre os 

objetos de proteção do Direito Penal. Há um crescente incremento das vias de controle 

administrativo ao, por exemplo, constituírem-se como infrações administrativas e penais, com 

sanções privativas de liberdade, a ausência de autorização ou licença em determinadas 

atividades, distanciando-se do momento da lesão, bem como pela inexigência de suspeita 

concreta alguma para que se inicie um procedimento administrativo de inspeção
65

. 

Em face de tais fenômenos, descritos por Silva Sánchez como próprios da expansão 

do Direito Penal, poder-se-ia perseguir a volta de um Direito Penal liberal, concentrado na 

proteção dos bens essencialmente personalistas e patrimoniais, buscando resgatar as garantia dos 
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cidadãos frente à intervenção estatal. A rigidez das garantias formais seria um contrapeso do 

rigor nas sanções impostas. Não obstante, na visão do doutrinador, essa realidade nunca existiu. 

Outra possibilidade seria pleitear que as condutas oriundas do fenômeno de expansão fossem 

conduzidas ao Direito Administrativo sancionador
66

. Contudo, embora academicamente 

louvável, tal medida não enfrentaria as razões que geraram essa inflação penal. Neste sentido, na 

visão do autor, o “Direito Penal de duas velocidades” seria mais realista e plausível. 

Pressupondo-se que é direta a relação entre as garantias incorporadas ao sistema de imputação e 

a gravidade das sanções aplicáveis, não se poderia exigir as mesmas garantias em diferentes 

sistemas sancionatórios, pois as consequências jurídicas também são diversas. Dessa forma, o 

maior problema não seria, de per se, a expansão do Direito Penal, mas sim a expansão do Direito 

Penal da pena privativa de liberdade. Assim, a diminuição das garantias e do rigor dogmático 

poderia ser justificada se fosse característica de infrações puníveis com sanções pecuniárias ou 

penas restritivas de direito
67

. 

Assim, o ponto central para Sánchez é admitir uma graduação das regras de 

imputação e princípios de garantia no seio do próprio Direito Penal, trazendo mais flexibilidade 

em relação às garantias materiais e processuais e dispondo, paralelamente, de sanções menos 

intensas
68

. A adoção deste modelo permitiria manter a regulação destas condutas no âmbito do 

próprio Direito Penal, que possui a vantagem de contar com uma maior força simbólica. Embora 

a consequência jurídica seja diversa, o significado da intervenção do sistema criminal se 

manteria e, se comparado ao Direito Administrativo, há uma maior neutralidade no que diz 

respeito às pressões políticas.  

Propõe, assim, uma configuração dualista do sistema do Direito Penal, com 

diferentes regras de imputação e princípios de garantia para cada nível, situando-se entre um 

direito Penal amplo e flexível e um Direito penal mínimo e rígido. Não sendo possível reverter a 

expansão do direito Penal, propõe-se que não sejam puníveis com prisão as infrações as quais 

têm sido flexibilizadas as garantias, para que não se aceite, sem resistência, o processo de 

desnaturalização do sistema de garantias do Direito Penal
69

. Partindo de uma visão pessimista 

acerca da possibilidade de um futuro movimento despenalizador, busca-se impedir que a 
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modernização se apodere de todos os âmbitos do Direito Penal clássico
70

. Assim, o custo 

representado pela diminuição das garantias estaria compensado pelo benefício decorrente da 

ampliação da proteção de novos interesses
71

. 

Em oposição à alternativa proposta, argumenta-se que podem existir penas mais 

graves que a privação da liberdade, ao que Sánchez aduz que as preferências psicológicas são 

sempre discutíveis, mas, em termos de sistema normativo, esse argumento não se sustentaria
72

. Já 

em resposta às críticas de que sua proposta estaria favorecendo a criminalidade dos poderosos
73

, 

o jurista argumenta que não se trata de propugnar um Direito Penal de classes, em que o ladrão 

convencional continuasse sofrendo uma privação de liberdade, enquanto o delinquente 

econômico ou ecológico ficaria à margem do Direito Penal, pois não se busca distinguir 

conforme os tipos de sujeitos, mas segundo os fatos e consequências jurídicas
74

. Para o autor, os 

fatos típicos que não parecem merecer a inclusão no núcleo do Direito Penal seriam aqueles 

caracterizados pela antecipação da proteção ou por serem delitos de acumulação, pois estes 

modelos de tipificação pressupõem a violação de garantias básicas do Direito Penal, como os 

princípios da lesividade e taxatividade
75

. Não se trata, contudo, de propor modelos político-

criminais completos e sim de buscar a interpretação e a aplicação judicial do Direito senão o 

mais correto, o menos incorreto possível
76

. 

Em síntese, Sánchez caracteriza os diferentes níveis de intervenção penal como “duas 

velocidades”. A primeira velocidade representaria o clássico Direito Penal de prisão, onde 

haveriam de se manter rígidos os princípios político-criminais e as regras de imputação. A 

segunda velocidade seriam os casos em que não se imputam penas privativas de liberdade, mas 

haveria uma proporcional flexibilização das garantias. Admite o doutrinador, ainda, a existência 

de uma “terceira velocidade”, que guarda estreita relação com o “Direito Penal do Inimigo”, a 

partir da terminologia difundida por Jakobs, na qual as penas de prisões coexistem com uma 

ampla relativização de garantias e regras de imputação, devendo, portanto, ter o seu âmbito 

reconduzido as mencionadas primeira ou segunda velocidade. No entanto, para certos fenômenos 

de delinquência excepcionais, como a criminalidade organizada e o terrorismo, entende o jurista 
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que deve ser acolhida, com reservas, a existência deste espaço no Direito Penal, como um 

instrumento de abordagem de fatos “de emergência”, por ser um “mal menor”, mas que deveria 

obrigar-se a uma revisão permanente e intensa dos seus pressupostos, o que não vêm ocorrendo 

nos ordenamentos jurídicos, fomentando a possibilidade de que o Direito Penal dos inimigos 

venha, ilegitimamente, a estabilizar-se e crescer
77

. 

Na visão de Cerezo Mir
78

, não é possível perseguir uma volta ao Direito Penal do 

Século XIX a fim de reduzir seu objeto à proteção dos bens jurídicos individuais, pois não se 

pode ignorar a evolução do Estado Liberal ao Estado de Bem Estar, sob risco de alienar-se 

quanto à finalidade de buscar uma maior justiça social. Não faria sentido manter-se a regulação 

penal dos delitos patrimoniais sem incluir os delitos à ordem econômica ou tributária, assim 

como não seria cabível manter-se a proteção à vida, mas ignorar os delitos contra o meio 

ambiente ou contra o tráfico de drogas. No entanto, ante as pressões em torno das categorias 

dogmáticas básicas da teoria do delito, deve-se reafirmar sua vigência como garantia aos direitos 

individuais. Neste sentido, não entende aceitável a proposta de Silva Sanchez, de dividir o 

Direito Penal em dois setores independentes, diferenciados apenas pela possibilidade de 

aplicação da pena privativa de liberdade, pois a qualidade de sanção penal é que determina a 

necessidade de respeito a certas regras, categorias e princípios, seja qual for a gravidade dos 

fatos sancionados ou o tipo de pena aplicada
79

. Não obstante, a proteção aos novos bens jurídicos 

coletivos e supraindividuais pode ser realizada, de maneira até mais eficaz, por outros setores do 

ordenamento jurídico, como o Direito Civil e o Direito Administrativo Sancionador – entre os 

ilícitos e sanções administrativas e os penais, por exemplo, haveria apenas diferenças 

quantitativas – de modo que o Direito Penal deve limitar-se, nestas novas zonas de expansão, a 

sancionar apenas as formas mais graves dos ilícitos civis e administrativos
80

. 

 

 

 

                                                 
77

 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 193/197 
78

 MIR, José Cerezo. Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del derecho penal del riesgo. Revista de Derecho 

Penal y Criminología, Madrid, n. 10, p. 47-72, 2002. 
79

 MIR, José Cerezo. Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del derecho penal del riesgo. Revista de Derecho 

Penal y Criminología, Madrid, n. 10, p. 47-72, 2002. 
80

 MIR, José Cerezo. Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del derecho penal del riesgo. Revista de Derecho 

Penal y Criminología, Madrid, n. 10, p. 47-72, 2002. 



31 

 

 

1.5 Discursos críticos: Hassemer e o Direito de Intervenção 

 

Vinculado ao contexto das discussões fomentadas pela Escola de Frankfurt, para 

Winfried Hassemer o Direito Penal moderno reage aos desdobramentos da sociedade de risco 

rompendo com a tradição e se afastando de forma crescente do Direito Penal clássico, de 

características democráticas e de ultima ratio. A criminalidade moderna em quase todos os 

aspectos difere da clássica, compartilhando uma estrutura em comum em que se constata a 

ausência de vítimas individuais, a pouca visibilidade do dano – o delito perde a sua tangibilidade, 

tendo que ser definido por normas administrativas acessórias, pois apenas se consegue definir 

sua moldura – e um novo modus operandi, por serem crimes sem violência, mais identificados 

como de colarinho branco. A criminalidade econômica, por exemplo, sempre existiu, mas a 

criminalidade econômica moderna não é focada em casos individuais. É difusa e, em regra, as 

vítimas são pessoas jurídicas. A criminalidade ecológica, por sua vez, é mais transnacional, 

superando as fronteiras dos países
81

.  

Apresenta três características principais - a proteção dos bens jurídicos, a prevenção 

e a orientação pelas consequências
82

. De uma limitação ao poder de punir do legislador, a 

proteção dos bens jurídicos transforma-se em um critério positivo de autêntica criminalização. A 

prevenção e a orientação pelas consequências, que no Direito Penal clássico eram fins 

secundários, tornam-se o paradigma penal dominante. A chamada criminalidade organizada, por 

exemplo, é dominada quase exclusivamente por interesses preventivos, enquanto o 

estabelecimento do Direito Penal como instrumento de pedagogia popular, para solucionar 

problemas sociais, é um bom exemplo de uma orientação pelas consequências. Apesar de seus 

instrumentos rigorosos, o Direito Penal torna-se um meio de manobra social para o 

enfrentamento das expectativas de solução de problemas
83

. 

Para o autor, o Direito Penal moderno fomentaria uma reforma seletiva, concentrada, 

principalmente, na parte especial do Direito Penal e no Direito Penal acessório, com a ampliação 

ou criação de novas cominações penais em setores específicos como o meio ambiente, a 

                                                 
81

 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, n. 8, p. 41-51, out./dez. 1994. 
82

 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de Estudos Criminais, Porto 

Alegre, n. 8. p. 54/66, 2003. 
83

 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de Estudos Criminais, Porto 

Alegre, n. 8. p. 54/66, 2003. 



32 

 

 

economia, o tráfico de drogas, a ordem econômica e a criminalidade organizada em geral. Não 

há, por exemplo, incremento da atuação em relação a outras importantes searas do sistema 

criminal, como a parte geral, a Execução Penal ou o instituto da prisão, que não se encontram no 

centro do atual interesse político-criminal.
84

. 

Há uma tendência à utilização de instrumentos a serviço da ampliação do Direito 

Penal moderno, com destaque para o aumento da modulação das penas arbitradas, a criação de 

bens jurídicos universais - mais voltados à proteção das instituições do que dos indivíduos, com 

menor precisão e concretude - e as formas delitivas dos crimes de perigo abstrato, que facilitam a 

atuação do Direito Penal por ser, a priori, prescindível a prova do dano e a prova da causalidade, 

reduzindo-se os requisitos para uma punição, tendo o acusado menos possibilidades de defesa
85

.  

A utilização destas técnicas projeta, ainda, uma maior dificuldade na percepção do injusto, que 

cada vez mais depende de uma avaliação técnica
86

. 

Por sua vez, os problemas próprios do Direito Penal moderno podem ser sintetizados 

em dois aspectos: o receio de que somente possa ser executado de modo deficiente e a 

expectativa de que apenas se recolha em funções simbólicas. Para o jurista
87

, é notório que os 

principais setores do Direito Penal estão acompanhados de “déficits de execução” crônicos, 

atribuídos a problemas estruturais que não podem ser resolvidos pelo emprego mais acentuado 

dos instrumentos jurídicos penais clássicos. Exemplificando o exposto, aduz o jurista que 

dificilmente são punidos os grandes responsáveis por crimes como o tráfico de drogas e os 

delitos ambientais. A individualização da pena é, também, incompatível com a criminalidade 

moderna, pois esta age principalmente em grupo, com divisão de trabalho, não se podendo 

imputar a conduta criminosa a um único indivíduo. É também incompatível com a criminalidade 

moderna o princípio do in dubio pro reo, pois, em determinadas situações, a intervenção penal 

tem que ser imediata, não podendo se aguardar um juízo de certeza. De igual maneira, o fato do 
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Direito Penal basear-se na culpa impediria que se criassem instrumentos eficazes para o combate 

da criminalidade moderna
88

. 

Há, na visão de Hassemer
89

, uma tendência do legislador em responder as demandas 

do Direito Penal moderno com uma reação simbólica. Ou seja, os instrumentos utilizados para 

combater a criminalidade são ineficazes, mas são mantidos para simular uma preocupação do 

legislador em atender os anseios da população. Assim, em determinados setores, esses déficits 

indicariam que, no longo prazo, o Direito Penal tenderia a possuir apenas funções simbólicas e, 

ao ser conduzido por uma ilusão da eficiência dos meios penais para solucionar seus problemas, 

perderia sua verdadeira finalidade. 

Em resposta aos problemas do Direito Penal Moderno, Hassemer
90

 aponta como uma 

possível alternativa, no âmbito do direito material, a retirada parcial da modernidade do Direito 

Penal, reduzindo-o a um núcleo de condutas, tais como as lesões aos bens jurídicos individuais 

clássicos e os crime de perigo graves e visíveis. Estaria limitado a um campo de atuação em que 

poderia funcionar, tutelando os bens individuais, que podem ser descritos com precisão e cuja 

lesão pode ser objeto de um processo penal normal
91

. 

Embora o Direito Penal seja o instrumento mais severo da sociedade, de nada 

adianta, em razão do seu déficit de execução. Tentar resolver os problemas modernos no campo 

do Direito Penal não traria êxito, pondo em risco o Direito Penal ao se eliminarem seus 

princípios fundamentais
92

. Assim, os problemas mais recentemente introduzidos no Direito 

Penal, próprios da sociedade moderna, seriam melhor regulados em um novo campo do direito, 

batizado pelo autor de “Direito de Intervenção”, localizado entre o Direito Penal e o Direito dos 

ilícitos administrativos, entre o Direito Civil e o Direito Público, onde não se apliquem as 

pesadas sanções do Direito Penal, sobretudo a pena privativa de liberdade, e que, ao mesmo 

tempo, tenha garantias e regulações processuais menos rigorosas. Seria um campo orientado pelo 

perigo, não pelo dano, pois a ocorrência destes tem um enorme potencial lesivo. Precisa ser 
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orientado à prevenção e sensível às mudanças, para que possa intervir antes que se formem 

grandes problemas. Deve agir no nascedouro, por isso é chamado de Direito de Intervenção.  

Não obstante, tal proposta também pode ser criticada por renunciar ao Direito Penal 

enquanto instrumento mais duro do Direito, exatamente para os campos mais sensíveis, que 

demandam uma maior regulamentação e no qual a intervenção Estatal é mais esperada. 

Outrossim,  Silva Sánchez também traz a crítica de que embora a ideia do Direito de intervenção 

seja buscar reduzir a intervenção do Direito Penal na sociedade, pode, também, ser utilizado para 

inclusão de ilícitos que atualmente estão fora do Direito Penal
93

. 
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2 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO 

 

A definição dos institutos jurídicos, em termos de conteúdo e abrangência, sofre 

influência direta do sistema dogmático em que estão inseridos, permitindo uma constante revisão 

de suas premissas originárias. Verifica-se na dogmática penal uma recorrência considerável de 

crimes de perigo abstrato e, por isso, uma quantidade grande de novas denominações, que 

supõem diferentes graus de legitimação dos mesmos. 

A expansão dos delitos de perigo abstrato não é um fenômeno recente. Começou 

durante a Primeira Guerra Mundial, mas apenas tinha uma importância periférica
94

. Acerca da 

origem e difusão dos crimes de perigo abstrato, um breve panorama é traçado por Schroeder. 

Leciona o autor que desde 1852, época em que Goltdammer declarou que no crime de incêndio 

em residências o perigo seria considerado de forma abstrata, em seu tratado “materiais para os 

códigos penais prussianos”, a figura do perigo abstrato se difundiu rapidamente, principalmente 

com a defesa desses critérios por Binding e Beling. Em 1967, narra que Schröder teria destacado 

que alguns delitos exigiam do juiz, para sua configuração, a apreciação quanto à periculosidade 

da conduta, denominando-os de “delitos de perigo abstrato-concreto”. Posteriormente, 

agregaram-se aos delitos de perigo abstrato crimes que tutelam bens jurídicos institucionais, o 

que incrementou enormemente o rol desta figura delitiva
95

. 

Aduz Schroeder que, em 1975, Schunemann teria diferenciado três categorias 

diversas de perigo abstrato: a) delitos  com “bens intermediários espirituais”, como a 

confiança na probidade da função pública nas hipóteses de suborno; b) atos massivos, em 

especial o tráfego viário; c) outros delitos de perigo abstrato que devem ser tratados como se 

fossem a figura da tentativa imprudente, ou seja, uma violação ao dever de cuidado. Assevera que 

posteriormente, em 1986, Kuhlen teria impulsionado a criação de outra variante da proteção dos 

bens jurídicos, os delitos de acumulação, nos quais a conduta em si não expõe o bem à lesão ou 

perigo, mas apenas através da figura da acumulação de atos isolados
96

. 
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Ainda na esteira das lições de Schroeder
97

, em 1992/1993 Mayer e Hirsch teriam 

considerado que os delitos de perigo abstrato, que não colocassem em “perigo” um bem concreto, 

não deveriam assim ser chamados, mas sim de “delitos de periculosidade”. Paralelamente, 

Wohlers teria asseverado que os crimes de perigo abstrato careceriam de uma afetação real ou um 

perigo concreto ao bem jurídico, de modo que só poderiam ser caracterizados com base em uma 

periculosidade geral. Distingue, para tanto, três espécies desses delitos: delitos de ação 

concretamente perigosa, delitos de cumulação e delitos de preparação. Os primeiros referem-se 

aos tipos que proíbem uma ação que gera uma situação típica não mais controlável pelo agente, 

sendo, portanto, perigosa ao bem jurídico, legitimável em uma ponderação semelhante à realizada 

nos delitos culposos
98

.  

Os delitos de cumulação, por sua vez, proibiriam condutas que, tomadas em si 

mesmas, não se mostram perigosas, mas que começam a sê-lo ao serem repetidas por um grande 

número de pessoas. Nesses casos só haveria a legitimação se os efeitos de cumulação fossem 

baseados em expectativas realistas, devendo o bem jurídico protegido ser dotado de especial 

relevância, de modo a fundamentar um dever de cooperação. Por fim, os delitos de preparação 

seriam proibições de comportamentos que não se mostram diretamente lesivos a um bem 

jurídico, limitando-se a criar um perigo de que o próprio agente ou um terceiro futuramente 

cometam uma ação lesiva. Essas ações só seriam legitimáveis se existirem especiais fundamentos 

que justifiquem o dever antecipado de responsabilizar-se pela integridade do bem jurídico
99

. 

 

2.1 Perigo como lesão: Binding e as propostas de Rabl e Stubel 

 

A Binding são creditados os primeiros estudos sobre os crimes de perigo abstrato. 

Para o autor, a norma é o centro de gravidade do sistema penal e o delito é justamente a infração 

da norma jurídica. Divide-a em três modalidades: a) proibições de lesão, b) proibições de perigo, 

para ações que supõem o perigo de causar um resultado lesivo e c) simples proibições, que 
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surgem frente a ações que geralmente implicam um perigo a determinados bens jurídicos, 

independentemente de a periculosidade poder ser verificada na situação concreta. 
100

 

As normas penais classificadas como “proibições de perigo” buscariam coibir 

comportamentos que originem um perigo concreto ou idôneo para a produção de uma lesão, 

condicionando-a, portanto, a uma situação real de comprometimento da estabilidade do objeto de 

proteção. Neste sentido, a colocação em perigo de um bem seria equivalente à sua lesão, pois o 

perigo seria a perturbação de sua existência segura. Assim, a incidência da prescrição normativa 

somente ocorreria diante da periculosidade da conduta. Atualmente, esta construção equivaleria 

aos delitos de perigo concreto e de perigo abstrato-concreto, que carregam o conceito de ação 

básica perigosa como núcleo do injusto
101

.  

O sistema de Binding traz, ainda, o conceito de simples proibições, ou delitos de 

desobediência, caracterizados como atos ilícitos em si, sem referências a um resultado concreto 

ou à periculosidade da ação. O injusto decorreria da mera prática da conduta, mediante uma 

subsunção formal entre a descrição típica e o comportamento. Apenas existe, portanto, o desvalor 

da ação, aproximando o conceito do entendimento formal dos crimes de perigo abstrato. No 

entanto, o autor critica os delitos de perigo abstrato nesta concepção, por dirigirem a sanção penal 

ao mero descumprimento das regras
102

. 

Diferente de Binding, Rabl entende que o desvalor da ação não reside no 

descumprimento da norma, mas em um ataque material a interesses juridicamente protegidos. 

Assim, os crimes de perigo abstrato seriam, na realidade, crimes de perigo concreto presumido, 

nos quais o resultado de perigo não precisa ser demonstrado. Contudo, seria uma presunção 

refutável, através da prova em contrário de sua inexistência. Desse modo, a diferença entre o 

crime de perigo abstrato e o de perigo concreto cingir-se-ia à atividade probatória, pois seu 

fundamento material é idêntico. Não obstante, esse posicionamento cria dificuldades sistêmicas, 

sobretudo em relação ao princípio da presunção de inocência, pois a dúvida quanto à existência 

de um resultado lesivo ou de perigo concreto deveria favorecer o réu, não se justificando que o 

ônus da prova seja invertido tão somente nos delitos de perigo abstrato
103
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Stubel, por sua vez, entende que os crimes de perigo abstrato visam proteger a própria 

integridade dos bens jurídicos ante uma perturbação específica, face a condutas que abalem o 

âmbito de segurança da disponibilidade dos bens jurídicos. A mera perturbação da certeza da 

existência do bem jurídico já significaria uma lesão à ordem social estabelecida, ainda que seja 

um risco abstrato ou potencial. Nesse sentido, o resultado lesivo seria uma mera circunstância do 

acaso e não um elemento essencial do tipo. Retira, portanto, do plano da ação o desvalor 

normativo do perigo abstrato, deslocando-o para o resultado
104

. 

 

2.2 Juízo normativo da periculosidade: Mezger e a metodologia neokantiana 

 

Para o neokantismo, os valores que envolvem a dogmática penal relacionam-se aos 

valores culturais da realidade do sujeito cognoscente. Agregam-se à teoria do delito as 

contribuições dos valores culturais construídos pelos ser humano. Desse modo, não basta que a 

conduta ilícita seja formalmente adequada à descrição do tipo penal. É preciso observar seu 

significado social e sua materialidade sob a ótica dos valores da sociedade
105

.  

Com base nessa metodologia, Mezger analisa o instituto do perigo e o caracteriza 

como a possibilidade imediata, a probabilidade cognitiva, da produção de um acontecimento 

danoso. Esse juízo de perigo não será apenas ontológico ou subjetivo. A constatação do perigo 

depende de um elemento de experiência, com base na realidade empírica, e um elemento 

normativo, que considera os valores vigentes naquele momento e a realidade envolvida, 

afastando-se um juízo causal predeterminado. Este juízo de perigo será a base material dos delitos 

de perigo concreto, que depende da demonstração de um perigo efetivo, e de perigo abstrato, para 

os quais a periculosidade potencial é suficiente
106

. 

Nesta conceituação normativa do perigo abstrato há espaço para uma interpretação 

mais flexível desses delitos, para uma adaptação de seu sentido semântico e averiguação de seu 

conteúdo material, permitindo afastar o injusto nos casos em que a periculosidade, o perigo 

genérico, não se verifique. É utilizada, pois, por diversos autores contemporâneos como 

parâmetro para um conceito material destes tipos penais
107
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2.3 O elemento volitivo da criação de contextos de periculosidade e o finalismo de Welzel e 

Hirsch 

 

Para Welzel, o conceito de perigo é ontológico, determinado pela situação fática em 

que a produção de determinadas consequências não desejáveis é provável. Visa tutelar o perigo 

penalmente relevante, aquele que reúne um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo, decorrente 

da intenção do agente em ameaçar bens e interesses relevantes
108

. Nesse sentido, a existência dos 

crimes de perigo abstrato é justificada pela frequência com que as ações descritas no tipo 

produzem situações de perigo concreto ou dano. Será, portanto, meramente formal, bastando a 

adequação da conduta à descrição legal para incidência da norma.  

Hirsch, por sua vez, a partir dos trabalhos de Welzel e Gallas, entende que a 

concepção de que os delitos de colocação em perigo abstrato proibiam comportamentos 

estabelecidos pelo legislador que, pela experiência geral, representavam um perigo, foi 

modificando-se, reconhecendo-se que o essencial é que um objeto concreto, na qualidade de bem 

jurídico protegido, tenha sido exposto à possibilidade de lesão. Assim, não bastaria uma simples 

atuação arriscada se não se coloca um determinado bem em uma situação de perigo, que se 

manifesta a partir de uma avaliação objetiva, quando o objeto entra no âmbito de acontecimento 

causal, ensejando a possibilidade de lesão, devendo a conduta ser avaliada a partir do objeto 

ameaçado e não do ponto de vista do autor
109

. A intencionalidade necessária à consumação do 

delito não será, portanto, a mera vontade de contrariar a norma, mas de criar um contexto de 

periculosidade para o bem jurídico que se quer proteger. Tal conceituação robustece o elemento 

subjetivo do tipo, tornando-a mais adequada ao caráter finalista da ação
110

. 

Assim, para o autor
111

, a principal diferenciação a ser observada não é entre os delitos 

de perigo abstrato e de perigo concreto, mas entre a colocação em perigo de um determinado bem 

e a mera periculosidade de uma ação (que também pode consistir na criação de uma situação de 
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risco). Dessa maneira, em sua concepção
112

, é necessário diferenciar objetivamente os delitos de 

colocação em perigo, que são delitos de resultado, dos delitos de periculosidade, que são meros 

delitos de ação. Enquanto os delitos de colocação em perigo são sempre concretos, os delitos de 

periculosidade podem ser concretos ou abstratos. No caso dos delitos de periculosidade concretos 

existe uma antijuridicidade material, enquanto nos abstratos apenas haverá uma desobediência 

formal da norma, pois regulam comportamentos indesejados que causa perturbações à vida 

social. Tais delitos deveriam ser tratados no âmbito administrativo, limitando a intervenção penal 

a outras pautas. 

Para Hirsch, nos delitos de periculosidade as infrações administrativas devem dar 

lugar a transgressões penais apenas quando houver razões especiais para tal, como um alto grau 

de periculosidade da ação e a maior gravidade de eventual dano, havendo uma harmonização com 

as demais normas do Direito Penal que protegem um bem jurídico determinado. Desta maneira, 

um tipo penal de periculosidade abstrata poderia ser apropriado ao Direito Penal, harmonizando-

se com o princípio da culpabilidade, apenas quando a antijuridicidade do comportamento supere 

o nível de uma infração e o comportamento deva ser avaliado como um comportamento criminal, 

independente de uma periculosidade concreta, em razão da natureza e importância de uma ordem 

absoluta da norma. 

Aduz
113

, ainda, que nas situações em que um delito de periculosidade abstrata se 

enquadre na seara penal, na esteira do pensamento de Schröder, é comum propor-se a admissão 

da prova de que a ação, no caso individual, não tenha sido perigosa. Contudo, Hirsch
114

 entende 

que o resultado prático desta construção é encarregar o imputado de prova a falta de 

periculosidade concreta, violando o princípio do in dubio pro reo. Assim, a solução adequada 

seria considerar, desde o princípio, apenas ações concretamente perigosas em todos os tipos 

penais de periculosidade. Na visão do autor
115

, a concepção de que a mudança para delitos de 

periculosidade é necessária ante as dificuldades probatórias não poderia legitimar a antecipação 

da punibilidade. O Direito Penal deve cuidar de avaliar a conduta do autor e não de possibilitar a 
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simplificação da atuação dos órgãos de persecução penal. Conclui o autor
116

, portanto, que 

somente os delitos de colocação em perigo concreto e os delitos de periculosidade concreta, no 

caso de se tratarem de condutas revestidas de suficiente gravidade, deveriam fazer parte do 

Direito Penal, enquanto os delitos de periculosidade abstrata apenas o fariam em casos 

excepcionais. 

 

2.4 Estruturação clássica dos crimes de perigo 

 

Para solucionar os problemas constitucionais dos delitos de perigo abstrato, no 

tocante a sua legitimação e a sua compatibilidade com o princípio de proteção do bem jurídico, é 

preciso, primeiramente, analisar as estruturas dos crimes de perigo e a diferenciação das suas 

distintas classes
117

. Os tipos penais devem trazer a afetação de um bem jurídico, na forma de uma 

efetiva lesão ou de uma simples colocação em perigo ao mesmo
118

. Tradicionalmente, a doutrina 

penal classifica os crimes de colocação em perigo como aqueles que supõem uma antecipação da 

esfera de proteção penal a um momento prévio à ocorrência da lesão, se consumando apenas com 

a existência de um perigo ao bem jurídico, uma probabilidade de lesão. Visa, portanto, a 

antecipação da consumação do crime para o momento em que se produz o perigo de lesão de 

certos bens jurídicos, para evitar que o dano ocorra, com suas graves consequências
119

. 

O perigo significa a possibilidade imediata, cognoscível, de produção de um 

determinado acontecimento danoso. Para Farias Costa, deve-se preterir uma noção subjetivista do 

perigo, entendendo-o como o estado relativamente ao qual é legítimo prever como possível o 

desencadear de um dano/violação para um bem jurídico-penalmente protegido. Assim, o perigo 

em Direito Penal é constituído por dois elementos: a probabilidade de um evento acontecer e o 

caráter danoso do mesmo
120

. Dito de outra maneira, Hirsch define o perigo como o estado que se 

verifica quando um objeto entra no raio de ação de um determinado fato, com a probabilidade de 
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ser lesionado. Assim, existe uma ação concretamente perigosa quando uma atuação implica na 

concreta probabilidade de lesão de um objeto e independe se é efetivamente posto em perigo
121

. 

Leciona Barbero Santos, ainda, que perigo é a probabilidade, não no sentido 

matemático, mas de relevante possibilidade, de que se produza uma lesão a um bem jurídico
122

. 

Destaca o autor, também, a importância que o seu conceito no âmbito do Direito Penal seja 

sempre o mesmo, nos delitos de perigo, na imputação objetiva de resultados ou mesmo na 

tentativa punível, do contrário ocorrerão contradições internas na determinação do injusto das 

condutas delitivas e nas interpretações político-criminais
123

. 

Embora seja uma realidade normativa cuja complexidade permite outras precisões 

dogmáticas, o que se vislumbra a partir do surgimento de classes intermediárias como os crimes 

de perigo abstrato-concreto e os crimes de idoneidade
124

, na concepção clássica, são subdivididos 

em crimes de perigo concreto ou abstrato. Os crimes de perigo concreto exigiriam a 

demonstração de que o perigo realmente se produziu, de modo que o objeto material de proteção 

tenha ingressado na esfera da ação perigosa, enquanto nos delitos de perigo abstrato a 

consequência penal não depende de que se demonstre concretamente a situação de perigo 

especial
125

, estando configurados com a simples ação do sujeito ativo e sendo suficiente a 

comprovação da periculosidade geral da conduta para o bem jurídico. Nos delitos de perigo 

abstrato, o motivo do legislador para castigar tais ações seria evitar um perigo que, segundo a 

experiência, em um desenvolvimento posterior, leva a colocação em perigo de um bem jurídico. 

Nos crimes de perigo abstrato deve ser feito, via de regra, um juízo ex ante a respeito 

da periculosidade da ação, enquanto no caso do perigo concreto esse juízo é feito a posteriori, 

para julgar o resultado do perigo
126

. Não obstante, na visão de Zaffaroni, todos os perigos seriam 
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“concretos” e “abstratos”, dependendo do ponto de vista que se adote, pois em um juízo ex ante 

são todos concretos, ex post são todos abstratos
127

.  

Nos delitos de perigo concreto a conduta é punível por ser eventualmente perigosa, 

enquanto nos delitos de perigo abstrato pela probabilidade de que o seja
128

. Nos delitos de perigo 

abstrato é facilitada a constatação judicial do fato delitivo. No caso do perigo concreto, perde-se 

em precisão, mas o pronunciamento judicial do caso concreto ganha mais legitimidade. 

Para reconhecer-se um perigo concreto é preciso que exista um objeto da ação que 

tenha entrado no âmbito operativo de quem o põe em perigo, bem como que a ação incriminada 

tenha criado um perigo próximo de lesão a este objeto. Na esteira do pensamento de Horn, Róxin 

exemplifica que a falta de um objeto concreto estaria presente se alguém, por exemplo, realizasse 

uma ultrapassagem irresponsável, de modo que inevitavelmente colidira com um veículo que 

viesse de frente, mas, casualmente, a via estaria livre. Neste caso, embora a conduta fosse sem 

dúvida imprudente, faltaria uma colocação em perigo concreto
129

. 

Leciona Roxin que, nos casos em que o objeto da ação tenha entrado no âmbito 

operativo da conduta do autor, comumente utilizava-se do critério da intensidade da colocação 

em perigo, exigindo-se, para sua configuração, que a produção do dano fosse mais provável que 

sua não produção. Ocorre que, para fazer um juízo acerca do “perigo próximo” ou da 

“probabilidade” de uma lesão, apenas se poderia remeter a experiência de vida do juiz, não se 

podendo indicar critérios objetivos. Assim, Horn cria a “teoria científico-natural do resultado de 

perigo”, que aceita a existência do perigo concreto quando, segundo as leis causais conhecidas, as 

circunstâncias ocasionariam a lesão do objeto da ação, mas esta deixou de se produzir apenas por 

uma razão inexplicável conforme as ciências naturais, “como por um milagre”, ou “devido a um 

azar enigmático”. Contudo, tal concepção estreitaria demasiado o conceito de perigo concreto, 

pois com uma análise posterior quase tudo é suscetível de uma explicação científico-natural
130

. 

Assim, o autor entende preferível o que chama de “teoria normativa do resultado de 

perigo”, desenvolvida por Schünemann, que se diferencia por determinar o conceito de 

causalidade não como “o inexplicável” segundo as ciências naturais, mas como uma 

circunstância em cuja produção não se pode confiar. Assim, todas as causas salvadoras que se 
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baseiam em “destreza extraordinária do ameaçado”, ou em uma feliz concatenação de outras 

circunstâncias, não excluem a responsabilidade pelo delito de perigo concreto
131

. 

O perigo abstrato, por sua vez, se caracteriza pela não-exigência de um bem jurídico 

no raio da conduta perigosa, dispensando, portanto, o segundo juízo de verificação do perigo, o 

juízo ex post, necessário aos crimes de perigo concreto. Enquanto forma de perigo, é 

necessariamente uma noção relacional, uma probabilidade de dano ao bem jurídico, e 

objetivamente limitado por essa relação. Assim, a probabilidade configura-se como um dos 

elementos matrizes da noção do perigo, sendo o mesmo inexistente se em uma análise ex ante for 

constatada a impossibilidade de dano. Contudo, embora prático, um critério negativo como a 

impossibilidade de dano ocasiona dúvidas no juízo de verificação, o que não ocorre caso se parta 

de um critério positivo de análise
132

. 

Assim, cotejando a probabilidade de dano e a necessidade de um critério positivo, 

entende-se que o critério extremo da probabilidade é a possibilidade. O limite objetivo da noção 

de perigo deve ser, portanto, a possibilidade de dano ao bem jurídico, que, diante da não 

exigência de um bem jurídico no raio de ação da conduta perigosa, deve ser verificada através de 

um juízo único, ex ante. Não obstante, a simples possibilidade de dano pode não apresentar 

conteúdo de desvalor suficiente para servir de substrato material a uma determinada 

incriminação. Assim, para buscar o que é juridicamente significado deve recorrer-se ao âmbito da 

normatividade, em um critério negativo expresso na noção de não-insignificância
133

. 

 

2.5 A legitimidade da técnica dos crimes de perigo abstrato 

 

A proibição de condutas que põem em perigo ou lesam bens jurídicos visa que os 

membros da comunidade jurídica se abstenham de praticar tais comportamentos. Do ponto de 

vista jurídico-penal, esses comportamentos só podem ser objetos de prevenção quando são 

criminalizados. Antes disso, apenas podem ser referenciais de prevenção à luz de outros 
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interesses ou valores do Estado, mas não suscetíveis de prevenção criminal
134

. É evidente que o 

legislador não pode proibir todas as condutas tidas como perigosas, pois fazê-lo seria uma vã 

tentativa de parar o desenvolvimento e corresponderia não apenas a uma impossibilidade 

material, como também a uma insensibilidade político-legislativa. Não obstante, em muitos casos 

a ampliação do Direito Penal no âmbito das condutas de colocação em perigo pode conduzir a 

incriminações cada vez mais amplas no campo prévio e com bens jurídicos protegidos cada vez 

mais inapreensíveis. Assim, apenas devem ser proibidos certos e determinados comportamentos, 

pois o dano/violação só é relevante quando destrói ou diminui utilidades que estejam socialmente 

apropriadas e revestidas da força do jurídico
135

, o princípio da culpabilidade apenas não se 

vulnera quando a conduta perigosa proibida está claramente descrita, sendo visível sua referência 

ao bem jurídico. Na visão do autor, não se poderia renunciar a um tipo como a condução de 

veículo sob influência de álcool, que cumpriria esses requisitos. Já o delito de tráfico de drogas 

impõe uma pena a uma conduta que só se poderia referir vagamente a um jurídico pouco claro, à 

saúde pública, o que não seria compatível com uma concepção do Direito Penal orientada ao bem 

jurídico. Para ele, uma análise exata de todos os delitos de perigo abstrato demonstraria que 

muitos deles são insustentáveis em um Estado de Direito
136

. 

Assim, considerando que apenas em análise ao tipo específico é possível afirmar se é 

necessária a técnica dos delitos de perigo abstrato, bem como se foi observado os pressupostos do 

princípio da legalidade, tornou-se impossível avançar em teses radicais que apregoem a 

inconstitucionalidade de toda categoria de crimes de perigo abstrato, principalmente quando se 

considera incriminações tradicionais cuja legitimidade pouco se discute, como a falsificação de 

moeda ou a corrupção. 

Para Luís Greco, apenas com a análise cuidadosa da multiplicidade dos crimes de 

perigo abstrato é possível começar a formular critérios eficazes para solucionar o problema da 

legitimidade dessas incriminações. Parte, ainda, do questionamento de que o conceito de crime de 

perigo abstrato não pode ser um referencial suficiente para o debate, sendo necessário buscar uma 

maior precisão, uma vez que por trás dessa denominação única há uma gama de fenômenos 

heterogêneos que demandam uma distinção entre os grupos de perigo abstrato, para que seja 

iniciada uma análise separada acerca da legitimidade de cada um. A questão situa-se, portanto, 
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num ponto de cruzamento entre a parte geral e a parte especial, devendo se considerar a riqueza e 

a multiplicidade presentes na parte especial
137

. 

Para o autor, a legitimação dos crimes de perigo abstrato não deve ser discutida sob o 

prisma do bem jurídico, mas a partir da estrutura do delito. A pergunta central passa de “o que 

proteger” para “como proteger”. Assim, nesta classe de delitos, o problema não estaria no bem 

jurídico a ser protegido, uma vez que este é o mesmo dos crimes de perigo concreto e dos crimes 

de lesão
138

, mas na formulação típica muitas vezes utilizada. Assim, é ingênua uma solução 

unitária em se considerando a heterogeneidade dos problemas em questão. É preciso, portanto, 

formular critérios para distinguir os crimes de perigo abstrato legítimos dos ilegítimos, que sejam 

mais complexos que uma aceitação global ou obstinada recusa
139

.  

Dessa maneira, o modo como se define um determinado tipo legal de crime também 

corresponde a uma opção político-criminal. Contudo, não é suficiente considerar-se político-

criminalmente conveniente a criminalização de uma conduta que desencadeie uma situação de 

pôr-em-perigo. É preciso validar o modo jurídico-penal, ou seja, a formulação do tipo, que irá 

realizar tal proteção
140

. 

É possível vislumbrar as limitações de um Direito Penal de risco nas dificuldades que 

surgem ao tentar integrar os delitos de perigo na estrutura dogmática de um Direito Penal 

liberal
141

. Do ponto de vista dogmático, a utilização da técnica de perigo abstrato pode mostrar-

se bastante problemática, ensejando discussões acerca da necessidade e condições de utilização 

desses tipos penais. A limitação da liberdade de ação em razão de eventuais ameaças a 

determinados bens, penalizando-se comportamentos que nem sempre se apresentam perigosos, 

contraria a noção de que apenas devem ser criminalizados fatos materialmente desvalorados 
142

. 

Em razão da abstração da descrição típica, os crimes de perigo abstrato podem contemplar 
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condutas que, no caso concreto, não possuam materialmente um injusto penal, a periculosidade 

da ação não se configurou, a exemplo do crime de dirigir sem habilitação, que pode ser praticado 

por um condutor que tenha experiência ao volante
143

. 

Essa técnica legiferante demanda, pois, um confronto de aspectos políticos-criminais 

básicos e obriga à realização de uma delicada ponderação de interesses. É preciso compatibilizar 

a necessidade de uma maior intervenção penal, autorizada nos limites do princípio da 

taxatividade em sua função delimitadora de condutas, e o princípio da intervenção mínima, 

relacionado estreitamente ao princípio da lesividade, que a condiciona à demonstração de certa 

periculosidade da ação. O legislador deve, então, levar em conta esses dois extremos e o 

dogmático deve considerar essa decisão político-criminal implicitamente reconhecida nos tipos 

penais
144

. 

Para Cerezo Mir
145

, do ponto de vista do princípio da legalidade os crimes de perigo 

abstrato não seriam um problema, pois o legislador pode descrever a ação proibida de modo 

preciso, como o faz em relação ao crime de condução de veículo automotor sob a influência de 

drogas
146

, inclusive até de maneira mais satisfatória que nos delitos culposos, em que a conduta 

proibida não está escrita no tipo e o juiz é quem geralmente a fixa, a posteriori, ao determinar 

qual era o cuidado objetivamente devido.  Assim, a legitimidade dos crimes de perigo abstrato 

seria questionável tão somente do ponto de vista do conteúdo de injusto material, a partir do 

momento em que, no caso concreto, podem estar ausentes não apenas o resultado de perigo do 

bem jurídico, senão, também, a periculosidade da ação em um juízo ex ante
147

. O fato de uma 

ação geralmente trazer um perigo ao bem jurídico não é suficiente para fundamentá-la, pois se 

trataria de uma presunção iuris et de iure, irrebatível
148

. Quando se proíbem ações por considerá-

las estatisticamente mais perigosas, cria-se uma possibilidade de lesão ao princípio da proteção 

de bens jurídicos, para aquelas situações em que, devido às circunstâncias concretas, uma ação 
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estatisticamente considerada perigosa é, excepcionalmente, inofensiva. Esses problemas não 

acontecem nos crimes de perigo concreto, mas, nestes delitos, a antecipação da tutela, em relação 

aos delitos de lesão, é mínima
149

. 

Na visão da doutrinadora Blanca Mendonza Buergo
150

, um dos problemas centrais 

dessa técnica é o fato de que nos crimes de perigo abstrato a periculosidade, como atributo de 

certa classe de condutas, além de ser o motivo para incriminá-las, é, também, o elemento que 

fundamenta a adequação típica e o caráter de injusto do fato. O comportamento que coincide 

com o descrito no tipo é reputado tipicamente relevante com a prática da conduta, ainda que no 

caso concreto esteja ausente por completo o perigo ao objeto de proteção. Barbero Santos 

também sustenta que a incongruência entre os delitos de perigo abstrato e o princípio da 

legalidade se produz caso não se considere necessária a comprovação da idoneidade da ação para 

produção de um perigo. Desse modo, a punição de uma conduta inidônea apenas não acarretaria 

uma contradição caso se tratasse de uma concepção meramente formal do delito, que 

fundamentaria a lei penal no puro dever de obediência às normas do Estado, tese esta que já foi 

superada
 151

. 

É dizer, portanto, que nos delitos de perigo abstrato a ideia de perigo aparece como 

razão para criminalização de certos comportamentos que são perigosos como classe, mas não 

opera um papel na conformação do conteúdo de injusto do comportamento concreto imputado a 

um autor
152

. Desse modo questiona-se se a afirmação da periculosidade em geral de uma classe 

de ações permite, por si só, a afirmação da periculosidade de uma conduta concreta. A 

verificação da existência de perigo relevante de determinado gênero de condutas, para bens 

jurídicos essenciais, constitui um dado relevante para sua criminalização, mas disto não se 

poderia deduzir que é prescindível a comprovação da periculosidade da ação concreta para 

realizar a sua adequação típica
153

.  
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Na aplicação da norma, deve-se comprovar mais que a mera constatação da prática 

de uma conduta formalmente coincidente com a descrita no tipo, para afirmar sua relevância 

típica e considerar presente o injusto objetivo. Demanda, portanto, um conteúdo de injusto 

próprio do fato concreto, que fundamente a culpabilidade e a consequente imposição de pena a 

um autor. A ausência de desvalor objetivo do fato permitiria alegar a ofensa ao princípio de 

responsabilidade subjetiva, que se agrava por não se demonstrar nem dolo, nem imprudência em 

relação à periculosidade do comportamento que se põe em prática, quando o sujeito ativo parte 

da ausência de periculosidade do mesmo
154

. 

Nesta seara, a aparente vantagem dessa técnica, que permite determinar a 

contrariedade da norma sem ter que provar sua lesividade no caso individual, traduz também o 

inconveniente dessa figura delitiva para fundamentar de forma racional a punição dos delitos
155

. 

É importante destacar que em muitos casos o fundamento do perigo abstrato repousa 

na natureza do bem tutelado, em uma perspectiva de que a função do Direito Penal é a proteção 

dos bens jurídicos. Certos bens jurídicos espiritualizados ou institucionalizados, como o meio 

ambiente e a Administração Pública, apenas são lesionados com uma reiteração de condutas – 

delitos cumulativos –, portanto, o injusto não pode ser de lesão ou de perigo concreto.  

Difere, assim, do fundamento dos crimes que, embora tutelem um bem jurídico 

coletivo, têm por referência bens jurídicos individuais, como os crimes de trânsito
156

. Os bens 

jurídicos coletivos são melhor entendidos como de caráter intermediário, um instrumento para a 

proteção dos bens jurídicos individuais, não possuindo, portanto, um caráter autônomo. Os 

crimes de trânsito, por exemplo, buscam evitar lesões aos bens jurídicos vida, integridade 

corporal e saúde das pessoas. Existe um bem jurídico meio (coletivo) e um bem jurídico fim, 

individual. A vinculação do bem jurídico coletivo ao individual é necessária porque a lesão ao 

bem jurídico coletivo, por si só, não se reveste de gravidade suficiente para constituir um ilícito 

penal, somente a referência a uma norma individual outorga à infração um conteúdo material do 

injusto substancial e político-criminalmente relevante. Assim, os bens jurídicos coletivos 

representam uma antecipação da proteção penal dos bens jurídicos individuais, em uma 
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sociedade caracterizada por um notável incremento dos riscos em relação aos mesmos
157

. Assim, 

as condutas penalmente tipificadas devem fazer referência a bens jurídicos denominados 

clássicos para justificar materialmente sua natureza de bem jurídico-penal
158

. 

Convém ressaltar, ainda, a justificativa de que, diante de riscos tão graves como os delitos 

ambientais, ou aqueles relacionados à energia nuclear, esperar o momento da lesão seria inútil, 

pois o dano poderia ser tão grave que de nada serviria a intervenção penal. Alega-se a 

inadequação de outras sanções administrativas e a conveniência para proteger certos bens 

jurídicos. A intervenção penal prévia à lesão se justificaria com base na periculosidade da conduta 

para o bem jurídico protegido. Contudo, essas premissas ideológicas perdem a força 

argumentativa ao constatar-se que o Direito Penal cumpre uma função mais simbólica que 

instrumental, cumprindo a pena pouca função preventiva. Há, pois, um alarmante déficit de 

execução a demonstrar a escassa utilidade prática desses tipos
159

. 

O adiantamento da intervenção penal a fases prévias à lesão, mediante a técnica dos 

crimes de perigo, favorece, em verdade, o incremento do peso político do Poder Judiciário em 

relação a outros poderes. A complexidade das modalidades típicas de delitos de perigo e o recurso 

a tipos acessórios de outros ramos do Direito dão ao juiz do caso concreto a discricionariedade de 

determinar em que medida a infração administrativa demanda, também, uma intervenção penal. A 

divisão entre a função legislativa, tipificadora, e a judicial, interpretativa, torna-se tênue nos 

delitos de perigo, na medida em que se avança legislativamente no adiantamento da proteção 

penal e na criação de modalidades típicas cuja consumação depende da produção de cada vez 

mais exíguos resultados naturalísticos. As dificuldades doutrinárias para esquematizar e 

configurar as categorias delitivas que fazem referência ao perigo ratificam essa ideia. Por isso 

deve propiciar-se a análise doutrinária que permita a sistematização das diversas modalidades de 

perigos típicos, a fim de obter linhas de atuação que orientem o trabalho jurídico, limitando, 

assim, a discricionariedade em âmbitos em que o princípio da tipicidade não pode cumprir todos 

os seus efeitos. Em outro sentido, a subsidiariedade do Direito Penal em relação ao Direito 

Administrativo significa uma transposição do poder legislativo penal ao Poder Executivo. No 
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âmbito do direito penal do risco as fórmulas típicas de remissão a normas gerais ou a atos 

singulares cumprem a função principal de explicitar no tipo, precisamente, o âmbito do risco 

permitido. Por estarmos diante de atividades e tecnologias em que sempre existe um âmbito 

socialmente admitido e imprescindível para consecução das atividades, o Direito Penal só pode 

atuar a partir do reconhecimento e admissão destes âmbitos do risco
160

. 

Por fim, cumpre destacar o posicionamento de Schunemann, para quem os crimes de 

perigo abstrato cumpririam o papel de suavizar as inseguranças e os medos da moderna sociedade 

de risco, mas seriam criticados por pressupor uma renúncia à necessidade de lesão e à verificação 

da causalidade, reduzindo consideravelmente as possibilidades de defesa, além de desnaturalizar 

a função de proteção de bens jurídicos. Contudo, entende o autor que esta ponderação é 

exagerada, pois é necessária uma adaptação do direito às mudanças experimentadas nos 

comportamentos da sociedade industrial moderna, em virtude das relações causais múltiplas, cujo 

esclarecimento, em detalhe, é impossível com os métodos e instrumentos atuais, bem como pela 

substituição dos contextos de ações individuais por contextos de ações coletivas. Assim, a 

mudança dos delitos de resultado clássico para os crimes de perigo abstrato praticamente 

derivaria da própria natureza das coisas
161

. Para delimitar o âmbito legítimo do Direito Penal, 

Schunemann elenca diversos critérios seletivos. Deve-se, na criação de crimes de perigo abstrato, 

observar a possibilidade de algum interesse legítimo em praticar a ação, bem como atender os 

princípio da determinação (nulla poena sine lege stricta) e da proporcionalidade, para que haja 

uma relação adequada entre o injusto típico e a intensidade da pena, que deve ser ajustada à 

nocividade social do comportamento do autor
162

. 
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3 MODELOS DE FUNDAMENTAÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO 

 

As diversas escolas penais construíram propostas metodológicas para criação de um 

sistema penal coerente com a realidade histórica, política e social de sua época. Assim, a 

elaboração e aplicação dos institutos dogmáticos dependem, em grande medida, da estrutura 

sistêmica a que estão vinculados e das diferentes premissas acerca da conceituação de injusto ou 

dos elementos necessários à ação penalmente relevante
163

. 

A tensão verificada entre essa concepção convencional com postulados essenciais do 

Direito Penal atual tem levado a doutrina a formular diversos modelos de fundamentação para 

justificar e limitar a utilização dos crimes de perigo abstrato. Buscou-se, assim, resolver os 

problemas de legitimidade de lege lata, propondo diversos critérios interpretativos. A diversidade 

de teorias reflete as dificuldades em adaptarem-se os preceitos tradicionais aos novos paradigmas 

do Direito Penal do risco.  

Nessas propostas mesclam-se questões estritamente dogmáticas com aquelas que 

englobam a própria legitimação do uso dessa técnica, em razão das objeções acerca de sua 

estrutura e fundamentos face aos preceitos básicos de responsabilidade penal. Agrupam-se, 

portanto, de acordo com os diversos modelos de interpretação, em torno do elemento 

configurador do injusto destacado. Algumas propostas se voltam para a ampliação da intervenção 

penal, a fim de controlar atividades arriscadas antecipando ao máximo a tutela estatal, visando 

evitar suas consequências danosas. Outras buscaram restringir as interpretações com o fito de 

assegurar que o caso concreto seja dotado de conteúdo de injusto material suficiente a preencher 

as exigências de proporcionalidade entre a gravidade do delito e a pena imposta
164

. 

 

3.1 Delitos de lesão da segurança na disposição de bens: a concepção de Kindhauser 

 

 O enfoque dado por esta teoria concebe o perigo como uma perturbação específica, 

que não se define como o estado prévio à lesão, mas é em si mesmo uma lesão à segurança de 

existência do bem ou de tranquila disposição do mesmo. Esta proposta ganhou nova significação 
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através da construção proposta por Kindhauser, em retomada aos postulados mantidos por autores 

como Stubel e Binding
165

. 

 Parte-se da premissa de que a tradicional noção de que o fim da norma é a proteção 

dos bens jurídicos frente a lesões não logra fundamentar satisfatoriamente a antijuridicidade 

material dos delitos de perigo. A ideia é que os crimes de perigo buscam tutelar outra forma de 

dano, sui generis, com uma lesividade própria e independente, a possibilidade de afetar a 

disposição dos bens de forma segura
166

. É dizer, portanto, que além de proteger a integridade dos 

bens jurídicos, é preciso proteger a garantia de dispor dos mesmos com segurança. Se os bens 

jurídicos são os valores que representam a identidade jurídica de uma sociedade, sendo condições 

de participação na vida social, é necessário garantir as condições em que o indivíduo possa 

cumprir seu papel na coordenação social de ações
167

.  

 Assim, a lesividade do comportamento tipificado em um crime de perigo abstrato 

independe da integridade física dos bens protegidos, é uma efetiva colocação em perigo, um 

injusto de resultado, por ser um risco à concepção de proteção regulada através do 

estabelecimento de padrões de segurança, cuja existência é necessária para uma disposição 

racional de bens
168

.  

 Busca-se inibir condutas que maculassem as condições de interação social dos 

cidadãos e as expectativas de utilização dos mesmos dentro de uma dinâmica social com riscos 

controlados. O critério material do injusto seria a segurança do usufruto dos mecanismos de 

participação social e não a simples desobediência aos dispositivos legais
169

. 

 Essa construção de Kindhauser é vista por Bujón Perez, no âmbito dos crimes 

socioeconômicos, como essencial aos bens jurídicos supraindividuais institucionalizados, 

divisíveis em interesses individuais, pois possibilita sua caracterização como delitos de dano sui 

generis. Assim, serão legítimos os crimes de perigo abstrato (conceitualmente crimes de perigo 

de aptidão) quando produzirem uma violação nas áreas da liberdade individual legalmente 
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garantida, ou seja, nas quais a segurança na disposição dos bens seja da competência do 

Estado
170

. 

Para que estes crimes de perigo abstrato possuam o conteúdo de injusto necessário 

para alcançar o grau de lesividade exigível às infrações penais genuínas, expressando a necessária 

dose de ofensividade, cabe destacar a utilização da técnica de incorporar no tipo específico os 

elementos normativos de aptidão, para demonstrar que a conduta incriminada comporta uma 

interferência na esfera da liberdade de disposição de um bem. Deve-se buscar, ainda, a aplicação 

de todas as restrições típicas que permitem inferir que o injusto viola as condições de segurança 

que devem ser garantidas pelo Estado. Em síntese, significa realizar uma descrição o mais 

taxativa possível dos tipos, que permita cumprir escrupulosamente o mandado de determinação 

contido na norma
171

. 

Também pode contribuir para delimitar os contornos de punição a previsão no tipo de 

um resultado material que não seja, por óbvio, uma lesão, descrevendo o efeito da ação típica 

sobre determinado objeto que terá de ocorrer para a plena realização do crime. Por exemplo, no 

crime de contaminação o tipo requer a apropriação de determinados resultados materiais em 

realidade naturalista (emissões, descargas etc.), mas a ofensa ao bem jurídico exige também o 

perigo para o equilíbrio dos sistemas naturais
172

.  

Não obstante, ao dizer que o perigo abstrato não afeta a integridade do bem, mas 

apenas a possibilidade deste ser utilizado sem preocupações, bem como que sempre que uma 

conduta se amolda ao tipo se produz uma perturbação das condições juridicamente garantidas de 

disposição segura dos bens, a lesão à segurança será, pois, o mero descumprimento da regra de 

padrões tipificados. Assim, se reproduz nesta teoria a generalização que se pretendia combater, 

pois o injusto se esgota na mera contradição com padrões de segurança pré-estabelecidos
173

. 

Conforme sustenta Hirsch
174

, para determinar qual o âmbito de segurança necessário 

deve-se fazer referência à questão da periculosidade para bens jurídicos assegurados, a fim de 
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determinar quando e em que medida a seguridade está afetada. Com isso, volta-se ao ponto inicial 

da análise, ou seja, a periculosidade do comportamento. Aduz, ainda, que a segurança necessária 

é resultado da proteção dos bens jurídicos concretos. Para ele, a seguridade compreende uma 

função em si do Direito Penal, que não pode ser utilizada mais de uma vez para legitimar certas 

normas penais. Ademais, tal concepção poderia fragilizar a classificação de situações de perigo 

para determinados bens jurídicos e a classificação da periculosidade de ações concreta e abstrata. 

Ante o conceito impreciso de seguridade ditas diferenciações, que deveriam ser observadas em 

um Estado Democrático de Direito, perdem seus contornos. 

 Ademais, seria vista como comprometida a confiança na segurança em dispor dos 

bens jurídicos ainda que ninguém estivesse fazendo uso dessa faculdade ou mesmo se não 

estivessem presentes características que permitissem afirmar sua capacidade efetiva de lesionar 

esta segurança. Assim, os comportamentos ausentes de periculosidade não estarão fundamentos 

através desta teoria, pois não afetarão a segurança. Esta noção, portanto, não pode prescindir do 

conceito de periculosidade ou de relevância lesiva da conduta, se não pretende se fundamentar 

em uma concepção de segurança formal e subjetiva. Permanece, portando, a ausência de 

indicação de critérios definitivos para fundamentação e legitimação da punição de 

comportamentos carentes de periculosidade
175

. 

Na visão de Roxin, a concepção de Kindhauser afirma que os crimes de perigo 

abstrato têm a finalidade de garantir a segurança, enquanto estado de legítima despreocupação ao 

dispor dos bens. Contudo, tal despreocupação e falta de temor só poderia ser suscitada mediante a 

proteção dos bens jurídicos ameaçados, portanto, este também é um objetivo primário dos crimes 

de perigo abstrato e a provocação da segurança seria, como nos demais tipos penais, apenas um 

fenômeno concomitante e consequente da prévia proteção de bens jurídicos
176

. 

 

3.2 Delitos de lesão de bens jurídicos transindividuais: as teorias de Paredes Castañon e Corcoy 

Bidasolo 

 

 A tentativa de legitimação dos crimes de perigo abstrato através do resultado lesivo 

também é realizada pela doutrina espanhola. Muitos autores, como Paredes Castañon e Corcoy 
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Bidasolo, buscam justificar a utilização desta técnica ante a necessidade de proteção de bens 

jurídicos transindividuais
177

.  

No entender de Paredes Castañon
178

 não é possível realizar afirmações de caráter global 

acerca da (i)legitimidade dos crimes de perigo, mas deve realizar-se uma consideração 

individualizada acerca dos bens jurídicos e grupos de delito específicos. Nos casos dos delitos 

nos quais é duvidosa a justificativa da proteção, tendo objetos não dotados de relevância social ou 

que seriam melhores tutelados por meios extrapenais, o princípio do in dubio pro libertate deve 

levar à conclusão da ilegitimidade do uso desta técnica de tipificação. De igual forma, não é 

legítima a incriminação de delitos que não façam um paralelo com os delitos de lesões 

correspondentes, sendo, então, o núcleo da proibição penal, e não sua extensão ou antecipação.  

Excetuam-se, contudo, os bens jurídicos intermediários, que visam assegurar certos bens 

jurídicos finais e devem ser definidos em condições muito restritas. É o caso, por exemplo, do 

mercado financeiro e do setor bancário, setores nucleares do Direito Penal Econômico
179

. Esses 

bens de titularidade coletiva seriam protegidos pela norma penal por serem fundamentais para a 

segurança de outros bens, de cunho individual. Haveria, portanto, a criação de um perigo abstrato 

para o bem mediatamente protegido e uma lesão ao bem jurídico intermediário, justificando a 

existência material do crime de perigo abstrato
180

. 

Entende o doutrinador
181

 que, embora se justifique do ponto de vista político-criminal, em 

razão do princípio da fragmentariedade, a antecipação da intervenção penal através da técnica de 

crimes de perigo apenas é razoável em casos muito específicos. É, justamente, o caso de bens 

jurídicos especialmente relevantes, como os bens jurídicos supraindividuais e dos casos em que é 

mantida uma coerência valorativa - quando, por exemplo, tenham sido incriminadas condutas de 

lesão e as de maior perigo, antes das de menor potencial de perigo. Ou, ainda, dos casos em que 

as necessidades preventivas sejam notáveis, ou seja, quando a frequência das condutas perigosas 

                                                 
177

 Bottini, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 108/109 
178

 PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel. Los delitos de peligro como técnica de incriminación en el derecho penal 

económico bases político-criminales. Revista de Derecho Penal y Criminología, Madrid, n. 11, p. 95-164, jan. 

2003. 
179

 PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel. Los delitos de peligro como técnica de incriminación en el derecho penal 

económico bases político-criminales. Revista de Derecho Penal y Criminología, Madrid, n. 11, p. 95-164, jan. 

2003. 
180

 Bottini, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 109 
181

 PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel. Los delitos de peligro como técnica de incriminación en el derecho penal 

económico bases político-criminales. Revista de Derecho Penal y Criminología, Madrid, n. 11, p. 95-164, jan. 

2003. 



57 

 

 

em um determinado âmbito da vida social justifique uma necessidade excepcional de 

incriminação. Essa perturbação também seria considerada uma lesão ao sistema social e, 

portanto, tais previsões normativas incorporariam um dano e não um perigo abstrato
182

. 

Aduz Paredes Castañón
183

, ainda, que também deve ser respeitado o princípio da 

proporcionalidade, significando que não deveriam existir crimes de perigo com sanções 

equivalentes a delitos de lesão. Nem crimes de perigo abstrato com sanções iguais às de perigo 

concreto. Devendo, ainda, a sanção ser adequadamente graduada em relação ao grau de 

lesividade da conduta. Tais critérios devem ser observados não só pelo legislador, na criação de 

tipos penais, mas também pelo aplicador, na interpretação das figuras delitivas já existentes, para 

que, dentro do âmbito da discricionariedade que a redação legal e a teoria da interpretação 

permitem, as falhas legislativas possam ser corrigidas através da aplicação atenta aos princípios 

da ofensividade e proporcionalidade e às orientações político-criminais. 

Já para o doutrinador Corcoy Bidasolo, existem diversas teorias relativas a autonomia 

dos bens jurídicos coletivos ou supraindividuais nos delitos de perigo, algumas admitindo essa 

autonomia e outras a negando, seja por considerar os crimes de perigo um adiantamento da 

proteção penal em relação aos bens jurídicos individuais, seja por considerar os bens jurídicos 

coletivos como delitos intermediários. Porém, um dos problemas em não aceitar a autonomia dos 

bens jurídicos penais supraindividuais, ao considerá-los um adiantamento da proteção, é o 

consequente tratamento como delitos formais, infringindo o princípio da lesividade e os deixando 

carentes de antijuridicidade material. Desse modo, entende-se como solução o reconhecimento da 

autonomia dos bens jurídico-penais coletivos tutelados, para manter as garantias próprias do 

Direito Penal
184

. 

Para o autor, não se pode fundamentar um injusto penal em um mero descumprimento 

de uma norma administrativa ou mesmo na realização de uma conduta típica que não suponha um 

risco para o bem jurídico-penal protegido, pois a diferenciação entre infrações administrativas e 

penais reside, justamente, na necessidade de provar, no caso concreto, que em um juízo ex post o 

bem jurídico foi afetado. Assim, entende necessária a comprovação, no caso concreto, que o 
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perigo ex ante (enquanto capacidade intrínseca de uma substância provocar efeitos adversos) se 

transformou em risco (probabilidade de que esse efeito adverso ocorra), constituindo-se uma 

lesão ao bem jurídico tutelado, ou seja, um resultado em sentido jurídico.
185

. 

Entende o jurista que a consumação dos delitos contra bens jurídico-penais 

supraindividuais não demanda a efetivação de um resultado material diferente da conduta, ou 

seja, uma afetação do objeto do delito. O fato de não se produzir um resultado, em sentido estrito, 

não significa que não se concretizam todos os elementos típicos essenciais, em particular a lesão 

ao objeto do delito, que adquire uma função análoga ao resultado material strictu sensu e que, por 

conseguinte, se provará em um juízo ex post. Para Bidasolo, o delito se consuma e a 

antijuridicidade material se apresenta quando é possível comprovar que a lesão ao objeto do 

delito é idônea para afetar o bem jurídico-penal supraindividual, em cumprimento ao princípio da 

lesividade. Exemplificando, aduz que nos casos de falsidade documental a alteração do 

documento implica uma lesão ao objeto do delito, mas quando o documento falsificado não é 

idôneo para afetar o bem jurídico, no caso a fé pública, não se consumará o delito
186

. 

Bidasolo defende que os delitos contra bens jurídicos supraindividuais não 

precisariam, necessariamente, estar descritos como crimes de resultado, mas devem estar 

explícitas as modalidades de comportamento típico, ainda que configurados como delitos de mera 

atividade. A concretude da conduta típica é um dos requisitos para legitimidade dessa classe de 

delitos, por serem bens jurídicos abstratos e, em certa medida, indeterminados. Desta maneira, a 

concretização da conduta, por parte do legislador, e a prova da ocorrência de todos os elementos 

típicos, por parte do juiz, permitiria dirimir as críticas sobre a indeterminação e a natureza formal 

dos delitos que tutelam bens jurídicos individuais carentes de substrato material
187

. 

Conclui o jurista que a aceitação da autonomia dos delitos contra bens jurídicos 

supraindividuais ou coletivos não implica uma maior incriminação. Ao contrário, dessa forma 

seria possível realizar uma interpretação restritiva dos tipos, excluindo a relevância penal de 

condutas formais. Estaria se observando, assim, a importância dos princípios político-criminais 
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que norteiam o Direito Penal e as garantias constitucionais de um Estado de Direito social e 

democrático
188

. 

 

3.3 Identificação com os delitos formais: teorias de presunção de perigo e perigo como ratio legis 

do legislador 

 

A teoria convencional dos crimes de perigo abstrato preconiza que o perigo não é um 

elemento constitutivo da figura do delito, senão mero motivo do legislador. Em tais delitos se 

descrevem ações geralmente perigosas para os bens jurídicos, segundo um juízo de experiência, 

que não precisam ser arriscadas na situação concreta
189

. É, pois, uma corrente que os identifica 

como delitos de mera conduta, para os quais basta a prática de uma ação coincidente com o 

descrito na figura típica, ainda que busquem uma justificação material em outras concepções, 

como na “motivação do legislador” ou na “periculosidade geral da conduta”. Nesta corrente, a 

tipificação de algumas condutas procuraria inibir o descumprimento de certas condições de 

segurança, de modo que a periculosidade real do comportamento apenas seria um critério de 

valoração na fase de criação legislativa do tipo
190

. 

 Mesmo partindo de diferentes premissas, a teoria da presunção do perigo e a tese da 

periculosidade em geral como ratio legis do legislador não chegam a conclusões muito distintas, 

pois, em ambas as situações, busca-se justificar a punição de um comportamento com base em 

uma consideração generalizada, a partir de uma presunção do legislador que o comportamento 

que se adequa formalmente a uma figura típica significa a existência de um perigo ou, pelo 

menos, da periculosidade da própria ação praticada
191

. 

Na concepção de que o perigo seria apenas a ratio legis, ou seja, a razão que leva o 

legislador a criá-lo por se tratar de condutas que podem colocar em perigo o bem jurídico, o 

perigo não integra o tipo penal e o crime consuma-se ainda que não se tenha produzido um risco 

                                                 
188

 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu. Algunas cuestiones sobre el injusto típico en los delitos de peligro. Revista de 

Derecho Penal, Buenos Aires, n. 2, p. 81-118, 2007. 
189

 TORÍO LÓPEZ, Ángel. Los delitos del peligro hipotético: contribución al estudio diferencial de los delitos de 

peligro abstracto. Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, t. XXXV, f. II e III, v. 34, 23, p.825-847, 

mai./dez. 1981. 
190

 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 111/112 
191

 BUERGO, Blanca Mendoza. La configuración del injusto objetivo de los delitos de peligro abstracto. Revista de 

Derecho Penal y Criminología, Madrid, n. 9, p. 39-82, 2002. 



60 

 

 

ao bem jurídico
192

. Trata-se de condutas apontadas pelo legislador, que estatisticamente ou 

geralmente mostram-se perigosas sem que o tipo exija, no caso concreto, a prova da 

periculosidade ou de sua idoneidade para lesionar.
193

. 

Na visão tradicional da teoria, a periculosidade seria iuris et de iure, ou seja, não 

admite prova da ausência de perigo no caso concreto. Posteriormente, com base na tese de 

Schröder postulou-se transformar esta presunção em iuris tantum, dando eficácia a prova da 

ausência de periculosidade na ação formalmente coincidente com o tipo
194

, ou seja, tornando a 

presunção rebatível no curso do processo. Haveria, portanto, uma exigência implícita de provar-

se que o perigo para terceiros estava excluído, aceitando-se a prova da ausência de 

periculosidade. Seriam, pois, delitos de presunção refutável de perigo
195

. 

Assim, quando no caso concreto pudesse ser afastada, em absoluto, a produção de 

uma situação perigosa, deveria ser excluída a punibilidade da conduta. Se a figura delitiva tem 

um objeto de proteção concreto, que permita determinar com certeza se foi posto em perigo, a 

prova da ausência de perigo deveria ser sempre admitida. Entretanto, parte da doutrina defende a 

imposição de limites de admissibilidade de prova em contrário, sendo este um grande desafio da 

dogmática
196

.  

Não obstante, tem-se
197

 rejeitado a possibilidade de produção de provas para avaliar a 

existência ou não de perigo ao bem jurídico, pois impor tal ônus ao acusado infringiria o 

princípio do in dubio pro reo, quando não fosse possível provar que o perigo não aconteceu. Caso 

este ônus fique a cargo do juiz ou da acusação, estaria se introduzindo no tipo penal uma 

concretização da periculosidade contrária à finalidade da norma
198

, transformando os crimes de 
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perigos abstratos em concretos, a despeito da lei, incluindo no tipo penal um requisito alheio a 

essência dos crimes de perigo abstrato, o que contradiz a vontade do legislador
199

.    

Nas teorias de perigo como a motivação do legislador ou de periculosidade em geral, 

parte-se da ideia de que o legislador formula os tipos penais com base na periculosidade global de 

certas classes de condutas, não incluindo a característica do perigo na formulação dos tipos, nem 

como resultado, nem como integrante da ação típica a ser comprovada pelo Juiz. Esta justificativa 

costuma ser compatível com a finalidade declarada de evitar lesões a bens jurídicos, mas também 

são utilizados argumentos de cunho funcionalista, ao aduzir-se que o recurso a esta técnica traz 

mais facilidade à administração, eliminando determinados riscos daquilo que é socialmente 

adequado, devido ao perigo, em geral, de que se produzam resultados lesivos
200

. 

Ao sancionar-se penalmente um comportamento sob o fundamento do perigo ser 

considerado como mera motivação para o legislador punir uma conduta, confronta-se com a 

inexistência de ofensividade relativamente a um concreto bem jurídico. Embora seja sempre 

possível encontrar um bem jurídico que sustente formalmente o mais extremo dos tipos legais de 

crime de perigo abstrato, tais como a paz jurídica ou a segurança, os mesmos desempenham um 

papel tão agregador que se tornam desprovidos de conteúdo, não sendo suscetíveis de 

congregarem um sentido de desvalor objetivo que o ilícito-típico tem de comportar, confirmando 

a fragilidade e inconsistência dessa via argumentativa para justificar os crimes de perigo
201

. 

 

3.4 A Periculosidade como base estruturante de tipos penais 

 

 Com o entendimento de ser imperiosa a restrição dos tipos de perigo abstrato a 

atividades realmente inaceitáveis, sob o prisma do bem jurídico, surge a necessidade de 

identificar critérios materiais mais precisos e menos abrangentes que possam ir além da simples 

proteção de expectativas sociais de comportamentos. Neste contexto, surgem diversas propostas 

de identificar estas construções legislativas como crimes de periculosidade. 

Nesta concepção, os delitos de perigo abstrato demandam um desvalor de ação 

constituído pelo comportamento perigoso para o bem jurídico protegido. Seriam delitos de perigo 
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possível, nos quais teria que se determinar, em um juízo ex ante, se a ação, nas circunstâncias 

singulares em que se realiza, apresentou perigo para o objeto de proteção. Assim, Gallas impacta 

a teoria convencional ao sustentar a tese de que a periculosidade geral da ação não é simples 

motivo do legislador, mas condição necessária, da qual depende a tipicidade. Os crimes de perigo 

seriam, portanto, um estado prévio aos de perigo concreto, pois implicam uma fase prévia à 

produção da lesão
202

. 

A tese sustentada por Gallas identifica que a ação típica compõe-se de um desvalor de 

ação inicial que, diante da produção do resultado, agrega um desvalor adicional que não substitui 

o primeiro. Entretanto, esse desvalor inicial da ação precisa ser dotado de conteúdo material, que 

só poderá ser obtido à luz do resultado que se pretende evitar. Será pautado, portanto, pela 

reprovação ético-social que decorre do desvalor do resultado possível ou provável. Assim, o 

fundamento dos crimes de perigo abstrato estaria centrado no elemento típico da periculosidade, 

que está presente na conduta, mas se refere ao resultado
203

. 

Tal periculosidade deve ser apreciada sob uma perspectiva ex ante, em razão da 

necessidade de encontrar já na ação os indícios de desvalor de resultado. Esse juízo é alcançado 

ao colocar-se no lugar do autor, no momento da prática da conduta, reconhecendo que as 

circunstâncias conhecidas e conhecíveis por ele reúnem as condições necessárias para tipicidade. 

Os crimes de perigo abstrato seriam, portanto, um estado prévio aos de perigo concreto, pois já 

visualizam um desvalor de resultado independente da conduta, em um juízo ex post
204

. 

A exigência da periculosidade ex ante no caso concreto é vista como elemento que 

pode agregar-se legislativamente aos crimes de perigo abstrato puros para enriquecê-los, 

transformando-os e eliminando, lege ferenda, esta figura delitiva como técnica de tipificação de 

condutas penalmente relevantes, ou como critério a ser exigido na interpretação de todo delito de 

perigo abstrato, eliminando a punição de fatos carentes de periculosidade e buscando uma 

solução compatível com os pressupostos constitucionais de justificação da intervenção penal. A 
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periculosidade ex ante da conduta deve ser comprovada no caso concreto, como parte integrante 

de um efetivo desvalor de periculosidade, que forma parte do desvalor da ação
205

.  

 Assim a periculosidade torna-se elemento central em diversas construções 

doutrinárias, que entendem necessário para afirmar o injusto típico dos crimes de perigo abstrato, 

que no momento de realização da ação seja tida como provável a ocorrência de uma lesão ao bem 

jurídico. Dentro desta perspectiva há os que consideram que a periculosidade da ação é elemento 

constitutivo do injusto e os que entendem que este posicionamento é aplicável apenas a certos 

grupos de delitos de perigo abstrato
206

. A periculosidade vem sendo utilizada por diversos juristas 

que, mesmo desenvolvendo diferentes teorias, partem de uma estrutura finalista do delito, 

acrescentando elementos normativos para um direcionamento teleológico do sistema penal
207

. 

 

3.4.1 Teses dualistas: distinções em relação à classe de bens jurídicos protegidos 

 

 Entre os doutrinadores que justificam os delitos de perigo abstrato na periculosidade, 

é possível destacar uma corrente que restringe esse entendimento a determinados grupos de 

delitos. É dizer, portanto, que em um juízo de tipicidade existirá uma classe de comportamentos 

para os quais a periculosidade é exigível, enquanto outros serão penalmente relevantes 

independentemente do contexto fático. 

 Schröder possibilitou a dicotomia dos crimes de perigo abstrato ao afirmar a 

existência de delitos intermediários entre o perigo abstrato e o perigo concreto, reconhecendo a 

categoria dos delitos de perigo abstrato-concreto. Com base nos estudos de Schröder, Cramer 

diferencia os tipos penais de perigo abstrato em duas categorias. De um lado têm-se os tipos 

voltados à proteção da vida, da saúde e de outros bens individuais, para os quais se exige a 

periculosidade da conduta em relação aos bens que se quer proteger. São caracterizados como 

tentativas de perigo concreto, por sua potência genérica em produzir um resultado lesivo, 

aproximando-se do que se entende por crime de perigo abstrato-concreto. Nos tipos penais 

voltados para bens jurídicos supra pessoais, por sua vez, a exigência de periculosidade é afastada, 

pois os interesses tutelados pela norma não se concretizariam em um objeto individualizável, não 
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permitindo, por sua abstração, a verificação de uma situação concreta de risco, de modo que 

bastaria a mera subsunção da conduta praticada à descrição típica
208

. 

 Para Brehm, o injusto dos tipos penais de perigo abstrato equipara-se ao injusto dos 

delitos culposos, na medida em que descrevem ações tipicamente perigosas e exigem um juízo de 

valoração concreta da relevância destes comportamentos, através da análise da violação do dever 

de cuidado, o que equivaleria à constatação da culpa, sob o parâmetro do homem médio. 

Contudo, esta necessidade de interpretar os tipos conforme a potencialidade genérica de dano não 

seria aplicável para todos os delitos, mormente aqueles que possuem uma função de organização 

ou regulamentação de contextos de risco. A tutela de interesses não individuais – e a consequente 

abstração do bem jurídico e a maior dificuldade em constatar a periculosidade – justificaria o 

tratamento diferenciado dessa classe de delitos, que se aproximaria dos delitos de mera 

conduta
209

. Na visão de Herzog, para evitar a dificuldade sistemática Brehm converte os crimes 

de perigo abstrato em um gênero de delitos imprudentes. Assim, o limite desses delitos se situaria 

onde a responsabilidade penal antecipada não possa fundamentar-se na reprovação de um 

comportamento contrário ao dever
210

. 

 Outra distinção é preconizada por Wolter, que adota um posicionamento dualista ao 

dividir os delitos abstratos em próprios e impróprios. Os delitos próprios são aqueles relativos às 

ações em massa, para as quais a padronização de comportamentos se faz necessária. Destinam-se, 

portanto, à ordenação de contextos de periculosidade, existindo a incidência da norma ante a 

simples realização da conduta, por razões didáticas e pela dificuldade de comprovação da 

periculosidade real. Os tipos de perigo abstrato impróprios, por sua vez, buscam tutelar bens 

individuais e são compostos pelo desvalor da ação e pela presença de um resultado primário, ou 

seja, pela criação de um risco não aceito e adequado à lesão de bens jurídicos, analisado em um 

juízo de valoração ex ante. Diferenciam-se dos crimes de perigo concreto porque, nesses casos, 

exige-se a efetivação de um injusto de resultado secundário, verificável ex post. Teriam, portanto, 

a característica de perigo abstrato-concreto
211

. 
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Na concepção de Roxin, evitar concretos perigos e lesões seria apenas o motivo do 

legislador, sem que sua ocorrência seja requisito do tipo
212

. Para o autor, os delitos de perigo 

abstrato são aqueles nos quais se castiga uma conduta tipicamente perigosa, sem que, no caso 

concreto, seja necessário ter havido a produção de um resultado de colocação em perigo, sendo 

distintos diversos tipos de casos, com problemas configurados de modo diferente: a) clássicos 

delitos de perigo abstrato, b) ações em massa; c) delitos com bem jurídico intermediário 

espiritualizado; d) delitos de aptidão abstrata
213

. 

Para o primeiro grupo, os clássicos delitos de perigo abstrato, aduz o autor a 

necessidade de observância do princípio da culpabilidade. No entanto, entende que a já 

comentada proposta de Schröder de admitir a prova da ausência de periculosidade, para os casos 

em que se pode comprovar que o objeto concreto não tenha sido efetivamente colocado em 

perigo, é impraticável, pois uma condenação em virtude de um resultado probatório pouco claro 

contraria o princípio do in dubio pro reo e caso se queira exigir do julgador a comprovação de 

que o objeto foi efetivamente posto em perigo estaria se transformando o delito de perigo abstrato 

em perigo concreto
214

. 

Para Roxin, mais convincente é a ideia desenvolvida por Horn e Brehm, de que a 

punibilidade deve depender de uma infração do cuidado devido, no sentido dos delitos 

imprudentes, de modo que os delitos de perigo abstrato representariam tipos de imprudência sem 

consequências. Aprova, ainda, a modificação operada por Schünemann, de que a questão não 

depende da infração objetiva do cuidado devido, mas da subjetiva, classificando o delito de 

perigo abstrato como uma tentativa imprudente. Assim, haveria a punibilidade se o autor deixa de 

observar apenas as medidas de precaução subjetivamente requeridas, a partir de sua perspectiva, 

por mais que, considerando todas as circunstâncias, as precauções adotadas sejam objetivamente 

suficientes para eliminar o perigo
215

. 

Para os delitos de ações massivas, afirma o autor que a punibilidade está configurada 

ainda que, segundo a situação das coisas, esteja totalmente excluída uma colocação em perigo, 

por razões preventivo-gerais, didáticas, pois, do contrário, se arriscaria o caráter absoluto de tabu 
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que o legislador pretende que determinadas condutas possuam, a exemplo da condução de 

veículos sob influência de álcool
216

. 

Já para os delitos com bens jurídicos intermediários espiritualizados, como o crime de 

falso testemunho, não seria preciso que no caso concreto o bem fosse colocado em perigo por 

uma ação subsumível aos tipos respectivos. O desvalor da ação, por si só, fundamenta a 

punibilidade e apenas ações mínimas que já em abstrato não prejudiquem o bem jurídico 

protegido podem ser excluídas mediante uma interpretação restritiva
217

. 

Para Roxin, os delitos de aptidão abstrata, também chamados por Schröder de delitos 

de perigo abstrato-concreto, que demandam certos elementos de colocação em perigo não 

designados com mais precisão na lei, também deverão sofrer as mesmas restrições dos tipos de 

clássicos delitos de perigo abstrato. São elementos de aptidão que deverão ser determinados 

mediante interpretação judicial, como, exemplifica o autor, no caso da exigência de que o objeto 

incendiando seja apto para propagação do fogo
218

. 

Analisa Buergo, ainda, a perspectiva funcionalista radical de Jakobs, para quem o 

recurso aos delitos de perigo abstrato justifica-se na necessidade de organizar-se um determinado 

âmbito social através da padronização de condutas
219

. O fundamento dos crimes de perigo 

abstrato será, assim, a periculosidade geral de um comportamento determinado, desde que a 

conduta apresente a tendência de causar dano ou perturbação à vigência da norma. Em sua 

concepção, os crimes de perigo abstrato voltados ao cumprimento de regras de organização, 

como os delitos de trânsito e do sistema financeiro, são formulados como delitos de 

desobediência. Logo, o mero desrespeito à norma teria sentido de injusto, mesmo diante da 

ausência de uma periculosidade concreta, visando preservar a força comunicativa do 

ordenamento e garantir a vigência das normas. Contudo, para os bens jurídicos individuais o tipo 

deveria ser enriquecido mediante o requisito não descrito de uma imprudência sem consequência 

em relação ao bem protegido
220

. 

 Rodrígues Montañes, a exemplo de Wolmer, também classifica os delitos de perigo 

abstrato em próprios e impróprios. Os crimes de perigo próprios seriam relativos a 
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comportamentos potencialmente lesivos para um bem jurídico individual, exigindo, pois, a 

presença de um perigo real, uma periculosidade ex ante enquanto atributo da ação, que seria 

identificada como uma infração ao dever objetivo de cuidado. A tipicidade poderia ser afastada, 

portanto, quando ausente no caso concreto o perigo potencial. Já nos crimes impróprios a 

infração penal se consuma independentemente da periculosidade real do comportamento. Trata-se 

de delitos que tutelam um bem jurídico intermediário espiritualizado, que não seriam uma 

antecipação da tutela penal, mas uma proteção aos interesses coletivos, com autonomia própria, 

não havendo, portanto, um crime de perigo, mas uma lesão do bem jurídico supraindividual
221

. 

 Ao que se observa, contudo, tais teorias não conseguem conferir sistematicidade ao 

instituto do perigo abstrato. Em razão da dualidade presente nessas concepções não é possível 

dotar de conteúdo material o injusto penal destes crimes, pois grande parte das condutas serão 

hipóteses de aplicação meramente formal da norma, permitindo a reação penal frente a 

comportamentos que na prática não são arriscados. Tais construções conferem ampla liberdade ao 

legislador para criar bens jurídicos coletivos e resultam na perda de instrumentos dogmáticos para 

avaliar criticamente os novos tipos penais, reduzindo o intérprete a mero aplicador da letra da 

lei
222

. 

 

3.4.2 Teses da periculosidade enquanto conteúdo do injusto penal 

 

 Uma corrente de pensamento entende que para caracterização de todos os crimes de 

perigo abstrato, sem diferenciações, deve haver a demonstração de um injusto material - sendo o 

ponto em comum a defesa da periculosidade como elemento indispensável para materialização 

dos crimes de perigo abstrato, permitindo a flexibilização das presunções legais para garantir o 

respeito aos limites garantistas constitucionais. 

 Para Meyer, no que é seguido por muitos outros doutrinadores, a materialidade desses 

delitos consiste na periculosidade da ação, reconhecida por meio de uma prognose sobre as 

possíveis consequências da conduta.  Através, portanto, de uma análise ex ante de sua aptidão 

para causar uma lesão, levando em consideração as leis da natureza ou de probabilidade 

estatística conhecidas (elementos nomológicos) e o contexto fático da conduta (os elementos 
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ontológicos). Se deste juízo resulta ausente o potencial lesivo da conduta, o comportamento é 

considerado penalmente irrelevante
223

. Aguado Correa, por sua vez, defende que a 

antijuridicidade material do tipo dependeria de, no caso concreto, ser vislumbrado um 

comportamento potencialmente perigoso para o bem protegido, em um sentido ex ante
224

. 

Aproximando-se destas concepções, Tório López distingue as diferentes hipóteses de 

crimes de perigo abstrato em: delitos consistentes na violação de regras ético-sociais ou 

religiosas, delitos de desobediência (ou injustos administrativos submetidos à sanção penal) e 

delitos de perigo hipotético. No entanto, diferentes das teses dualistas acima retratadas, não se 

trata de distinguir para estabelecer premissas diferentes de legitimidade. Entende o autor que nas 

primeiras hipóteses a sanção penal de fato independe da periculosidade – pois tutelam contextos 

de regulamentação e organização e não a proteção de bens jurídicos –, mas exatamente por isso 

não deveriam sequer fazer parte do Direito Penal.  

 Na visão do autor, apenas permaneceria no Direito Penal os perigos hipotéticos, que 

não demandariam a produção de um perigo efetivo, porém uma ação idônea à produção de um 

risco ao bem jurídico, que seria elemento material integrante do tipo.
225

 Para tanto, a ação deve 

ser relevante (subsumindo-se formalmente à descrição típica), adequada (apta para produzir um 

perigo ao objeto de proteção, ou seja, são delitos de perigo possível, onde haja a probabilidade do 

dano) e dotada de um desvalor normativo. Assim, a tipicidade, nesses delitos, consiste em uma 

ação formalmente descrita no tipo, apta para produzir um perigo, segundo um juízo ex ante, e em 

contradição com a norma base do tipo penal
226

. 

Ainda na concepção de Tório Lopez, a constatação da tipicidade dependeria da 

realização de dois julgamentos pelo intérprete, um impessoal, feito sob uma perspectiva ex ante, 

para determinar se a ação do agente, além de se adequar formalmente ao tipo, é apta à produção 

de um perigo ao bem jurídico, bem como um análise ex post, acerca da possibilidade do resultado 

de perigo, ou seja, se na situação concreta teria sido possível uma relação entre a ação, o bem 

jurídico e a produção de um perigo efetivo para este. Deste modo, se é percebido que foram 
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adotadas previamente as medidas necessárias para evitar toda possibilidade de produção de um 

efetivo perigo, a tipicidade estaria excluída. A utilização desta técnica evidencia-se pela 

incorporação de elementos típicos normativos de aptidão ao injusto, ou seja, elementos de 

valoração sobre a potencialidade lesiva do agente. Há, inclusive, um debate acerca da 

possibilidade de ser dispensável, nos crime de perigo hipotético, a presença explícita no tipo 

destes elementos normativos, que expressam a necessidade de potencialidade lesiva da conduta 

227
. Para Bujón Perez, não se pode restringir os crimes de perigo hipotético àqueles cujos tipos 

contenham expressamente uma cláusula expressa de adequação para produzir uma lesão, 

contudo, também não é possível, de lege lata, interpretar todos os delitos perigos abstratos como 

delitos de perigo hipotético. Compartilha, portanto, do pensamento de Feijóo Sanchez, que se 

trata de um problema impassível de solução de forma genérica, devendo ser objeto de análise 

concreta da figura delitiva em questão, com o fim de averiguar se existem razões normativas para 

sustentar referida caracterização
228

. 

  Para Cerezo Mir, de um ponto de vista material, o delito é uma conduta que lesiona 

ou coloca em perigo um bem jurídico, constituindo uma grave infração das normas da ética 

social, da ordem política ou econômica da sociedade. Por tal razão, entende que os delitos de 

perigo abstrato devem apresentar uma materialidade, que seria a exigência da periculosidade da 

ação, conhecida em um juízo ex ante, realizado por uma pessoa inteligente colocada na posição 

do autor, considerando todas as circunstâncias cognoscíveis, tanto a experiência comum à época 

sobre os cursos causais (saber nomológico) e os conhecimentos especiais do agente (saber 

ontológico), excluindo-se a tipicidade quando a produção do resultado seja absolutamente 

improvável
229

. 

Neste sentido, é fundamental distinguir-se a periculosidade da ação, do resultado de 

perigo, através de um aprofundamento do conceito de perigo. O juízo de perigo consiste, 

basicamente, em um juízo de previsibilidade objetiva, realizada ex ante, por uma pessoa 

inteligente, o Juiz, colocando-se no papel do autor do fato, no início da ação, considerando as 

circunstâncias cognoscíveis por uma pessoa inteligente, as circunstâncias que este tinha 

conhecimento e a experiência de uma pessoa comum acerca dos cursos causais normais à 
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situação. Se a produção do resultado aparece como não improvável, a ação era perigosa
230

. O 

perigo é tido, portanto, como uma qualidade inerente da ação.  

Ainda na definição de Cerezo Mir
231

, para configurar-se um resultado de perigo um 

bem jurídico deve ter entrado no raio de ação de uma conduta e, neste momento sua lesão 

aparenta ser não improvável de acontecer. 

 Careceria de sentido perquirir o juízo de perigo em um momento posterior à ação, 

pois se o resultado não se produziu é por que faltava alguma das condições necessárias a sua 

produção. O juízo de perigo deve ser realizado ex ante, podendo acontecer, inclusive, de, a partir 

desta perspectiva, um resultado ser tido como improvável e a ação não perigosa e, ainda assim, 

haver a produção de um resultado lesivo. Também não se mostra devida a inclusão, neste juízo 

anterior, de elementos que só são cognoscíveis após a realização da ação. Para Cerezo Mir, o 

conceito de resultado de perigo é sempre normativo, pois o que se pode exigir a respeito do nível 

de conhecimento das circunstâncias do caso concreto, cognoscíveis a uma pessoa inteligente, e 

da experiência comum dos cursos causais de quem pratica uma ação e do grau de possibilidade 

da produção de um resultado delitivo dependerá de um juízo valorativo, em estreita relação com 

a concepção de injusto que inspira o Código e as considerações político-criminais
232

. 

Feijóo Sanchez
233

, por sua vez, defende que um caminho intermediário permitiria 

unificar as vantagens das técnicas de perigo abstrato e perigo concreto, para evitarem-se os 

problemas de legitimidade dos crimes de perigo abstrato e eliminarem-se os problemas práticos 

dos delitos de perigo concreto. Assevera o autor que o legislador pode enriquecer os tipos com 

elementos que façam referência ao dano potencial a bens jurídicos individuais, ou que adicionem 

cláusulas de idoneidade ou adequação. Nestes casos, não se tratarão de crimes de perigo abstrato 

puro, mas, de delitos de perigo abstrato-concreto, com uma técnica de proteção é diferenciada e 

afetará a interpretação dos tipos penais. Se o legislador decide tipificar condutas por sua 

periculosidade estatística, a ciência dogmática tem que assumir que no caso concreto pode estar 

ausente qualquer tipo de perigo em relação aos bens jurídicos individuais. Caso não queria se 
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assumir esta consequência dogmática, deve se buscar uma crítica político-criminal que busque a 

exclusão destes delitos do ordenamento. Em vez de interpretá-los como delitos em que se exige 

uma idoneidade lesiva implicitamente, deve-se pleitear a inclusão de cláusulas de idoneidade ou 

elementos típicos similares naqueles delitos que só contemplem uma periculosidade genérica, 

que pode estar ausente no caso concreto
234

.  

Para Cerezo Mir
235

, tal proposta é aceitável apenas lege ferenda, sempre que se 

considere suficiente para configurar a periculosidade da ação que a produção de uma lesão 

apareça como não absolutamente improvável, em um juízo ex ante, sob risco de restringir-se em 

excesso o âmbito das condutas puníveis. De lege lata, entende que a proposta é inaceitável, pois 

transformaria todos os delitos de perigo abstrato em delitos de aptidão para produção de um 

dano, ou de perigo abstrato-concreto. Para Cerezo Mir
236

, o reforço do conteúdo de injusto 

material dos crimes de perigo abstrato apenas poderia ser feito pelo legislador, transformando-os 

em delitos de perigo abstrato-concreto ou até mesmo em crimes de perigo concreto.  

Ainda na visão de Cerezo Mir
237

, esta transformação poderia realizar-se unicamente 

nos delitos contra bens jurídicos coletivos, que têm um caráter intermediário e carecem de 

delimitação precisa e supõem uma antecipação da proteção penal de bens jurídicos individuais 

(delitos de trânsito e contra a saúde pública, por exemplo). Não se fragilizaria o critério de 

prevenção geral, pois quem pratica estes crimes pode saber quando não é absolutamente 

improvável que da sua ação se derive um resultado lesivo. Não obstante, tal transformação não 

deve ser operada nos crimes de perigo abstrato que tutelam bens jurídicos de caráter 

supraindividual, como os delitos contra a Administração Pública. Nestes casos, deve ser punível a 

simples realização de condutas que geralmente ponham em perigo o bem jurídico, ou seja, a ação 

descrita no tipo penal, pois, por exemplo, no crime de falso testemunho o sujeito não pode avaliar 

quando seu depoimento criaria um perigo que se prolate uma sentença injusta. 

Diversamente do exposto, há concepções que defendem que a ampliação dos crimes 

de perigo abstrato é justificada através do princípio da precaução, que permitiria tutelar a mera 
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suspeita da possibilidade de produção de um dano grave e irreversível. Contrapõem-se, neste 

sentido, o princípio da precaução e o da prevenção. O princípio da prevenção estaria ligado à 

ideia de previsibilidade, com base nas leis causais conhecidas, enquanto o princípio da precaução 

trata da suspeita de que uma atividade possa acarretar em riscos graves e irreversíveis, 

vinculados a uma incerteza dos processos causais de tais atividades, que afeta a relação de 

causalidade entre a ação e o dano grave e irreversível, bem como a própria quantificação do risco 

e do dano
238

.  

No entanto, para Cerezo Mir, a ampliação dos crimes de perigo abstrato com base no 

princípio da precaução é rechaçável, pois supõe uma desnaturalização do conceito, que se baseia 

em critérios de previsibilidade. Em seu juízo, o princípio da precaução apenas deveria servir de 

base para ampliação das responsabilidades administrativas e cíveis. Nas suspeitas mais 

veementes e de maior gravidade, com uma maior transcendência do dano, deveria ser utilizado o 

Direito Administrativo Sancionador. A simples suspeita, ainda que veemente, não pode ser 

utilizada para justificar uma intervenção penal, pois a conduta não se revestiria de gravidade 

suficiente
239

. 

 

3.5 O desvalor da ação como paradigma de injusto centrado no elemento típico da periculosidade 

 

 Entre as concepções que elegem a periculosidade enquanto elemento central do 

injusto material possui destaque a teoria de que o injusto dos crimes de perigo abstrato está 

constituído pelo desvalor da ação
240

. 

A dogmática jurídico-penal lida com problemas oriundos da distinção, no âmbito do 

injusto, do desvalor da ação e do desvalor do resultado. Quando se analisa o conteúdo do injusto 

com esses parâmetros, deve-se enfrentar a questão de se o desvalor de ação e do resultado devem, 

necessariamente, concorrer na constituição do injusto. Dentre as teses monistas, para as quais a 

antijuridicidade estaria baseada apenas no desvalor da ação, enquanto o desvalor do resultado 

estaria circunscrito ao âmbito da punibilidade, pode-se distinguir duas orientações. De um lado, 
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aquelas que concentram a relevância do desvalor da ação na subjetividade da conduta, 

fundamentando o injusto na correspondência da ação a uma expressão de vontade contrária a 

norma ou ao direito, sendo o resultado relevante apenas em matéria de delimitação de pena. De 

outra banda, há teses que requerem uma avaliação completa da conduta, a ser realizada 

objetivamente, sendo que o resultado é necessário para análise das necessidades de prevenção, 

concorrendo à punibilidade da conduta, mas, sem constituir o injusto, que só pode ser integrado 

por condutas ou comportamento
241

. 

Já as teses dualistas, consideram que ambos os elementos, o desvalor da ação e do 

resultado, conformam o injusto material, pois o desvalor do resultado comporta a função 

limitativo-protetora dos bens jurídicos do sistema. Assim, para os adeptos deste posicionamento, 

não se poderia configurar um injusto penal apenas com base na periculosidade da conduta
242

. 

A partir destas bases distintas de configuração do injusto, é preciso diferenciar como 

se cumpre, em cada estrutura, a função protetora de bens jurídicos, considerando que nem todas 

as teses entendem que esta função de cumpre mediante a incorporação do desvalor do resultado 

ao injusto
243

. No caso das teses monistas, a tipificação da conduta perigosa por si só permite 

cumprir com a função protetora de bens jurídicos, mediante uma priorização das funções 

simbólicas e preventivas. Presume-se que por necessidades de prevenção se tutela uma conduta 

orientada e vinculada por sua periculosidade à proteção do bem jurídico. Nas teses dualistas, 

sustenta-se que a proteção de bens jurídicos apenas requer como pressuposto de punibilidade que 

a ação esteja dirigida ao fim de lesionar o bem jurídico
244

. 

Nesse sentido, tem-se interpretado, com base na doutrina de Welzel, a possibilidade 

de que o injusto se constitua como necessário e suficiente apenas com o desvalor da ação, 

enquanto o desvalor do resultado seria apenas uma contribuição para agravar as formas dolosas. 

A necessidade do desvalor da ação se obteria a partir da fundamentação imperativa das normais 

penais, dirigidas a condicionar determinados comportamentos humanos e a suficiência dos 
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mesmos se comprovaria a partir da punição da chamada tentativa inidônea e dos delitos de perigo 

abstrato
245

. 

Ao reconhecer-se no injusto um desvalor da ação, implicitamente, desagrega-se da 

ação um outro elemento, o resultado. Contudo, a ação é o prius lógico do resultado e por mais 

que um ou outro possam ser valorados separadamente, deve-se considerar que a configuração da 

ação se obtém de sua orientação a um resultado. Neste sentido, questiona-se como se entender 

vulnerada a norma de determinação ou que características da ação a tornariam juridicamente 

desvaliosa. A resposta pode ser encontrada no conteúdo do desvalor da ação. O juízo de 

antijuridicidade teria sentido na medida em que o comportamento em análise seja uma 

manifestação da vontade do sujeito e seja uma conduta ilícita, contrariando a norma de 

determinação implícita na lei
246

. 

O juízo de periculosidade ocupa-se, precisamente, em constatar objetivamente que a 

conduta do autor dirige-se à lesão do bem jurídico. Uma vez presente o elemento volitivo, a 

decisão acerca do desvalor jurídico-penal da conduta depende, ou deveria depender, de que a 

mesma fosse perigosa. Não considerar a periculosidade da conduta como um elemento necessário 

para construção do tipo de injusto tem pouco sentido, em um Direito Penal preventivo e protetor 

de bens jurídicos. Em consonância com o princípio da intervenção mínima e o caráter 

fragmentário do Direito Penal, deve-se evitar sancionar todas as condutas tendentes à lesão de 

bens jurídicos penais, mas, limitar-se apenas aquelas mais perigosas
247

. 

Para tanto, Sola Reche elenca alguns critérios que podem ser utilizados na formação 

do juízo de periculosidade: (I) deverá observar o princípio de proteção dos bens jurídicos; (II) 

possibilidade de elaboração com relativa independência de como se constrói à valoração dos 

resultados, assim, para ação perigosa pode-se adotar a perspectiva ex ante, enquanto o resultado e 

o possível agravamento do injusto poderiam ser vistos de um juízo ex post; (III) a causalidade 

deve ter um fundamento naturalista, deve-se basear em um fator de probabilidade cujo 

incremento pela realização da ação seja maior que zero; (IV) a ação apenas pode ser valorada na 

medida em que seja orientada pela vontade, no sentido finalista da ação; (V) os parâmetros de 
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valoração objetiva devem referir-se ao conhecimento ontológico (as circunstâncias do caso 

concreto conhecidas pelo juiz e pelo autor) e ao conhecimento nomológico (experiência comum 

da época acerca dos cursos causais)
248

. 

 

3.5.1 Desvalor da ação com base em uma atuação imprudente 

 

 No contexto do desvalor da ação como paradigma do crime de perigo abstrato, é 

possível identificar teses em que o conteúdo de injusto estaria constituído pelo desvalor da ação, 

baseada em uma atuação ao menos imprudente de colocação em perigo de um bem, produzindo-

se, assim, uma referência expressa à imprudência, ainda que sem equiparar explicitamente o 

injusto do crime de perigo abstrato com o da imprudência
249

. 

Propõe-se que não deveria ser típica a conduta na qual o autor tenha tomado as 

medidas de cuidado necessárias para evitar o perigo a bens jurídicos de terceiros, excluindo-se, 

portanto, dos tipos de delitos de perigo abstrato, as ações que respondam ao cuidado 

objetivamente devido. É dizer que os crimes de perigo abstrato seriam condutas imprudentes, 

sem resultado, e teriam por fundamento a mesma norma. Só seria punido, assim, quem não 

tomasse as precauções necessárias. Faltaria um injusto material caso presentes condições que 

pudessem preservar de lesões o bem jurídico tutelado
250

. 

 Neste sentido, Horn propõe limitar a punibilidade da ação abstratamente perigosa, 

exigindo a infração ao dever objetivo de cuidado em relação à lesão ou ao concreto perigo para o 

bem jurídico. E é Brehm quem dispõe ser o fundamento para o juízo de antijuridicidade a aptidão 

da ação, cognoscível ex ante, para produzir uma lesão, não se esgotando o injusto na 

contrariedade a uma proibição
251

.  

 Esta delimitação de injusto, contudo, não seria aplicável a todos os delitos de perigo 

abstrato. No caso das normas que tem uma função de organização, de manter regulada 

determinada situação, por exemplo, a mera violação da proibição bastaria para configurar a 
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antijuridicidade material. Entende-se que não se deve restringir o âmbito de aplicação dos crimes 

de perigo abstrato em se tratando de ações em massa, estando justificada a automatização destas 

condutas com rígidas regras de comportamento
252

. 

Na mesma toada, Hoyer entende que a automatização de certos comportamentos é 

necessária para evitar o risco de deixar ao sujeito a avaliação da situação, deixando em suas mãos 

a integridade do bem. Assim, o fundamento dos crimes de perigo abstrato seria o risco de erro, 

que só pode ser evitado omitindo, em todos os casos, este comportamento. O objeto do dolo e da 

imprudência nos crimes de perigo abstrato não é um resultado lesivo, mas, apenas os elementos 

típicos reconhecidos no tipo penal. Tais delitos não foram definidos pelo legislador como 

tentativas imprudentes. A decisão legislativa de tipificar certas condições de segurança deve ser 

observada
253

. 

 Não obstante, é notório o caráter subjetivo deste fundamento, pois não se baseia na 

periculosidade objetiva do comportamento, mas, na periculosidade do autor, que poderia avaliar 

erroneamente a ausência de perigo em sua conduta. Na visão de Mendonza Buergo não haveria, 

pois, um desvalor objetivo de ação ou de resultado, não atendendo aos princípios de 

fragmentariedade, intervenção mínima e ultima ratio
254

. 

Ademais, não seria possível incluir-se no tipo penal, por via interpretativa, a 

exigência de inobservância do cuidado objetivamente devido, que repercutiria no tipo 

subjetivo
255

. Para configuração do dolo, não bastaria a consciência e a vontade de realização de 

uma ação, mas a consciência e a vontade de não se comportar na situação como o faria uma 

pessoa inteligente e sensata.  

 Do ponto de vista material, dos delitos de perigo abstrato não se deriva um dever 

de cuidado com os bens jurídicos individuais, mas, do dever imediato de evitar certos 

comportamentos – por sua periculosidade em geral – que o legislador tipificou. Ainda que uma 

ação não constitua uma infração ao dever de cuidado, pode ser um fato típico se está descrito 

como tal no ordenamento jurídico, pois existe um dever de nunca realizar-se tal comportamento, 
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seja qual for o contexto ou as circunstâncias. Assim, embora a realização de crimes de perigo 

abstrato coincida com a infração da norma de cuidado – tentativa imprudente – não ocorre uma 

equivalência material. A periculosidade ex ante dos crimes de perigo abstrato não é mais que a 

realização dolosa dos elementos reconhecidos no tipo. A relação entre o crime de perigo abstrato 

e o resultado imprudente não é normativa, mas funcional, de um ponto de vista político-criminal. 

Os crimes de perigo permitem uma intervenção penal em âmbitos que só poderiam ser 

alcançados pelos tipos de resultado lesivo imprudentes, com todas as limitações que isso 

implicaria
256

.  Critica-se, ainda, que a tese de identificação do injusto de alguns delitos de perigo 

abstrato com o injusto dos crimes imprudentes não é mantida em todas as suas consequências, 

pois, não se exige, para os crimes de perigo abstrato, que a existência do dever de cuidado, e, por 

conseguinte, a periculosidade da conduta, seja determinada individualmente, no caso concreto
257

. 

 É, pois, o que tem defendido Silva Sánchez, ao dizer que nem toda realização 

aparente do tipo supõe sua realização efetiva, por isso é exigível que se atenda a critérios 

individuais e materiais para afirmar a realização do tipo, ou seja, a necessidade de periculosidade 

ex ante da conduta como elemento do tipo objetivo
258

. 

 Ainda identificando os crimes de perigo abstrato com os delitos imprudentes, 

Schunemann distingue diversos subgrupos de delitos de perigo abstrato, reconduzindo alguns à 

imprudência, mas, nestes casos, exigindo a infração ao dever subjetivo de cuidado, na medida em 

que entende que a caracterização própria dos delitos de perigo abstrato é a de uma “tentativa 

imprudente”, ou seja, a de quem atua sem assegurar-se, a partir de sua própria perspectiva, das 

precauções necessárias para excluir a possibilidade de dano.             

Propõe Schunemann uma tripla estratégia para conciliar os objetivos de política 

criminal com os requisitos constitucionais. Em primeiro lugar, podem ser excluídos aqueles 

delitos em que se pode identificar um bem jurídico institucional intermediário, como o tráfico de 

drogas. Um segundo grupo também não apresenta óbice, as ações automáticas em grande escala, 

como as relativas a circulação do tráfego. Para os outros delitos, deve-se aplicar o instituto do 

crime de perigo abstrato se, conforme as categorias da parte geral, pelo menos se deu uma 
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tentativa imprudente, se houve a contravenção das normas de cuidado que do seu ponto de vista 

eram imprescindíveis
259

.  

De igual forma, entende Róxin que a infração subjetiva ao dever de cuidado é 

fundamental, mesmo que não se infrinja o cuidado objetivamente devido. Assim, a conduta seria 

punível se o agente não adota todas as medidas de cuidado que entendia necessárias, ainda que as 

medidas de cuidado objetivo adotadas tenham sido suficientes.  

 Contudo, este entendimento acaba por alargar ainda mais o âmbito de punibilidade, 

ao se propor a punição da conduta inclusive quando não fosse objetivamente idônea, por estar em 

conformidade ao dever objetivo de cuidado, supondo a introdução no tipo penal da exigência da 

inobservância do dever subjetivo de cuidado
260

.  

 Assim, as teses que propõem a identificação do injusto dos crimes de perigo abstrato 

ao da imprudência, não representam muitos avanços frente a outras teorias. A infração formal de 

um dever de cuidado genericamente estabelecido como limite do risco permitido não implica, em 

todos os casos, a criação de um risco efetivo para o bem jurídico, ou sequer a realização de uma 

conduta perigosa ex ante. Ao se buscar um critério material para delimitação do conteúdo de 

injusto dos delitos em questão, comumente se interpretam os mesmo de maneira formal, sem a 

consideração individual do injusto do caso concreto, como se faria com qualquer outra figura 

delitiva
261

.  

 

3.6 Conceito material para configuração injusto objetivo: critérios da teoria da imputação objetiva 

 

 Os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos e da necessária lesividade da 

conduta, bem como o caráter fragmentário e de ultima ratio do Direito Penal indicam a 

necessidade de adoção de um conceito material de delito, e de tipo de injusto. Neste sentido, os 

crimes de perigo abstrato são uma técnica problemática de delimitação do punível
262

. 
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 Para compatibilizar a necessidade de antecipação da tutela penal ao momento anterior 

à lesão, com os princípios e garantias do Direito Penal, é preciso recorrer-se à gravidade da 

conduta, que deve ser capaz de produzir ameaças graves aos interesses tutelados. Assim, para que 

uma conduta possa ser valorada como contrária a função de proteção de bens jurídicos da norma 

penal, é necessário que, além de amoldar-se ao conteúdo descrito no tipo, seja uma ação 

antinormativa, por sua lesividade, efetiva ou potencial, em relação ao bem tutelado, não bastando 

a mera contradição formal com a norma de comportamento. Deste modo, a periculosidade da 

conduta é elemento imprescindível do injusto e o comportamento proibido deve ser 

objetivamente capaz de afetar o bem jurídico, não podendo ser determinado em abstrato, apenas 

por pertencer a uma certa classe de ações
263

.  

 O modelo de perigo abstrato não se legitima, portanto, de modo geral, mas, apenas na 

medida em que são observados determinados limites. Assim, deve ser evitada a criação de novos 

tipos de perigo abstrato, bem como a interpretação dos já existentes, como delitos de perigo 

abstrato puro, ou seja, configurados como meras infrações de desobediência, técnica mais 

apropriada ao Direito Administrativo. Resta preferível a configuração legislativa dos tipos de 

perigo abstrato como delitos de aptidão ou idoneidade, ou de periculosidade concentrada, ou de 

ação concretamente perigosa
264

.  

 Em relação aos tipos já existentes no Código Penal, formulados conforme o modelo 

de perigo abstrato puro se faz necessária uma construção dogmática que os compatibilizem com o 

conceito de injusto, de modo que só sejam puníveis as condutas que possuam capacidade, ex 

ante, para produção do risco que se quer evitar. Necessária, portanto, a comprovação da 

relevância típica da conduta, valorada individualmente, para que seja constatado se a mesma é 

objetiva e materialmente antinormativa e não apenas formalmente coincidente com a ação 

descrita no tipo
265

. 

 Para valorar individualmente se a conduta praticada é tipicamente relevante e é 

materialmente antinormativa, Mendonza Buergo entende ser oportuna a aplicação de certos 

critérios da teoria da imputação objetiva, que determina as propriedades objetivas e gerais de um 
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comportamento imputável, constituindo uma teoria do tipo objetivo e não, primariamente, uma 

questão de imputação de resultados. Pode-se dizer, ainda, que atualmente é a construção que 

melhor fundamenta um conceito de injusto mediante parâmetros objetivo-normativos
266

.  

 Ainda que em relação à figura dos crimes de perigo abstrato não se demande a 

imputação objetiva de um resultado, deverá ser necessária a comprovação individual de um 

primeiro nível de imputação, ou seja, da própria conduta, fundada na criação de um perigo ex 

ante não permitido, abarcado pelo fim de proteção da norma ou dentro do alcance do tipo. Parte-

se da ideia de que alguns dos critérios enunciados na teoria da imputação objetiva – como a 

criação de um risco objetivo reprovável - não serve apenas para imputação de resultados, mas 

circunscrevem a própria relevância típica e a antinormatividade da conduta
267

.  

 Deste modo, o primeiro nível de imputação objetiva consiste na delimitação da 

conduta típica, e, portanto, do injusto típico. A comprovação da tipicidade de toda conduta é 

devida, seja ou não um delito de resultado, através de critérios material e individualmente 

constatáveis, que não se satisfazem com a mera subsunção do comportamento ao tipo. Da mesma 

maneira que em relação aos delitos de lesão, busca-se afastar, no âmbito objetivo, os casos que 

não apresentam suficientes elementos de perigo. A exigência de periculosidade se concebe como 

algo pertencente ao desvalor da ação, como qualidade que a própria conduta deve possuir. 

Requer-se, assim, uma comprovação que vá além da mera realização da conduta. 

 Para que se constitua o tipo de injusto objetivo de um crime de perigo abstrato será 

necessário constatar se a conduta concreta se apresenta como uma atuação perigosa, por supor um 

risco real, tipicamente relevante, em um juízo ex ante. Exige-se, portanto, uma comprovação da 

capacidade real da conduta de pôr em perigo ou lesionar o bem jurídico
268

. 

 Contudo, também não significa estabelecer que a conduta deve ter criado 

efetivamente um perigo concreto, já que se trata da determinação da periculosidade da ação ex 

ante, e não de uma comprovação ex post da produção de um resultado de perigo. Não se 
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confundem, portanto, os delitos de perigo abstrato com os de perigo concreto, pois estes sim 

exigem a comprovação da imputação objetiva do resultado
269

. 

 Para realização de um juízo ex ante acerca da criação de um risco juridicamente 

relevante, é determinante que um observador objetivo, com os conhecimentos do autor, possa 

considerar o comportamento arriscado. Da mesma maneira que se exige a previsibilidade objetiva 

da imprudência ou a idoneidade da tentativa, a periculosidade objetiva do comportamento, 

segundo os conhecimentos de que disponha ex ante, tanto por um observador, quanto pelo autor, 

é o que condiciona o desvalor da conduta
270

. 

 Propõe, ainda, que a imputação do tipo objetivo deve considerar como critério a 

criação de um risco não permitido que esteja abrangido pelo alcance do tipo. Estaria se 

valorizando, assim, se o comportamento do autor está compreendido no âmbito de proibição 

normativa, ou seja, se a conduta, ex ante, apresentava um perigo relevante sob o prisma do fim de 

proteção da norma. É, portanto, avaliar se o perigo causado é aquele que o alcance do tipo 

pretende abarcar
271

. 

 

3.7 Critério da ofensividade de cuidado-de-perigo 

 

Na visão do doutrinador Faria Costa
272

, o cerne da legitimidade constitucional dos 

crimes de perigo abstrato está na concreta determinação do seu sentido violador do princípio da 

ofensividade. Assim, seu fundamento último está presente na relação de cuidado-de-perigo, ou 

seja, na relação de cuidado que legitima o próprio Estado, independentemente da existência de 

um concreto e identificável bem jurídico.  

Ao invés de buscar identificar hipóteses de exclusivo desvalor da ação, a proposta 

traduz a ocorrência de um efetivo desvalor de resultado, um resultado jurídico capaz de dar 

substância a uma legítima forma de ofensa. Essas formas de ofensa seriam formas de perversão 

da relação matricial onto-antropológica de cuidado do “eu para com o outro”, devidamente 
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mediatizada pela noção de bem jurídico, ou seja, formas de percepção jurídica de uma desvaliosa 

e inaceitável oscilação das relações de cuidado que o legislador penal deseja conservar
273

. 

O cuidado originário é o núcleo estruturante da primeva relação onto-antropológica 

do cuidado-de-perigo no qual se fundam as comunidades humanas. O crime constitui-se, pois, 

como uma perversão da primitiva relação de cuidado de perigo
274

, a única formulação capaz de 

consubstanciar em termos teoréticos a expressão de cuidado matricial que envolve o ser 

comunitário, consolidando o sentido de preservação do bem jurídico da vida em comunidade.
275

. 

Ao matar-se outrem, por exemplo, se destrói não só a relação de cuidado que o agente devia ter 

para com a vítima, como destruídas ficam as relações de cuidado dos “outros” para com a vítima, 

como as relações que a partir dela despontariam para com os “outros”. Destruiu-se, assim, uma 

particular relação onto-antropológica. O crime representa, portanto, a destruição primária da 

relação de cuidado
276

.  

Esta relação onto-antropológica do cuidado-de-perigo é, também, uma estrutura capaz 

de dar sentido à pena. Se a relação do “eu” com os outros é desvirtuada ao ponto do 

aniquilamento ou violação dos valores essenciais, formulação técnica traduzível no tipo legal de 

crime, a relação primária e original que o “eu” estabelece com a comunidade, erigida em Estado e 

detentora do ius puniendi impõe a agressão à esfera personalíssima do “eu”, estando o Estado 

legitimado a intervir
277

. 

Entende o autor que a criminalização de condutas desencadeadoras de situações de 

colocação em perigo é materialmente legítima, principalmente em razão da inexistência de 

desconformidade entre aquela forma típica de incriminação e os princípios nucleares da Lei 

Fundamental. Uma exata definição do conteúdo legitimador com que devem ser aferidas as 

condutas incriminadoras encontra-se no princípio da ofensividade, que se estrutura em três 

diferentes níveis: ofensividade de dano/violação; ofensividade de concreto pôr-em-perigo; 

ofensividade de cuidado-de-perigo
278

. 
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Na construção dos tipos baseados em uma relação de cuidado-de-perigo o aparente 

déficit de legitimidade deve ser contrabalanceado pela minúcia a ser observada pelo legislador na 

descrição das condutas proibidas. Não basta ao legislador definir com exatidão a conduta 

proibida, é preciso que, através da categoria de mediação do cuidado-de-perigo, ver se aquele 

comportamento visa proteger um concreto e determinado bem jurídico com dignidade 

constitucional. Significa, portanto, que os crimes de perigo abstrato só podem ser 

verdadeiramente justificados quando se quer proteger um bem jurídico com dignidade penal. 

Assim, a qualificação das ações se faz por referência à alteração que provocam no bem jurídico, 

nunca com base em qualquer qualidade intrínseca do agir humano. Uma ação é perigosa não 

porque carregue em si mesma o modo-de-ser perigoso, mas porque efetivamente pôs em perigo 

um determinado bem jurídico
279

. 

A noção de cuidado-de-perigo expressa um conteúdo material de ofensividade, que 

não se trata de uma mera característica da ação, mas, sim de uma realidade jurídico-penalmente 

desvaliosa que se projeta, a partir de uma relação de dependência absoluta com o contexto, para 

além da própria conduta. É este contexto, em conjunto com a ação típica, que irá permitir afirmar 

ou negar a possibilidade de dano
280

. 

Desta maneira, o ilícito-típico de perigo abstrato se satisfaz com uma interferência na 

esfera de manifestação do bem jurídico, que retira deste a segurança da sua continuidade 

existencial. A entrada do bem jurídico no raio de ação da conduta perigosa é desnecessária 

porquanto nos crimes de perigo abstrato busca-se proteger, precisamente, a dimensão dinâmica 

do bem jurídico, através da ampliação da tutela penal ao campo de atuação desse mesmo bem, ou 

seja, para garantir a tranquilidade existencial de certos bens, de oferecer uma proteção penal que 

abranja também a sua esfera de manifestação
281

.  

Propõe-se, portanto, verificar, no caso concreto, a ocorrência de uma interferência 

jurídico-penalmente desvaliosa na esfera de manifestação do bem jurídico, ou seja, uma ofensa de 

cuidado-de-perigo. É avaliar, portanto, se em um juízo ex ante, a conduta criou uma situação de 
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perigo que intersecciona a esfera de manifestação do bem jurídico, o que coincide com a 

constatação da possibilidade não-insignificante de dano
282

. 

O critério limite de verificação de uma situação de perigo abstrato é, portanto, um 

critério misto, objetivo-normativo, expresso na ideia de possibilidade não-insignificante de dano 

ao bem jurídico, a ser constatada pelo magistrado, através de um juízo ex ante em que sejam 

consideradas todas as circunstâncias objetiva relevantes ao caso, independentemente do seu 

conhecimento por parte do autor
283

. Seria, portanto, uma realidade normativa diversa dos crimes 

de perigo concreto, nos quais se exige uma alta probabilidade de dano, mediante a realização de 

um duplo juízo de verificação e diferente, também, dos “crimes de idoneidade” nos quais embora 

seja dispensado o juízo ex post, mantem-se a exigência de alta probabilidade de dano. 

Respeitaria, portanto, a opção legislativa dos crimes de perigo abstrato e mantem a diversidade 

das técnicas de tutela
284

. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho foram analisados diversos modelos de fundamentação para 

justificar e limitar a utilização dos crimes de perigo abstrato, agrupadas em torno do elemento 

configurador do injusto que se destacava. Ao que se pode observar, a diversidade dessas teorias 

reflete as dificuldades de se adaptarem os preceitos tradicionais aos novos paradigmas do Direito 

Penal do risco. Contudo, nos limites estreitos desse trabalho não cabe avaliar se os modelos de 

formulação se mostram acertados, mas, analisar se os mesmos tratam de propostas consistentes. 

Embora seja possível perceber que, a partir de uma análise exata de todos os delitos 

de perigo abstrato previstos no ordenamento, verificar-se-ia que muitos deles são insustentáveis, 

se observados sob o prisma das garantias constitucionais, muitas destas condutas tipificadas são 

necessárias à proteção eficaz de bens jurídicos. Assim, torna-se ingênuo fortalecer concepções 

radicais que enfrentem a complexidade da questão da legitimidade dos crimes de perigo abstrato 

a partir de uma ideia radical de rejeição.  

Neste sentido, primeiramente, foram observadas teorias que buscaram a legitimação 

dos crimes de perigo abstrato identificando-os como delitos de lesão. Entre elas, destaca-se a 

concepção de Kindhauser que estabelece a premissa de que os crimes de perigo buscam tutelar 

outra forma de dano, com uma lesividade própria e independente: a possibilidade de afetar a 

disposição dos bens de forma segura. O critério material do injusto seria, portanto, a segurança 

na utilização desses bens dentro de uma dinâmica social com riscos controlados e não a simples 

desobediência aos dispositivos legais. Não obstante, a generalização que se pretendia combater 

se reproduz nessa teoria, pois, ao afirmar-se que sempre que uma conduta se amolda ao tipo se 

produz uma perturbação das condições juridicamente garantidas de disposição segura dos bens, a 

lesão à segurança será, pois, o mero descumprimento da regra de padrões tipificados. Ademais a 

segurança necessária à disposição dos bens jurídicos já é resultado da proteção dos bens jurídicos 

concretos, pois a seguridade compreende uma função em si do Direito Penal, que não pode ser 

utilizada mais de uma vez para legitimar certas normas penais. 

Outro grupo de concepções analisados diz respeito às teorias convencionais de 

presunção do perigo e do perigo como motivação do legislador. Nestas correntes, os delitos de 

perigo abstrato descrevem ações geralmente perigosas para os bens jurídicos, segundo um juízo 

de experiência, que não precisam ser arriscadas na situação concreta, de modo que a 

periculosidade real do comportamento apenas seria um critério de valoração na fase de criação 
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legislativa do tipo. Na visão tradicional da teoria, a periculosidade seria iuris et de iure, ou seja, 

não admite prova da ausência de perigo no caso concreto, o que confronta-se com a inexistência 

de ofensividade relativamente a um concreto bem jurídico. Posteriormente, com base na tese de 

Schröder, postulou-se transformar esta presunção em iuris tantum, ou seja, tornando a presunção 

rebatível no curso do processo. Não obstante, tem-se rejeitado esta possibilidade, pois impor tal 

ônus ao acusado infringiria o princípio do in dubio pro reo, quando não fosse possível provar que 

o perigo não aconteceu. E, caso este ônus fique a cargo do juiz ou da acusação, estaria se 

introduzindo no tipo penal uma concretização da periculosidade contrária à finalidade da norma, 

transformando o tipo abstrato em crime de perigo concreto. 

Buscando superar a proteção de simples expectativas sociais de comportamento, 

analisaram-se diversas propostas para identificar a periculosidade como injusto dos crimes de 

perigo abstrato, sem diferenciações entre as espécies de delitos de perigo abstrato. A partir de 

Meyer, por exemplo, a periculosidade da ação passou a ser reconhecida como uma prognose 

sobre as possíveis consequências da ação, através de uma análise ex ante de sua aptidão para 

causar uma lesão, levando em consideração os elementos nomológicos e ontológicos da conduta, 

excluindo-se a tipicidade quando a produção do resultado seja absolutamente improvável. 

Compartilhando dessa mesma visão, Cerezo Mir destaca que o grau de possibilidade da 

produção de um resultado delitivo e o que se pode exigir a respeito do nível de conhecimento das 

circunstâncias do caso concreto, cognoscíveis a uma pessoa inteligente, e da experiência comum 

dos cursos causais de quem pratica uma ação e dependerá de um juízo valorativo, em estreita 

relação com a concepção de injusto que inspira o Código e as considerações político-criminais. 

Já na visão de Feijóo Sánchez, a melhor alternativa seria um caminho intermediário que 

permitiria unificar as vantagens das técnicas de perigo abstrato e perigo concreto, para evitarem-

se os problemas de legitimidade dos crimes de perigo abstrato e eliminarem-se os problemas 

práticos dos delitos de perigo concreto. Em vez de se interpretarem os delitos de perigo abstrato 

como possuindo uma idoneidade lesiva implícita, o legislador poderia enriquecer os tipos com 

elementos que façam referência ao dano potencial a bens jurídicos individuais, ou que adicionem 

cláusulas de idoneidade ou adequação transformando-os em delitos de perigo abstrato-concreto. 

Contudo, critica Cerezo Mir que, de lege lata, a proposta é inaceitável, pois transformaria todos 

os delitos de perigo abstrato em delitos de aptidão para produção de um dano, ou de perigo 

abstrato-concreto. 
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O trabalho procurou analisar também as correntes de pensamento que defendem um 

tratamento diferenciado a depender da classe do delito. Para certos comportamentos, por 

exemplo, exige-se uma periculosidade ex ante, enquanto atributo da ação, comumente 

identificada como uma infração ao dever objetivo de cuidado, enquanto outras condutas serão 

penalmente relevantes independentemente do contexto fático. Na maioria destas teses, afasta-se a 

exigência de periculosidade quando os interesses tutelados pela norma não se concretizam em 

um objetivo individualizável, caraterístico das ações em massa e com bens jurídicos difusos ou 

intermediários, para as quais a padronização de comportamentos e a regulamentação de 

contextos de risco se faz necessária, casos em que se torna difícil a comprovação da 

periculosidade real. É, pois, o que se observou na doutrina de Roxin, que defende uma 

aproximação dos clássicos delitos de perigo abstrato com uma tentativa imprudente, admitindo 

que a punibilidade dependerá da infração subjetiva do dever de cuidado que acarrete um perigo 

de resulto, mas, para os crimes com bens jurídicos intermediários ou ações de massa o desvalor 

da ação, por si só, fundamenta a punibilidade, por razões preventivo-gerais ou didáticas. Não 

obstante, tais concepções não são hábeis a garantir sistematicidade ao instituto do perigo 

abstrato, pois não é possível dotar de conteúdo material o injusto penal destes crimes, pois 

muitos comportamentos serão puníveis pela mera subsunção formal da norma ao caso, reduzindo 

o intérprete a mero aplicador da letra da lei.  

Ainda entre as concepções que elegem a periculosidade enquanto elemento central 

do injusto material destaca-se a teoria de que o mesmo está constituído pelo desvalor da ação, 

como elemento necessário e suficiente para constituir o injusto, enquanto o desvalor do resultado 

seria apenas uma contribuição para agravar as formas dolosas. Assim, no juízo de periculosidade 

deve ser constatado, objetivamente, se a conduta do autor dirige-se à lesão do bem jurídico, 

dependendo o desvalor jurídico-penal da conduta se ela foi perigosa. Contudo, Sola Reche 

entende necessário elencar alguns critérios para formação de um juízo de periculosidade, como, 

entre outros, a observância do princípio de proteção dos bens jurídicos ou a possibilidade de 

elaboração dos tipos com relativa independência à formulação dos crimes de resultado. Neste 

mesmo âmbito encontram-se teses em que o conteúdo de injusto estaria constituído pelo desvalor 

da ação, baseada em uma atuação ao menos imprudente de colocação em perigo de um bem, 

excluindo-se as ações que observem o cuidado objetivamente devido, só sendo punido quem não 

tomasse as precauções necessárias. Contudo, critica-se que do ponto de vista material, dos 
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delitos de perigo abstrato não se deriva um dever de cuidado com os bens jurídicos individuais, 

mas, um dever imediato de evitar certos comportamentos, independente do contexto ou das 

circunstâncias. Ademais, tais concepções não representam muitos avanços frente a outras teorias, 

pois a infração formal de um dever de cuidado genericamente estabelecido como limite do risco 

permitido não implica, em todos os casos, a criação de um risco efetivo para o bem jurídico, ou 

sequer a realização de uma conduta perigosa ex ante. 

Outro modelo de fundamentação pode ser encontrado na concepção de Mendonza 

Buergo, para quem é necessário um conceito material para configuração do injusto objetivo. Para 

que sejam puníveis, as construções dogmáticas de perigo abstrato devem haver a comprovação 

da relevância típica da conduta, valorada individualmente, para que seja constatado se a mesma é 

objetiva e materialmente antinormativa e não apenas formalmente coincidente com a ação 

descrita no tipo. Para tal valoração, sugere a aplicação de certos critérios da teoria da imputação 

objetiva, que determina as propriedades objetivas e gerais de um comportamento imputável, 

como a criação de um risco objetivo reprovável. Já no modelo proposto pelo doutrinador Faria 

Costa, ao invés de construir hipóteses de exclusivo desvalor da ação, propõe identificar-se a 

ocorrência de um efetivo desvalor de resultado capaz de dar substância a uma legítima forma de 

ofensa. Assim, seu fundamento último está presente na relação de cuidado-de-perigo, buscando 

verificar, no caso concreto, a ocorrência de uma interferência jurídico-penalmente desvaliosa na 

esfera de manifestação do bem jurídico, ou seja, se em um juízo ex ante, a conduta criou uma 

situação de perigo que intersecciona a esfera de manifestação do bem jurídico, o que coincide 

com a constatação da possibilidade não-insignificante de dano. 

Ao que se percebe, em uma análise perfunctória, embora trazendo diferentes 

nuances, os modelos mais bem aceitos pela doutrina buscam compatibilizar o injusto dos crimes 

de perigo abstrato com o conceito de identificar na conduta uma periculosidade objetiva ex ante. 

Contudo, por não serem uma categoria homogênea, mas, ao contrário, representarem uma gama 

de diferentes espécies de delitos, não conseguem fundamentar a contento todas as diferentes 

classes de delitos de perigo abstrato. Desta maneira talvez o melhor caminho a ser construído 

pela doutrina esteja realmente em distinguir os grupos de crimes de perigo abstrato e elencar os 

requisitos de legitimidade que cada um deve atender, sem prescindir, contudo, da identificação 

de conteúdo do injusto material, como o fizeram as teorias dualistas que condicionaram a 

tipicidade dos delitos de bens jurídicos coletivos ou supraindividuais à mera subsunção formal da 
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conduta ao tipo. É de se considerar, portanto, que apenas com a análise cuidadosa da 

multiplicidade dos crimes de perigo abstratos é possível começar a formular critérios eficazes 

para solucionar o problema da legitimidade destas incriminações.  
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