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RESUMO 

 

ASSIS NETO, José Aires de. O bem jurídico como critério de limitação do jus puniendi. 

92 f. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. 

 

Este trabalho tratou de analisar o instituto do bem jurídico no âmbito penal, tendo como 

finalidade última a maneira como, a partir da utilização de tal conceito, pode se dar a 

limitação da atividade legiferante estatal. Com este fim, o bem jurídico foi, após uma 

introdução histórica, inserido em um contexto constitucional, que mais se coaduna com a 

visão do direito penal moderno, em acordo aos preceitos do Estado Democrático de Direito. 

Tendo como ponto de partida a pesquisa doutrinária, foram analisadas as funções do bem 

jurídico, sobretudo a de garantia, que toma destaque na discussão. Após, foi tratada da 

criminalidade moderna, surgida na era pós-industrial, e suas relações com o conceito, 

sobretudo no que se refere ao afrouxamento das garantias penais ocorridas com este novo 

fenômeno. A constituição foi eleita como a carta máxima de delimitação do legislador quando 

da elaboração de figuras típicas, sendo considerada muito mais por seu conjunto normativo 

que por preceitos meramente taxativos. Todo o estudo foi motivado por uma necessidade de 

se entender quando e porque uma conduta deve ser criminalizada, e, principalmente, quando 

deve a mesma ser tratada por outras esferas do ordenamento jurídico que não a criminal, em 

uma tentativa de racionalizar e dotar de justiça o sistema atualmente existente.  

 

Palavras-chave: Direito penal. Bem jurídico. Legitimidade. Intervenção penal. Limitação 

estatal.  



 
 

ABSTRACT 

 

ASSIS NETO, José Aires de. The juridical property as a limitation status of jus puniendi. 

92 p. Dissertation Master's Degree of Law – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 

de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. 

 

This work analyses the juridical property institute in the criminal law branch, having as a goal 

the understanding of the way the legislative process can be limited by this concept. To pursue 

its objective, this work starts with a historical introduction, and then proceeds to insert the 

juridical property concept in a constitutional context, which relates directly with a modern 

view of criminal law, according to the principals of the Rule of Law State. Having as a 

starting point the literary research, the purposes of the juridical property have been analyzed, 

mainly the guarantee purpose, which takes center stage in the debate. Afterwards, the modern 

criminality, which raised in the post-industrial era, is discussed, and its relation with the 

juridical property concept, focused specially on the loosen penal guarantees observed in this 

era. The Constitution has been elected as the main limitation for the legislator when 

elaborating criminal descriptions, being most considered for its set of rules than for its merely 

strict concepts. This study has been motivated by a need to understand when and why a 

conduct must be criminalized and, mainly, when it must be handled by other branches of law 

rather than criminal, in an attempt to rationalize and provide justice to the current system. 

 

Key-words: Criminal Law. Juridical property. Legitimacy. Criminal intervention. State 

limitation. 

  



 
 

 SUMÁRIO 

   

INTRODUÇÃO........................................................................................................ 10 

1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE BEM JURÍDICO ......................................... 15 

1.1 A importância do conceito de Birnbaum e os desdobramentos nas obras de 

Binding e Liszt ...................................................................................................... 15 

1.2 A visão neokantiana para a construção do conceito de bem jurídico ............ 15 

1.3 Teorias sociológicas .................................................................................... 23 

1.4 Teorias Constitucionais ............................................................................... 27 

2. A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL .............................................................. 33 

2.1 Causas que ensejaram o fenômeno .............................................................. 33 

2.2 Efeitos da globalização na política criminal ................................................. 40 

2.3 Administrativização do direito penal ........................................................... 44 

3. A RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO PARA O DIREITO PENAL ............... 51 

3.1 Funções axiológica, exegética, sistemática e individualizadora do bem 

jurídico ................................................................................................................. 51 

3.2 Função de garantia do bem jurídico ............................................................. 53 

3.3 Crise do Direito Penal ................................................................................. 57 

3.4 Proposições de legitimação do Direito Penal na atualidade .......................... 62 

4. O RELEVO DO BEM JURÍDICO SOB UMA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL ............................................................................................... 68 

4.1 Existe a possibilidade de haver delitos que não afetam um bem jurídico? .... 68 

4.2 A normatividade constitucional como delimitação do conceito de bem 

jurídico ................................................................................................................. 72 

4.3 Princípio da insignificância: referência jurisprudencial ao bem jurídico ....... 79 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 81 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 86 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

A questão do jus puniendi é a questão de sua limitação. Sendo assim, o presente 

trabalho tem como objeto a discussão acerca da importância do bem jurídico como forma de 

delimitação do poder de punir pertencente ao Estado. Especificamente, a investigação será 

centrada na maneira em que esta limitação toma corpo, o momento em que se elege um bem 

jurídico de importância tal que mereça guarida na esfera penal, e, em última análise, se esta 

eleição tem valor real, ou existe apenas enquanto símbolo. 

A conceituação de bem jurídico, apesar de variar dentro da doutrina produzida nos 

últimos dois séculos, encontra-se intimamente ligada à noção de um padrão de 

comportamento estabelecido aos indivíduos que compõem uma sociedade. A não violação ao 

bem jurídico é a margem comportamental destes indivíduos. Ou seja, a proteção dos bens 

jurídicos pelo Estado é, além de uma forma de delimitação de seu jus puniendi, uma carta das 

liberdades negativas da sociedade. 

Assim posto, é o bem jurídico, traduzido no tipo penal, uma ideia indissociável do 

próprio Estado Democrático de Direito, já que, através dele, limita-se o âmbito de proibição 

da conduta, e, em decorrência, a persecução penal do Estado. Logo, o bem jurídico está na 

matéria do tipo enquanto objeto de proteção. Está ele na base do injusto penal, dando 

substância à forma estabelecida na lei.  

Neste diapasão, é relevante a pesquisa no sentido de compreender como se entendeu a 

teoria do bem jurídico ao longo da evolução do Direito Penal, e, com isso, avaliar-se se esta 

compreensão ainda pode vigorar. A evolução humana fez com que determinados conceitos 

entre o que é “certo” e “errado” fossem relativizados, e isto fica claro quando os princípios de 

um sistema jurídico passam a ter importância mesmo quando em contraposição à lei.  

Qual, então, será a relevância do bem jurídico na delimitação deste poder de punir do 

Estado? Esta análise deverá partir da Constituição como norma orientadora do ordenamento 

jurídico e fundante para delimitação dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal? E, por 

derradeiro, será investigado se esta definição de bem jurídico tem de fato sentido ou se limita 

a uma legislação simbólica, sem que haja de fato relevância prática. 

Conforme se pode constatar dos estudos acerca do ordenamento jurídico penal, até 

pouco tempo se admitia, quase que por unanimidade, a sua função precípua como a da 

proteção dos bens jurídicos, método pelo qual se poderia prover, de forma negativa, a 

liberdade de ação do indivíduo enquanto ser único, bem como dentro de uma coletividade. O 
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modo de limitar este espectro de ação vem através de uma violência estatal, razão pela qual é 

imperioso estudar, ao lado do controle da violência, a violência do controle legitimamente 

exercida pelo Estado de Direito.  

É do órgão de Poder Legislativo a função de selecionar quais condutas serão elencadas 

como típicas de modo a limitar a esfera de atuação de um indivíduo. Desta sorte, é imperiosa 

a análise do que legitimaria a escolha de determinado bem jurídico a ser alçado à esfera de 

proteção pela norma penal em detrimento de outros tantos existentes. Tratar desse assunto é 

de vultuosa importância quando se está diante de uma sociedade que apresenta cada vez mais 

um interesse em ver punidos aqueles que praticam condutas ilícitas, mesmo que para isso seja 

necessária a redução de garantias individuais, sob o pretexto de haver um incremento no 

sentimento geral de segurança. 

A necessidade do estudo se deve ao fato de ser o bem jurídico a entidade material que 

serve de justificação a todo o ordenamento jurídico penal, sem a qual não se tem a proteção 

do cidadão pelo Estado, mas ao contrário há a invasão por parte deste ente na esfera 

individual de atuação sem que se tenha um lastro de segurança por trás.  

O reconhecimento do bem jurídico representa um pressuposto básico imprescindível 

para a justificação normativa do sistema penal. Pretende-se, portanto, demonstrar de que 

compete ao instituto do bem jurídico a limitação do ius puniendi estatal, no sentido de 

asseverar que é ele papel indispensável no Estado Democrático de Direito, haja vista ser 

mediante a sua aplicação quando do uso do aparelho jurídico-penal que se pode assegurar ao 

cidadão as suas garantias individuais. Conforme será discutido em momento oportuno, é ao 

bem jurídico que sucede a tarefa de estabelecer, ao menos em tese, o limite do que a doutrina 

vem chamando de legitimamente criminável.  

Pode-se dizer que, quão mais avançado for um Estado Democrático de Direito, mais 

esse limite do legitimamente criminável vai se afastar da proteção de interesses de 

determinadas categorias sociais e econômicas, para se concentrar em interesses da sociedade 

como um todo. Aparentemente utópica, tal ideia deve estar sempre como objetivo do Direito 

Penal da atualidade, de modo a dota-lo de maior legitimidade enquanto instância punitiva 

máxima de um ordenamento jurídico.  

Conforme será oportunamente esclarecido, Hassemer destaca que compete à 

Constituição, na parte dedicada aos direitos e garantias fundamentais, o estabelecimento dos 

limites a que deve se submeter o Estado, visando à proteção dos direitos humanos.  Nesta 

toada, quando se fala de direito penal, o espectro de proteção positivado na Carta Magna deve 
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ser ainda mais evidente, de modo a se respeitarem os direitos humanos de todos os envolvidos 

em um conflito penal. 

A relevância do bem jurídico na delimitação do jus puniendi estatal, ao fim e ao cabo, 

resulta do fato de que a proibição penal, enquanto mais aguda manifestação estatal de 

restritiva de direitos, carece de especial justificação, de uma justificação que não pode ser 

simplesmente pressuposta pela legitimidade democrática do legislador, ou pela “boa vontade” 

estatal na persecução de seus fins.  

A limitação do jus puniendi estatal surge como um requisito ontológico do Estado 

Democrático de Direito, e não apenas uma decorrência do direito penal liberal. Através do 

método estabelecido pela teoria do crime, racionaliza-se o que seria o direito subjetivo de 

punir titularizado pelo Estado, estabelecendo-se limites à sua esfera de atuação. Aquilo que 

não puder ser subsumido aos critérios estabelecidos pela teoria do crime não poderá sofrer 

repressão por parte do Estado. Acrescente-se, neste diapasão, que a teoria do crime é condição 

necessária à punibilidade de uma determinada conduta, mas não é ela suficiente a tal intento, 

devendo ser cumpridos os demais requisitos dispostos nas teorias da pena e da lei penal. 

De logo, é preciso que se tenha em mente que a existência de um injusto penal em 

determinado ordenamento jurídico implica uma restrição à liberdade social de ação. Em assim 

sendo, entende a moderna doutrina penal que o legislador só poderá interferir na esfera de 

liberdade, garantida constitucionalmente, quando tiver o escopo de proteger bens jurídicos. 

Do contrário, há um retrocesso ao terror penal, em que não se tem a proteção aos bens 

jurídicos como lastro da tipicidade, mas o controle social realizado pelo Estado.  

Então, ao legislador não pode bastar a referência à violação de uma norma ética ou 

divina, antes, tem que demonstrar a lesão de um bem jurídico, é dizer, tem que apresentar uma 

vítima e mostrar que da mesma hajam sido lesionados bens ou interesses. Ainda, não vale 

uma simples referência a um preceito moral que seja decorrente de um grupo de indivíduos, 

mas devem revelar o interesse da comunidade enquanto um todo, tendo sempre em vista que a 

liberdade é um dos bens jurídicos de maior importância, devendo ser mantida sempre que seja 

possível. 

Tratando-se da aplicação e interpretação do Direito penal, entende-se que o bem 

jurídico deve ser compreendido tendo como pano de fundo os princípios constitucionais 

considerados em nível de sistema, e não considerados isoladamente. Desta forma, a amplitude 

de proteção dos bens jurídicos deverá ser delimitada por argumentos constitucionais, o que 

culmina no atendimento de uma função dogmática primacial dos mesmos, em detrimento da 

função de política criminal de outrora.  



13 
 

De outro lado, na seara da criação do Direito, questiona-se acerca da existência na 

Constituição de mandatos tácitos para a incriminação de lesão aos bens jurídicos, ou se 

serviria ela apenas de limite negativo à criação legislativa. Ainda, discute-se a limitação da 

discricionariedade legislativa para o estabelecimento de normas para a proteção dos bens 

jurídicos, ou seja, debate-se a elasticidade do conceito de tipicidade. 

Os bens jurídicos tutelados pela legislação penal não parecem ser de livre criação do 

legislador. Devem eles estar expressos como valores contidos na Constituição, ou dela 

decorrerem. Não se entenda, contudo, que devam aparecer em texto literal da Magna Carta; 

antes, deve ser concretizado em conformidade com os direitos fundamentais, entendidos 

enquanto conjunto de direitos que possuem o cidadão de opor contra os seus pares e tambpem 

contra o Estado.  

Inicialmente, o trabalho consistirá na análise do conceito de bem jurídico e sua 

evolução através da doutrina produzida nos últimos dois séculos. O estudo se inicia em 

Anselm von Feuerbach, que foi o primeiro autor a tratar sobre o objeto de proteção do direito 

penal, que só passou a ser tido por um bem jurídico na obra de Birnbaum. Em seguida, 

analisam-se as nuances das teorias positivistas de Binding e Liszt, além das contribuições do 

neokantismo, para então desembocar nas modernas concepções sociológicas, com o autor 

Hassemer apontado como maior expoente, e constitucionais, onde se destaca Roxin.  

No segundo capítulo, o aumento da complexidade social vivido nas últimas décadas e 

sua repercussão para o direito penal que estarão em análise. Do fenômeno da expansão penal 

serão estudadas as causas que o ensejaram, passando-se a estudar o que significou a 

globalização para a política criminal. Calhando no inexcusável estudo da Administrativização 

do direito penal e as propostas de Silva Sanchéz e Hassemer para compreender esta nova 

realidade social.  

No bojo do capítulo três, a relevância do conceito do bem jurídico para o ordenamento 

criminal será aprofundada. De início, as suas funções axiológica, exegética, sistemática e 

individualizadora serão repassadas para então se analisar a função de garantia, considerada 

por este trabalho a de maior importância. Sedimentados estes conceitos, é a crise do direito 

penal que estará em questão, sendo, logo em seguida, tratadas as possíveis justificativas para a 

legitimação do ius puniendi propostas por autores como Mir Puig, Roxin e Jakobs. A hipótese 

com a ser trabalhada na presente pesquisa perpassará a crítica que se faz à manutenção de 

tipos penais protetores de bens jurídicos não inclusos na Constituição como contribuição 

direta para a referida crise. 
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No capítulo final, utilizando-se dos conhecimentos sedimentados no decorrer de todo o 

trabalho, será questionada a possibilidade de existência de crimes que não afetem bem 

jurídico algum, colocando em xeque a teoria defendida. Em sequência, analisar-se-á uma 

perspectiva de limitação do poder de punir será apresentada sob uma ótica constitucional, 

incluindo uma breve discussão acerca de como a jurisprudência tem tratado a importância do 

conceito em referência ao princípio da insignificância, finalizando os esforços de manutenção 

da teoria do bem jurídico, mas com um olhar da moderna teoria penal, não mais deslocado do 

seu tempo. 
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1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE BEM JURÍDICO 

 

A conceituação de bem jurídico, mesmo considerando a evolução de pensamento da 

doutrina produzida nos últimos dois séculos, sempre se ligou à necessidade de proteção de 

determinados bens caros aos indivíduos que vivam em sociedade. Porém não só, haja vista 

que, além de o elenco de bens jurídicos em uma lei penal servir para definir, em última razão, 

a margem comportamental de uma sociedade, ele também serve de limite ao poder de punir 

do Estado, que se encontrará adstrito a aplicar penas somente quando condutas ferirem 

determinados bens, ao menos a priori. 

O presente estudo não tem como fim encontrar um conceito final e absoluto do que é 

bem jurídico, muito menos criar um novo dentre os tantos já existentes. Entretanto, mister se 

faz analisar o percurso histórico das teorias que buscaram justificar o direito penal como via 

de tutela de bens jurídicos. 

 

1.1 A importância do conceito de Birnbaum e os desdobramentos nas obras de 

Binding e Liszt  

 

O primeiro uso da expressão “bem jurídico” pela doutrina penal acontece na obra de 

Birnbaum; a construção deste conceito, no entanto, foi possibilitada pelas ideias apresentadas 

por Anselm von Feuerbach. Como esclarece Brandão
1
, este autor tratou de se debruçar sobre 

o objeto de proteção do direito penal, ao que ele entendeu se tratar da tutela de direitos 

externos, precisamente os direitos subjetivos.  

A tese de Feuerbach
2
 se traduz em três brocardos: a) como consagração das ideias 

iluministas, a pena depende do princípio da legalidade, haja vista se tratar de um mal 

perpetrado pelo Estado, sendo assim, conclui que nulla poena sine lege; b) por ser um mal 

estatal, deve a pena ser consequência de uma condutada praticada por um indivíduo, e, 

portanto, nulla poena sine crimen; c) por último, com o fim ulterior de justiça e necessidade 

                                                             
1 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade Penal: dos elementos da dogmática ao giro conceito do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 115. 

2 FEUERBACH, Paul Johann Anselm Ritter von. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 1989, 

p. 63. 
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de proteção de direitos, a todo crime cometido, uma pena deve ser aplicada, então, nullum 

crime sine poena legali. 

Com isso, o autor entendeu que a pena obrigatoriamente cominada em resposta à 

prática de uma conduta, em uma sociedade onde não se deseja a existência de qualquer lesão 

jurídica, tem como função a de coibir a práticas destas ações lesivas. Esta coação deve ser 

prévia às condutas, de modo que ela só pode ser de índole psicológica.  

A pena, portanto, no sentir de Feuerbach, deve servir para evitar que direitos 

subjetivos sejam violados, funcionando como uma forma de desestímulo prévio à prática 

criminosa. A coação psicológica ocorrida com a existência da possibilidade de pena é anterior 

à coação física, aplicada quando a conduta delitiva for, ainda assim, perpetrada.   

Decorrente da teoria contratualista incorporada à esfera penal, o delito passa a ser tido 

como uma lesão a direito alheio, que merece reprimenda da lei penal, cuja função é garantir 

aos indivíduos o exercício de tais direitos
3
. O objeto de proteção penal não necessita existir no 

plano material, sendo, em verdade, uma faculdade jurídica privada ou uma atribuição externa 

e individual. Em outras palavras, o delito não atinge um bem que exista, ainda que de forma 

intangível, como o patrimônio ou a honra, mas o direito que o indivíduo tem sobre este bem.  

Conclui Brandão que “a lesão jurídica, pois, tem nesta teoria uma natureza transcendente e 

ideal: é a lesão de um direito enquanto tal; porque o direito é uma proposição de dever-ser, há 

uma lesão ao próprio dever-ser, que, por conseguinte, não se concretiza no mundo 

fenomênico dos fatos”
4
. 

A ideia central, inspirada em postulados do individualismo, é que a liberdade de uma 

pessoa não seja exercida de maneira exacerbada, de modo a interferir na liberdade do outro; 

caso contrário, registra-se um atentado contra o indivíduo e contra o próprio Estado, garante 

da vida em sociedade.  

Ao tratar da teoria de Feuerbach, Tavares
5
 vai dizer que o delito perturba o estado de 

igualdade de liberdade do autor e da vítima, já que a ação daquele restringe o direito desta; 

assim, há a subordinação do conceito de delito a um princípio material, qual seja, a 

preservação da liberdade individual, independentemente dos fins políticos do Estado. 

                                                             
3 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, p. 29. 

4 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade Penal: dos elementos da dogmática ao giro conceito do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 118. 

5 TAVARES, Juarez. Bien jurídico y función en Derecho penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2004, p. 17. 
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 A construção teórica de Birnbaum surge a partir das críticas feitas a Feuerbach que 

colocavam o direito subjetivo como objeto de proteção da lei penal. Para o autor, o direito 

subjetivo nunca é maculado ou exterminado, mas sim o objeto deste direito traduzido no 

mundo real. Assim, o bem, sob o qual se tem interesse jurídico, localiza-se no mundo exterior, 

como um ente concreto e objetivo, e, portanto, suscetível de ser violado.  

A ideia hipotética de um direito subjetivo permanece tão longa seja a longevidade de 

uma lei que estabelece tal bem como jurídico. Assim, para outros indivíduos daquela 

comunidade, o direito subjetivo permanecerá como tal, uma vez que a norma não é nunca 

desvalorizada tantas quanto forem as condutas que a violem. Ainda que não mais pereça o 

bem absolutamente suprimido daquele que o titularizava, deixando o direito subjetivo vazio 

de conteúdo, este ainda sobrevive, ainda que não possua qualquer possibilidade de 

exteriorização no mundo real. 

Desta maneira, enquanto a lesão para Birnbaum pode ser verificada objetivamente, 

visto que ela atinge a materialização dos direitos, não se cabe falar em crime contra o direito à 

vida, ou direito à liberdade; em contrapartida, apenas violação à vida ou à liberdade. Portanto, 

apenas os objetos do direito, que podem ser individualizados no tempo e espaço e 

titularizados por um sujeito, são passíveis de violação. 

 Por muitos é atribuída a Birnbaum a cunhagem da expressão “bem jurídico”. 

Entretanto, conforme ensinam Cunha
6
 e Brandão

7
, em artigo publicado no ano de 1834, em 

que tratava da tutela da honra, ele não chegou a utilizar a expressão “bem jurídico”, mas 

expressões que aplicavam o conceito de bem ao direito e ao ordenamento jurídico. 

 A maior contribuição de Birnbaum foi a de dotar a lesão advinda do crime de 

objetividade, o que acarretou na substituição da visão individualista característica do 

iluminismo, por uma preocupação de caráter sistêmico-social. Assim, afasta-se a proteção 

jurídica da esfera espiritual e, portanto, individual, passando para uma referência empírico-

naturalista, na qual a punição se restringiria a fatos socialmente danosos, que ofendam 

entidades reais. Enfim, foi deste autor a transformação do eixo da tutela penal, que passa a ser 

investigada sob uma perspectiva objetiva, a partir de uma lesão concreta a um bem 

individualizável.  

                                                             
6 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 

descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 46. 

7 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade Penal: dos elementos da dogmática ao giro conceito do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 120. 
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 Acrescenta Polaino Navarrete
8
 que, nos termos formulados por Birnbaum, a entidade 

fática dos bens socialmente reconhecidos é considerada como objeto de valoração jurídica e 

garantia positiva do ordenamento penal, sendo através da noção de conteúdo de valor que se 

atribuiu à figura do bem a qualificação de jurídico.  

Conforme aponta Coelho
9
, apoiado em concepções birnbaumniana, Jhering acredita 

que o interesse maior a ser protegido através da tipificação de uma determinada conduta é a 

garantia das condições de vida em sociedade, que é constatada pelo legislador e só pode ser 

rechaçada a partir da imposição de uma pena. É a satisfação de interesses que dá azo à 

formação de todo o direito. Não se confunda interesse, no entanto, com direito subjetivo já 

que, diferentemente deste, é possível que haja vários interesses acerca de um mesmo objeto.  

Sob forte influência positivista, que se propunha a ter a racionalidade direcionada 

apenas ao direito positivo, em 1872, um ano após a elaboração do código penal do império 

alemão, Karl Binding publica a obra Die Normen, na qual passa a compreender o bem jurídico 

como conceito de única criação do legislador.  

Diferentemente de Birnbaum, que entendia ser o bem jurídico anterior à criação 

legislativa, Binding defendia que direito era aquilo que o Estado dizia sê-lo, considerando que 

a norma seria um plexo de imperativos omitivos e comissivos que, quando violados, feririam 

o direito subjetivo do Estado em obter a submissão de seus cidadãos. De tal maneira, o bem 

jurídico encontra-se situado sistematicamente na esfera da norma, estando presente no âmbito 

de compreensão objetiva da conduta criminosa. 

Para o autor, não haveria objeto de tutela anterior à norma posta pelo Estado, e, em 

virtude disso, propõe ele a nomenclatura de bem jurídico, que significa tudo aquilo 

considerado como tal pelo legislador, cujos únicos limites “seriam os decorrentes de sua 

própria consideração valorativo-objetiva e por suas exigências lógicas”
10

. Ao considerar um 

bem como jurídico, o legislador reconhece seu valor social, e, portanto, confere a ele proteção 

penal. Isso, no entanto, apenas mediante o estabelecimento de uma norma, sendo o âmbito da 

proteção não só delimitado por ela; mas, e principalmente, gerado pela mesma. É do 

legislador, em última análise, que brotam os tipos penais e a consequente lesão jurídica, 

sendo-lhe uma tarefa livre. 

                                                             
8 POLAINO NAVARRETE, Miguel. El injusto típico em la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, ps. 

331/332. 

9 POLAINO NAVARRETE, Miguel. El injusto típico em la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, ps. 

339/340 

10 COELHO, Yuri Carneiro. Bem jurídico-penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 43. 
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Da forma como posta por Binding, não restaria ao Estado qualquer limitação material 

no estabelecimento de delitos, passando a ser o conceito de bem jurídico imanente ao sistema, 

e fruto de uma decisão exclusivamente política, calcada na descrença positivista em se 

alcançar parâmetros de legitimação e limitação do poder estatal
11

. Ainda assim, mesmo 

considerando livre a eleição de bens jurídicos, ao legislador caberia, quando da criação de 

tipos penais, ter em mente quais as condições seriam adequadas para uma vida em 

comunidade salutar.  

A conclusão a que chegou Binding foi a de que não poderia haver um injusto material 

sem que antes houvesse um injusto formal, ou seja, a categorização de determinada conduta 

enquanto crime depende de uma prévia discriminação desta mesma conduta como criminosa 

no universo normativo
12

.  

Franz von Liszt, seguindo a matriz do positivismo naturalista, cria sua teoria antes da 

existência do conceito de tipicidade como elemento de um crime; separando a antijuridicidade 

da culpabilidade, culminando em estabelecer uma ideia de antijuridicidade material. 

Diferentemente de Binding, aquele autor não entende ser o bem jurídico um fruto exclusivo 

da criação do legislador, porém serviria como intérprete da realidade social, de modo a 

encontrar bens de considerável relevo ao convívio comunitário que deva ser protegido por 

uma norma de direito penal.  

A definição de uma conduta como antijurídica, apesar de necessitar de uma norma que 

a defina como tal, deve antes ser contrária a uma regra social de coexistência comunitária. 

Assim, a ideia de uma antijuridicidade formal, que se conforma com o descumprimento de 

uma norma penal válida, deve ser complementada por uma antijuridicidade material, que seria 

o equivalente à antissocialidade de uma determinada ação ou omissão, sendo este o critério 

primacial para o legislador entender a conduta como formalmente proibida por lei. 

Conclui o autor que a “antijuridicidade formal é uma ação que viola uma norma do 

Estado, os mandamentos ou proibições do ordenamento jurídico. Antijuridicidade material é 

uma ação tida como comportamento socialmente nocivo (antissocial ou, contudo, associal)”.
13

   

                                                             
11 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 

descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 51. 

12 POLAINO NAVARRETE, Miguel. El injusto típico em la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, ps. 

332/334. 

13 LISZT, Franz von. Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. Berlin u. Leipzig: VWV. 1922, p. 140, apud 

BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade Penal: dos elementos da dogmática ao giro conceito do método entimemático. 

Coimbra: Almedina, 2012, p.133 



20 
 

A essência do direito é proteger interesses da vida humana, e eles surgem a partir das 

interações dos homens entre si e deles para com o Estado e a sociedade, e vice-versa
14

. Bem 

jurídico representa, portanto, a essência da antijuridicidade material, podendo ser conceituado 

como interesse juridicamente protegido. Os interesses, por sua vez, são criados pela própria 

vida, sendo a categoria de bem jurídico a eles atribuída quando o legislador assim o fizer. 

“Isto posto, somente o legislador pode constituir um bem jurídico, daí se infere que o 

surgimento ou a manutenção de um bem jurídico no direito penal é uma eleição política do 

citado legislador”. 
15

 Não se pode falar, portanto, em conduta antijurídica quando a ação não 

atentar contra um interesse da vida de relevância tal que venha a ser ele protegido pelo direito 

penal. 

Apesar de não desvincular o direito penal do caráter de decisão política de um Estado, 

Liszt é responsável por limitar de certa forma esta eleição, de modo que o bem jurídico não se 

trata apenas de uma construção da dogmática penal, mas também não se limita a ser mero 

instrumento da política criminal
16

. O bem jurídico, então, passa a ser dotado de uma 

capacidade de limite à atividade do legislador. 

 

1.2 A visão neokantiana para a construção do conceito de bem jurídico 

 

O método neokantiano surge no início do século XX como contraponto à estrutura de 

análise da ciência jurídica proposta pelo positivismo, cujos maiores expoentes foram Bindind 

e Liszt. O novo modelo de estudo prevê que as ciências naturais e as ciências culturais sejam 

analisadas sob perspectivas diferentes: às primeiras, o método gnosiológico seria a explicação 

do objeto pressupondo o distanciamento entre ele e o sujeito que o estuda, em uma relação de 

indiferença; às outras, grupo do qual faz parte o direito penal bem como todas as ciências 

jurídicas, há como pressuposto a compreensão do objeto de estudo, através de uma inter-

relação entre ele e o sujeito cognoscendi, revelando a importância da cultura para a obtenção 

do conceito de bem jurídico. 

                                                             
14 LISZT, Fraz von. Tratado de direito penal alemão. História do direito brasileiro. Direito Penal. v. 2. 

Brasília: Senado Federal, 2006, p. 93. 

15 BRANDÃO, Cláudio. Significado Político-Constitucional do Direito Penal. In: Revista Justiça e Sistema 

Criminal. V. 3 – n. 4, jan./jun. 2011. Curitiba: FAE Centro Universitário, 2011, p. 86. 

16 POLAINO NAVARRETE, Miguel. El injusto típico em la teoría del delito. Corrientes: Mave, 2000, p. 

334/335. 
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Desta forma, o conceito de bem jurídico se distancia dos apresentados anteriormente 

pelo fato de o “valor não estar vinculado à atividade de legislador, tampouco estar vinculado 

ao positivismo sociológico, mas sim à esfera cultural que dá o cabedal para que se atribuam 

signos positivos ou negativos aos objetos”. 
17

 A verdade é que há um esvaziamento da função 

crítica do bem jurídico no sentido de limitar a atividade legiferante, tendo em vista que ele 

passa a ser um método interpretativo que é aplicado com o fim de entender o tipo penal em 

consonância cultural com os fins da norma posta, o que abre espaço ao relativismo axiológico 

das ciências do espírito. 

O bem jurídico deixa de residir no mundo real, e passa a ser fruto do universo 

valorativo de compreensão da norma. Assim, observa-se o incremento da força da política 

criminal de um Estado, uma vez que a investigação agora se faz sobre um objeto valioso com 

respaldo cultural ao invés de normativo, dando azo à abertura hermenêutica para a persecução 

de fins meramente políticos. Em vias conclusivas, Prado afirma que o “bem jurídico vem a ser 

um valor, abstrato, de cunho ético-social, tutelado pelo tipo legal.”
18

   

Em assim sendo, de acordo com o método neokantiano, é possível haver punição a 

condutas meramente amorais, já que podem ser interpretadas de modo a considerar que houve 

uma violação ao bem jurídico, visto ser a moral um valor variável tantas quantas forem as 

comunidades em que se analise
19

.  

Esclarece Mir Puig
20

 que o fracasso dos neokantianos se deve ao fato de eles terem 

escolhido o mundo dos valores, ao invés da realidade social, para situar a problemática do 

bem jurídico, aduzindo que  

la concepción neokantiana, si bien consideró el bien jurídico como un valor de 

cultura y el delito como una infracción de los valores culturales, no utilizó la 

remisión a los valores como límite de lege ferenda, debido al relativismo axiológico, 

consecuencia del subjetivismo epistemológico neokantiano, característico de la 

dogmática de las ciencias del espíritu. 

 

Tido por um dos grandes expoentes do neokantismo, Edmund Mezger
21

 vem 

confirmar a teoria de que o bem jurídico não existe no mundo exterior, mas tão somente na 

                                                             
17 BRANDÃO, Cláudio . Tipicidade Penal: dos elementos da dogmática ao giro conceito do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, p. 139. 

18 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 38. 

19 GOMEZ BENITEZ, José Manuel. Sobre la teoría del “bien jurídico” (aproximación al ilícito 

penal). Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n° 63, 1983, p. 87. 

20 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Montevideo-Buenos Aires: BdeF. 2003, 

p. 114. 
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esfera valorativa social. Assim, ele diferencia o bem jurídico do objeto da ação, sendo este a 

realidade física sob o qual atinge a conduta criminosa, ao passo que aquele funciona como 

uma interpretação valorativa sob tal objeto.  

Em todo caso, afirma que o bem jurídico é uma figura ideológica, na forma mais 

simples de valoração objetiva, levando em si a síntese de ideias que o tipo penal carrega, 

evidenciando, com isso, o valor que possui para aquele que é seu portador direto, e para a 

sociedade enquanto parte do indivíduo
22

. 

Então, ao bem jurídico cabe a função protetora contida em cada fato punível, uma vez 

que ele é o objeto de proteção da lei penal, e por isso se apresenta como um modo valioso e 

imprescindível de se buscar a essência dos preceitos penais. Enfim, é por via deste conceito 

que se encontra com clareza qual é o interesse do indivíduo protegido pela lei, em 

determinada relação social
23

. 

Espiritualizando o conceito de bem jurídico, o autor acaba por retirar do mesmo a 

função de limitação do ius puniendi estatal. Apesar de não constituir interesse do presente 

trabalho, apenas faz-se referência ao fato de que Muñoz Conde escreve na obra Edmund 

Mezger y el derecho penal de su tiempo que esta e outras posições de Mezger teriam como 

finalidade a legitimação das ações operadas pelo direito nazista, uma vez que, no particular 

aspecto do bem jurídico, a atividade legiferante do Estado não possui qualquer necessidade de 

respaldo na realidade social. 

A conclusão é cristalina. Se o tipo penal tem como substrato de proteção o bem 

jurídico, e este não encontra no mundo real qualquer referência, ele decorre puramente de 

uma decisão política do Estado, através de seus governantes, funcionando como uma forma de 

perseguição e um retorno ao direito penal do terror das eras anteriores ao iluminismo, que não 

se relacionam em nenhum grau com os preceitos do Estado Democrático de Direito. Por esta 

razão, apesar de se considerar relevantes as contribuições aduzidas pelos neokantianos, devem 

ela se limitar ao método apresentado, de se entender a ciência jurídica não como decorrência 

da natureza, e sim como uma ciência cultural. 

 

                                                                                                                                                                                              
21

 BRANDÃO, Cláudio . Tipicidade Penal: dos elementos da dogmática ao giro conceito do método 

entimemático. Coimbra: Almedina, 2012, ps. 139/140. 

22 MEZGER, Edmund, Derecho penal. Libro de estudio. Parte general. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica 

Argentina, 1958, p. 155. 

23 Op. cit. p. 159. 
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1.3 Teorias sociológicas 

 

Apesar de variações entre os diversos autores que defenderam o funcionalismo 

sistêmico, todas as teorias sociológicas têm como ponto de contato o fato de não terem sido 

hábeis a criar um conceito material de bem jurídico que pudesse funcionar como limite ao 

poder de punir do Estado. E mais, não puderam esclarecer acerca de quais critérios seriam 

levados em conta por determinada sociedade para que se decidisse por punir determinados 

comportamentos em detrimento de outros.  

As teorias agrupadas sob esta nomenclatura tomam por base que o direito penal tem 

como finalidade a proteção da sociedade, sendo que a diferença entre os diversos autores 

radica na forma em que dito fim se reflete em um conceito de bem jurídico, relacionando-se 

com critérios de política criminal, princípios e fundamentos do estado de direito e critérios de 

legitimidade penal.  

Para o funcionalismo sistêmico, a sociedade se constitui por sistemas originados a 

partir da interrelação existente entre os seus membros, estimulados a atuar em situações 

específicas que, por sua vez, são motivadas por recíprocas expectativas. Com o fim de 

manutenção do sistema, as condutas dos atores sociais serão qualificadas como funcionais ou 

disfuncionais.  

A responsabilidade para que o sistema continue funcional, assim, não pode ser deixada 

nas mãos dos indivíduos que o compõem, tendo em vista a imensa possibilidade de criação de 

conflitos ante a intensa variação de interesses e expectativas; deve ela ser institucionalizada 

através de códigos que tenham o fim de coibir e punir condutas disfuncionais. 

Uma conduta que não esteja a par com o sistema pode vir afetar preceitos morais, 

éticos, religiosos e normativos, de forma isolada ou conjunta, sendo que uma mesma ação 

pode ofender a moral e ser antinormativa, ou não.  

Cada sistema social será responsável por resolver seus conflitos com o fim de 

manutenção própria. Quando determinada ação disfuncional tiver gravidade tal que vier a 

desrespeitar um preceito normativo, através do cometimento de um delito, o direito penal 

exsurgirá como responsável a restaurar a confiança sistêmica dos indivíduos sociais mediante 

a imposição de uma pena.  

O conceito de bem jurídico, assim, se relativiza, já que a função do direito penal deixa 

de ser a sua proteção e passa a ter como finalidade a manutenção da vigência da norma. O 

delito, então, representa uma disfuncionalidade dentro do subsistema direito, que é parte 
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integrante do sistema social geral. Compete ao direito penal proteger este sistema diante de 

um fato socialmente danoso
24

. 

Apregoa Knut Amelung, na obra a seguir referenciada, que o conteúdo do bem 

jurídico encontra-se condicionado pelo que ele denominou de socialmente danoso, e esta 

situação se determina pela disfunção das condutas que contradizem as normas que têm como 

função a manutenção da coesão social. Assim, para o autor, não é a medida da afetação ao 

indivíduo que deve determinar a aplicação de uma pena, mas sim o dano que uma conduta 

causa a sociedade enquanto um sistema superior. É como se os cidadãos admitissem ser 

subjugados enquanto indivíduos com o fim de restar por protegido o sistema. Em outras 

palavras, “a função do direito penal, como mecanismo de controle social é, assim, a de 

contrariar o crime.”
25

 

O bem jurídico máximo para Amelung são as condições para a existência da vida 

social, acrescentando que ele só indica o objeto danificado pelo delito, mas que determinado 

objeto é escolhido pelo legislador que o fará atendendo a uma valoração de danosidade social 

própria, sem que haja algum critério limitador de seu poder. Há, então, um excesso de 

formalismo na construção do conceito que acaba por acarretar uma erosão do conteúdo do 

bem jurídico, tornando-o, possivelmente, incompatível com os postulados de um Estado 

Democrático de Direito
26

.  

Analisando a obra do autor, Mir Puig
27

 adverte que o critério funcional para a 

imposição de uma pena não trata da bondade ou maldade ética da conduta, haja vista que só a 

imoralidade de determinado ato não é suficiente para se impor sanção penal a um indivíduo. 

Ao contrário de Amelung, ele defende que o bem jurídico deve também trazer uma ideia de 

garantia ao cidadão.  

Não basta considerar que o único critério de limitação do ius puniendi do Estado seja a 

ideia de disfuncionalidade para com a estrutura social, esquecendo-se do indivíduo, pois a 

proteção dos sistemas sociais pelo direito deve supor a proteção dos participantes deste 

sistema. O que legitima a intervenção coativa que supõe o direito é a manutenção de um 

                                                             
24 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 42. 

25 AMELUNG, Knut. Rechtsguterschutz und Schutz de Gesellschaft. Frankfurt, 1972, p. 361, apud 

ANDRADE, Manuel da Costa. Consentimento e Acordo em Direito Penal. Coimbra: Editora Coimbra, 2004, p. 

97. 

26 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 40. 

27 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Montevideo-Buenos Aires: BdeF. 200, p. 

118. 
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determinado sistema social em benefício dos indivíduos que o integram, assim, a pena e as 

medidas de segurança só se justificam quando são necessárias à proteção da sociedade, 

independentemente de sua gravidade moral
28

. 

Ao fim, conclui que o conceito de bem jurídico se relaciona com a capacidade de o 

indivíduo participar dos sistemas sociais. Em intentando limitar o legislador, ele não deve ser 

buscado na realidade naturalística, como faziam os positivistas sociológicos, mas também não 

deve ser apenas fruto de uma valoração subjetivo-moral, do modo como idealizaram os 

neokantianos. Para Mir Puig, bens jurídicos são as condições necessárias ao correto 

funcionamento dos sistemas sociais, com respeito ao indivíduo, na medida em que deve aliar 

a perspectiva de utilidade social à garantia de concretas possibilidades a uma pessoa de 

participar dos processos de interação e comunicação social
29

. No mesmo sentido, entende 

Callies
30

 que atribui ao bem jurídico um conteúdo derivado da função social do direito penal. 

Através de uma crítica à ideia de superposição do estado em relação ao indivíduo, 

calhando por deteriorar o conteúdo do bem jurídico na medida em que não se impõe limite ao 

poder legiferante, Hassemer desenvolve uma teoria realista e pessoal do bem jurídico. Indica 

o autor que um conceito de bem jurídico deve se adequar à realidade, tratando-se de uma 

ponte entre o interesse na manutenção regular do estado e os bens que são diretamente 

relacionados às pessoas, permitindo um controle democrático do legislador
31

. 

Sendo assim, “ao legislador não pode bastar a referência à violação de uma norma 

ética ou divina, antes, tem que demonstrar a lesão de um bem jurídico, é dizer, tem que 

apresentar uma vítima e mostrar que da mesma hajam sido lesionados bens ou interesses”.
32

 

Porém a isso não se limita, pois, além de apresentar um autor e uma vítima, o legislador deve 

                                                             
28 Op. cit., p. 122. 

29 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Montevideo-Buenos Aires: BdeF. 2003, 

p. 123/124. 

30 Em comentário à obra de Callies, Mir Puig escreve que “si el derecho penal protege la estructura social, 

entendida como rede de distribución de posibilidades de participación recíprocas en los sistemas sociales, los 

bienes jurídicos no pertenecerán a la categoría de los "sustanciales", ni son "valores" quasicosificados, ni 
"bienes", sino aquella estructura social, en general, y las posibilidades de participación que supone, en 

particular. El derecho penal protege la seguridad de las expectativas de participación, la confianza en el 

funcionamiento del sistema. En la ejecución de la pena ello requerirá una configuración resocializadora, pues 

es condición de dicha seguridad de expectativas que al autor no volverá a delinquir.” In. MIR PUIG, Santiago. 

Introducción a las bases del derecho penal. Montevideo-Buenos Aires: BdeF. 2003, p. 121. 

31 HASSEMER, Winfried, ¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?. In: HEFENDEHL, 

Roland, La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios 

dogmáticos., Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 104. 

32 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal. Bracelona: Bosch, 1984, p. 38. 
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se preocupar que a conduta tenha efeitos transbordantes ao simples indivíduo, apresentando 

um caráter de dano à sociedade, ainda que a ele deva obrigatoriamente se vincular. 

Ao analisar a evolução da concepção do bem jurídico na doutrina penal dos últimos 

anos, ele suscita a discussão acerca de uma mudança de percepção da sua importância no 

aspecto limitador do ius puniendi. Ao seu sentir, o bem jurídico pode ter perdido a tendência 

despenalizante, ou seja, a de delimitar o âmbito de atuação do poder de punir, e passado a 

adotar um contexto criminalizante, justificador do direito penal. 

Isto se deve ao fato de haver uma onda de incriminação de condutas em que o bem 

jurídico não pode ser relacionado a um indivíduo isoladamente, mas sim a vítimas difusas. 

Debruça-se o legislador moderno sobre a economia, o meio ambiente, o abuso de drogas e o 

processamento de dados, e com isso tipifica crimes de perigo abstrato, gerando uma dupla 

consequência: em primeiro lugar, empobrece-se o conceito de punibilidade, já que a esta 

passa a depender apenas da comprovação de uma conduta perigosa, mesmo que não tenha 

havido uma lesão direta a um bem jurídico em seu sentido clássico. De outro, o lema do bem 

jurídico resta deteriorado, pois a proteção de interesses humanos concretos cede espaço aos de 

interesse de instituições sociais. Quanto mais difícil for relacionar a ameaça de pena com um 

interesse humano, mais cuidadosa deve ser a decisão de criminalizar tal conduta. 

Na tentativa de resolver o problema dos bens jurídicos de valor universal, Hassemer 

propõe que eles devam ser hábeis a gerar normas protetivas na esfera penal apenas quando 

puderem ser compreendidos em uma perspectiva pessoal do indivíduo, restando a defesa dos 

interesses de instituições, ainda que legítima, limitada ao âmbito de proteção dos interesses 

humanos. Em suas palavras, “um conceito pessoal de bem jurídico não rechaça a 

possibilidade de bens jurídicos gerais ou estatais, mas funcionaliza estes bens a partir da 

pessoa: somente se pode aceitá-los com a condição que brindem a possibilidade de servirem 

ao interesse do homem”. 
33

  

Ainda, explica Hassemer
34

 tal argumento através do exemplo dos crimes contra o meio 

ambiente. Segundo o alemão, não é o meio ambiente um bem jurídico, já que não é tangente a 

nenhum ser humano individualmente, mas a uma coletividade. O interesse humano é o centro 

de referência da elaboração de condutas típicas, sendo assim, a norma incriminadora tutela a 

saúde e a vida do homem, e a proteção do meio ambiente é a forma de consecução desse fim.  

 

                                                             
33 HASSEMER, Winfried. Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico. In: Revista Doctrina Penal 

– Teoria y práctica en las ciencias penales. Ediciones Depalma. Buenos Aires: 1989, ano 12, p. 282. 

34 Op. cit., ps. 281-285. 
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1.4 Teorias Constitucionais 

 

O foco de estudo dos autores representantes das teorias constitucionais do bem 

jurídico é o momento legiferante dos tipos penais. Apesar de variarem quanto à forma que o 

legislador deve se vincular às normas constitucionais, todas elas têm como traço comum a 

ideologia de que o bem jurídico a ser protegido por um tipo penal deve estar inserido na 

Constituição, gerando “uma espécie de normativização de diretivas político-criminais”
35

.  

Com o fim da segunda guerra mundial e a elaboração da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana passa a ser o centro de baliza de todo o 

direito, atingindo o Direito penal de tal forma a evitar que as arbitrariedades ocorridas 

voltassem novamente a existir, através de uma fundamentação pretensamente material do 

direito de punir. O bem jurídico, nesse sentido, passa a ser dependente de uma política 

criminal ditada pela constituição de modo que a pena passa a ser entendida como uma medida 

extrema existente apenas quando os outros ramos de direito falharem em proteger as 

condições essenciais da vida do homem em sociedade.  

Não se quer dizer com isso que tais ideias são necessariamente novas, mas sim uma 

renovação da filosofia humanista de outrora. Especificamente na Alemanha, Roxin
36

 aduz que 

a ideia mais forte foi a de limitar o âmbito de proteção através do Direito penal a apenas bens 

jurídicos concretos, que nada tivesse a ver com religião, moral ou convicções políticas, tendo 

como finalidade enterrar de vez o modus operandi que os nazistas implementaram à 

persecução criminal. 

Em um Estado Democrático de Direito, conforme se passou a pretender nesse período, 

que se estende até o momento presente, o postulado da dignidade da pessoa humana se alia a 

uma ideia de presunção de liberdade real. Sendo assim, a pena só será considerada legítima 

quando socialmente necessária, isto é, para assegurar as condições de vida, o desenvolvimento 

e a paz social
37

. Neste espeque, ao bem jurídico não é mais suficiente uma doutrinação 

formal, tendo como base apenas a lei que o protege, devendo mais além possuir uma 

legitimidade material decorrente diretamente das normas estabelecidas em diretrizes 

                                                             
35 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 62. 

36 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. org. e trad. André Luís 

Callegari, Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 12. 

37 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 72. 
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constitucionais, sendo um projeto de garantia aos direitos fundamentais, sobretudo à liberdade 

e à dignidade da pessoa humana.  

Opta-se aqui por falar em projeto de garantia, haja vista que, sobretudo em países em 

desenvolvimento no mundo ocidental, de certa maneira continuam a existir distorções entre 

aquilo disposto no texto constitucional como direitos fundamentais e aquilo que de fato 

acontece na vida real. A noção de bem jurídico constitucional parece ser mais uma tentativa 

válida de aproximação do quase poético texto máxime de um povo com a realidade social que 

este mesmo povo encontra. Este trabalho, no entanto, não possui o condão de adentar em 

assuntos tão turvos, sob pena de se transformar em um estudo sociológico, razão pela qual não 

se pretende avançar mais neste tópico, deixando apenas como uma reflexão a ser considerada 

quando se analisar a relevância do conceito material de bem jurídico.  

Em síntese, o Direito penal passa então a se tornar a ultima ratio da proteção de bens 

jurídicos pelo Estado, devendo ser aplicado apenas quando não houver solução menos 

violenta contra o indivíduo. Entretanto, como bem será discutido, quando se falar sobre a 

expansão do Direito penal, não se pode dizer que exista necessariamente um clamor social por 

um mínimo de atuação penalizante. Ao contrário disso, há cada vez mais a exigência da 

sociedade no sentido de criação de novos tipos penais para a proteção de bens jurídicos até 

então não existentes, sobretudo no que se relaciona àqueles de titularidade coletiva.  

No panorama das teorias constitucionais, é no tocante ao modo como o conceito de 

bem jurídico é inferido em relação às normas contidas na Constituição que se dividem em 

teorias de caráter geral e teorias de fundamento constitucional restrito. 

Segundo os defensores das teorias de caráter geral, tais como Claus Roxin e Hans-

Joachim Rudolphi, “o tipo de Estado e seus fins é que determinam os fins do direito penal, o 

que significa que o direito penal deve se adequar aos princípios e características essenciais do 

modelo de Estado que se insere.”
38

 Com relação às teorias de fundamento restrito, com forte 

absorção pela doutrina italiana, há no texto constitucional prescrições, seja implícitas, seja 

explícitas, que implicam a criação de tipos penais a proteger os bens jurídicos, 

“circunscrevendo dentro de margens mais precisas as atividades do legislador 

infraconstitucional.”
39

 

Roxin se enquadra como partidário de uma teoria constitucional de caráter geral, e, ao 

fazê-lo, trata da função social do Direito penal, qual seja, a manutenção das condições de vida 

                                                             
38 COELHO, Yuri Carneiro. Bem jurídico-penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p.79. 

39 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 65. 
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pacífica, livre e socialmente segura dos cidadãos de determinado Estado, restando 

impossibilitado de agir, sempre que se possa proporcionar o cumprimento destas metas 

através da atuação de outras medidas político-sociais menos violentas contra a liberdade do 

indivíduo
40

. A tensão entre proteção estatal e liberdade civil deve sempre pender para o lado 

que mais se coadune com os interesses dos indivíduos, mas não enquanto ilhas, e sim como 

membros de uma coletividade.  

Para tal, todos os objetos legítimos de proteção normativa, o autor entende como 

sendo bens jurídicos, devendo ser compreendidos sob uma perspectiva material; ou seja, 

“circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre que 

garanta todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento 

de um sistema estatal que se baseia nesses objetivos”
41

. 

Ao lado das circunstâncias reais, que existem a priori, independentes de qualquer 

norma de caráter legal, sendo fruto mesmo de um direito natural, tais como a vida e a 

integridade humana, além da liberdade, propriedade, o autor credita ao legislador a faculdade 

de estabelecer bens jurídicos com a finalidade de garantir a vida social. Assim, observa-se que 

ele não entende serem todos os bens jurídicos uma decorrência direta das normas 

constitucionais, haja vista que a realidade social será sempre mais complexa que o conjunto 

de normas estabelecido no Texto Magno. 

É fácil perceber como Roxin se enquadra em uma teoria constitucional de caráter 

geral, haja vista que ele entende o legislador não enquanto só um reconhecedor de bens 

jurídicos reais materiais, como também um criador daqueles outros que, a despeito de também 

serem reais, não existem no mundo material, sendo uma finalidade do Estado em garantir uma 

vida social pacífica e justa.  

Avançando, o autor desconsidera a existência de bens jurídicos apenas de ordem 

individual, posto que tantos outros titularizados pela coletividade também são protegidos por 

normas penais. Entretanto, não é dado ao legislador eleger tipos penais para a proteção de 

realidades que se suponha ser de titularidade universal, “somente são legítimos [os bens 

jurídicos] quando servem definitivamente ao cidadão do Estado em particular
42

.”  

A doutrina elaborada por Roxin, em defesa de um lastro constitucional da criação de 

bens jurídicos pelo legislador, tem como intenção coibir o retorno a um Direito penal do 

                                                             
40 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p. 16. 

41
 Op. cit., ps. 18/19. 

42 Op. cit., p. 19. 
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terror, no qual se observa a existência de tipos penais com a finalidade de “proteger” 

sentimentos, opiniões político-partidárias e uma moral estabelecida por aqueles que detêm o 

poder.  

Em suma, para o autor alemão, apenas e unicamente será legítima a proteção de um 

bem jurídico através de uma norma penal quando se estiver diante de uma conduta que, caso 

perpetrada, possa perturbar a capacidade de um indivíduo conviver e se desenvolver em 

sociedade, sendo que os demais casos em que, mesmo havendo certa perturbação, esta não 

venha a dificultar a ordem social, caberá a outros ramos do direito, que atuam com ações 

substancialmente menos violentas, sancionar a conduta. Enfim, o bem jurídico tem como 

escopo o de limitar a atuação do legislador, tendo em vista sempre a preservação dos direitos 

fundamentais e humanos. 

Como ensina Prado
43

, Rudolphi vem entender os bens jurídicos como unidades de 

proteção de valores estabelecidos por um Estado em sua constituição, sendo eles pré-

existentes ao ordenamento penal, cabendo ao legislador a tarefa de criar tipos penais que 

sirvam de apoio ao cumprimento de tais metas constitucionais. O autor diz que, em um Estado 

de direito, é a justiça material o valor a ser buscado, diferentemente de um Estado de 

legalidade, onde o único lastro é a lei; então, a proteção ao bem jurídico nestes termos surge 

como indispensável à manutenção das condições de vida em sociedade. 

Entende Rudolphi
44

, então, que ao Direito penal compete a tarefa de proteger, usando 

de meios razoáveis, as condições de vida em sociedade, tendo como pressuposto orientador a 

liberdade individual. A construção valorativa do conceito de bem jurídico deve partir do 

estudo dos fenômenos sociais que sejam pressupostos de uma vida próspera em comunidade. 

Devendo determinada conduta ser proibida sempre que um comportamento humano tenda a 

lesionar tais pressupostos.  

Continua, em sua exposição, a defender que os bens jurídicos não podem existir 

enquanto estrutura estanque, visto não os serem nem o Estado nem os indivíduos que vivem 

em comunidade, devendo serem eles concebidos como unidades vivas. Rudolphi conclui que 

eles correspondem a funções sociais que, variando a depender da Constituição e do contexto 

histórico, são valiosos na estrutura comunitária de bem estar. 

                                                             
43 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 64. 

44 RUDOLPHI, Hans Joachim. Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico. Revista Nuevo 
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Afirma Cunha
45

, enfim, que as teorias constitucionais de caráter geral têm “na 

Constituição um quadro de referência a partir de princípios muito gerais englobantes de 

unidade de sentido constitucional, como é o princípio do Estado de direito material, 

democrático e social”. 

De outro lado, as teorias constitucionais estritas, disseminada na doutrina italiana, têm 

como fundamento a restrição à atividade legiferante, autorizando a criação de um tipo penal 

dentro de margens mais precisas. A Constituição não mais aqui aparece enquanto referência, 

mas como uma carta contendo mandados de criminalização, porém apenas quando se estiver 

diante de uma conduta que fira valores fundamentais à convivência em sociedade.  

Ocorre uma vinculação entre os valores e os princípios constitucionais com o instituto 

do bem jurídico, mantendo seu conceito dentro dos limites apresentados no texto da 

Constituição. O Texto Magno se converte no modelo de um complexo de valores que, em 

tese, definem a perfeição de um sistema jurídico completo, porém a partir de um modelo 

estanque, dada a dificuldade de se modificar os termos constitucionais.  

O princípio da liberdade ganha valor ainda maior do que nas teorias anteriores, razão 

pela qual um bem jurídico só deverá ser protegido por uma norma penal se ele tiver relação 

direta com outro valor constitucional, não podendo ser amparada a proteção em outros ramos 

do ordenamento legal por vício de inconstitucionalidade material. Na ótica restrita da teoria 

constitucional, ao lado da obrigação de respeito aos princípios do Estado Democrático de 

Direito e à Constituição em seu plexo de normas, o legislador “estaria apenas autorizado a 

criminalizar a violação de bens com algum reflexo em valores constitucionais”
46

. 

Dentre os defensores desta teoria, destaca-se Bricola, que concebe uma tese calcada 

nos princípios constitucionais penais. Segundo ele, a ação legiferante deve, além de respeitar 

à forma estipulada na constituição, se vincular às limitações de conteúdo material. Os 

princípios da reserva legal e da culpabilidade aparecem, nesse sentido, como centrais à 

atividade legislativa; a liberdade, por sua vez, aparece com tamanha força que uma pena 

privativa dela só poderá se fazer presente quando a violação de um bem tenha dignidade que 

lhe seja idêntica, requerendo uma lesão constitucionalmente significativa
47

.  

                                                             
45 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 

descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 129. 

46 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 

descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 129. 

47 Op. cit., p. 173. 
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Angioni, dando igualmente significativa importância ao princípio da liberdade, baseia-

se na proporcionalidade para afirmar que só serão dignos de pena de prisão os tipos penais 

que protejam bens encontrados no mesmo nível da liberdade. Aos demais bens, ainda que 

possuam dignidade constitucional de relevante necessidade de proteção pela via penal, a 

punição deve vir a ocorrer pecuniariamente. A justificativa dessa regra da proporcionalidade 

“resultaria da própria consagração constitucional da função reeducativa da pena”
48

. 

  

                                                             
48 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 
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2. A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL 

 

2.1 Causas que ensejaram o fenômeno  

 

Conforme se pode perceber pela análise do primeiro capítulo desta obra, o conceito de 

proteção ao bem jurídico como forma de legitimação do uso da violência estatal para coibir a 

violência privada surge com uma necessidade de contenção dos abusos praticados em épocas 

anteriores. Uma evolução, não necessariamente linear, transformou a persecução criminal no 

mundo ocidental de algo sem controle para o respeito ao ser humano enquanto digno de 

direitos, ainda que tenha incorrido em uma conduta típica. O Estado de polícia cede a vez ao 

Estado Democrático de Direito, no qual, em tese, apenas condutas que atentem a direitos de 

grande relevância para o indivíduo possam ser consideradas como crime. 

A conjuntura social atual, com altas taxas de delinquência, seja da forma clássica 

através da violência direta, seja de um tipo mais sofisticado, pela via do crime organizado, no 

qual o prejuízo é sentido pela sociedade enquanto conjunto, mesmo que no caminho um ou 

outro indivíduo também acabe sendo afetado diretamente, acarretou o crescimento de clamor 

popular por proteção; e, sobretudo, por punição.  

No Brasil, além da tipificação de novas condutas, ou do agravamento de pena de 

outras já existentes, instaura-se no presente momento uma questão acerca da redução da 

maioridade penal. Aparte de questões de constitucionalidade, o fato é que a sociedade 

aparentemente deseja o agravamento do aparelho estatal de perseguição de infratores uma vez 

que, conforme demonstrado em pesquisa realizada em abril do ano de 2015 pelo Datafolha
49

, 

87% dos entrevistados no país entenderam que a maioridade penal deve ser iniciada aos 16 

anos.  

Uma demanda, quase irracional, por punição por mais que deva ser considerada por 

aqueles responsáveis pela elaboração de leis, deve ser analisada com cautela. Entretanto, tal 

qual expõe Silva Sánchez, “a existência de uma demanda social constitui um ponto de partida 

real, de modo que a proposta que acabe sendo acolhida no que se refere à configuração do 

                                                             
49 DATAFOLHA. Maioridade penal. Pesquisa de Opinião 813805. Disponível em 
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direito penal não poderia desconsiderar a necessidade de dar a ela uma resposta também 

real”
50

.  

Esse movimento de demanda social tem fundamento em algumas causas a serem 

estudadas no presente tópico, sendo sobremaneira importante para a compreensão do instituto 

do bem jurídico nos tempos atuais.  

Em primeiro lugar, ocorre um incremento da busca pelo direito penal em consequência 

lógica do surgimento de novos bens caros à comunidade, assim como a revaloração de outros 

que outrora não necessitavam de uma proteção especial. O aparecimento de novas relações 

econômicas e a importância dada ao meio ambiente na atualidade são alguns exemplos dessas 

novas realidades que urgem por tutela. Em regra, esses bens jurídicos que agora passam a ser 

protegidos por um tipo penal são de titularidade coletiva, uma vez que não é possível repartir 

nitidamente entre os indivíduos quem é afetado com a prática da conduta típica. 

Aliado a isso, a revolução tecnológica, que vem ocorrendo na sociedade, aumentou 

consideravelmente os riscos de lesão a bens jurídicos tidos como clássicos tendo em vista a 

sofisticação dos meios para a prática de crimes. Porém não só por isso, “a sociedade 

tecnológica, crescentemente competitiva, desloca para a marginalidade não poucos 

indivíduos, que imediatamente são percebidos pelos demais como fonte de riscos pessoais e 

patrimoniais.”
51

  

Ou seja, além de permitir a prática de novos crimes, ou de reinventar o modus 

operandi de outros tradicionais
52

, a tecnologia serviu para segregar ainda mais um sociedade 

que nunca foi de fato unitária, culminando no incremento da violência clássica, a 

criminalidade de rua, que deixa na comunidade uma sensação constante de insegurança, e 

acaba por gerar a citada demanda por controle policial e punição de delinquentes. 

Parece que os indivíduos das sociedades pós-industriais olham para o Estado como 

perdedor da luta contra a criminalidade, tendo em vista um aparente excesso de afrouxamento 

da perseguição policial da delinquência. O sentimento de insegurança provoca uma demanda 

generalizada por ações enérgicas, incluindo nesse clamor a tipificação de novas condutas para 

                                                             
50 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 
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51 Op. cit., p. 36. 
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eficazes, haja vista a falta de técnicas investigativas apropriadas, blindando o sujeito ativo de ter sua identidade 

descoberta, haja vista a internet fornecer a eles certa dose de invisibilidade. 
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engessar o âmbito de liberdade individual. Na falta de uma orientação cognitiva que esclareça 

valores positivos, apenas resta pedir que a norma o faça, mitigando a característica de ultima 

ratio do direito penal, pois aparentemente nenhuma outra forma de coerção é mais eficiente
53

.  

 O incremento da sensação de insegurança coletiva faz com que se exija uma 

diminuição dos riscos aos quais os indivíduos venham a estarem sujeitos, o que, por sua vez, 

culmina na criação de tipos penais que passem a tutelar condutas que ainda não tenham 

apresentado resultados danosos, os considerados crimes de perigo. O fato é que, ante a 

vagueza de grande parte da legislação que trata desses tipos de delitos, e a dificuldade em se 

comprovar processualmente a sensação de insegurança causada pela conduta, faz com que a 

legislação tenha uma eficácia muito mais simbólica com o fim da pacificação do clamor 

público, que de fato prática
54

.  

Tal arbitrariedade na criação e aplicação de uma lei penal, isto é, uma violência 

punitiva irracional, no entanto, barbariza os conflitos
55

, uma vez que se desrespeita o Estado 

Social de Direito, pondo em questão as próprias bases de um Estado. 

 O surgimento da fase liberal do direito penal veio atrelado à ideia de que as novas 

normas serviriam como uma Carta Magna do autor de um delito contra o poder desmesurado 

do Estado, tendo como um dos mais importantes e basilares princípios a legalidade estrita, 

que tem como algumas decorrências a proibição de analogia in mallam partem, a 

interpretação restritiva dos tipos penais, bem como a interpretação extensiva das dirimentes.  

Nos últimos tempos, entretanto, as normas criminais passaram a ser também uma 

Carta Magna da vítima, haja vista que aparentemente é a sociedade, ao se identificar mais 

com a figura do sujeito passivo, agora clama por justiça na medida da punição daqueles que 

praticam condutas delituosas.  

Modernamente, o que se observa é uma mudança de status das leis penais: se outrora 

serviam elas de modo de limitação do Estado, já que o povo não mais aguentava ser 

perseguido apenas por ter convicções políticas, religiosas ou morais diferentes, hoje é o 

mesmo povo que passa por um processo de exigir deste mesmo Estado uma posição enérgica 

para coibir a criminalidade. Por mais que essa demanda pareça óbvia, ela traz ínsita uma 
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espécie de segurança da população na isenção estatal em criar e implementar regramentos 

penais de maneira mais justa. 

 O Estado Democrático de Direito não mais se enquadra na categoria de Estado 

mínimo proposta pelos liberalistas da Ilustração. A liberdade, que antes deveria ser respeitada 

pelos governos, agora por eles deve ser garantida e a igualdade passa a ser material, mediante 

a posta em prática de regras jurídicas que garantam o tratamento diferenciado aos diferentes, 

na medida de suas diferenças. Nesse sentido, Silva Sanchez ressalta que a ideia de harmonizar 

um estado mínimo com um direito penal máximo é uma contradição em termos; ele entende 

que há uma retomada do Estado-Polícia, mas agora sob um viés de Estado-Previdência, sendo 

a proteção dos interesses públicos efetuada não mais em termos de autoritarismo, mas sim 

através de democracia e autoridade
56

.  

 A opinião do autor, apesar de ter em si coerência, parece relativamente extremada. De 

fato, é difícil conceber a equalização de um estado mínimo com um direito penal máximo; 

porém, o Estado de polícia traz consigo a noção de totalitarismo, em que o governante decide 

por quais normas aplicar, e contra quem o serão, não necessariamente respeitando os 

princípios contidos na constituição, e, muito menos, os fundamentos da dignidade da pessoa 

humana. Em um Estado-Previdência, nos termos propostos, não se observa, ao menos 

hipoteticamente, o uso desenfreado do direito de punir, salvo se com a finalidade de, como 

defende o presente trabalho, proteger algum bem jurídico tido por caro à vida em 

comunidade.  

 A questão é, com o incremento exponencial da complexidade social, desacompanhado 

de práticas sustentáveis de controle de delinquência, gerou-se na sociedade uma política de 

medo, em que ao invés de se optar por uma violência de rua, sem nenhum controle, faz-se a 

escolha no sentido de instigar o Estado a se mostrar mais presente, mediante o direito penal, 

enquanto mecanismo primeiro de salvaguarda dos interesses comunitários. Isso se deve muito 

ao fato de haver um descrédito generalizado de outras instâncias de proteção, como os 

Direitos civil e administrativo, bem como a perda de um referencial de moralidade que possa 

ser responsável por diferenciar o bem do mal, e a resposta ao indivíduo que se comportar de 

tal ou qual maneira. 

 A crise então, tomando por base o exposto neste tópico, agrava-se não apenas pela 

aparição de novos riscos e noções de convivência, mas também porque a falta das referências 
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valorativas no meio social deixa patente a ausência de esclarecimento ético-filosófico para a 

solução dos conflitos de maneira mais eficiente que apenas remédios paliativos para 

problemas sociais. A expansão do direito penal, além dessas causas, tem como sintomas o 

agravamento do sistema carcerário, que no Brasil já colapsou há muito tempo. 

 Assim, a força violenta do Estado entra em contraponto com o poder do crime e 

contribui para a manutenção da insegurança, mesmo em um código penal repleto de tipos e 

normas de proibição. Falta substrato para buscar um consenso social sobre o que é certo e 

errado também porque desapareceram as estruturas de solidariedade tradicionalmente 

vislumbradas em outros tempos; mas o passado não é suficiente para se viver o presente, 

razão pela qual a questão do bem jurídico é mais do que nunca necessária para a crítica ao 

regime penal. 

 Diante dessas causas, a doutrina se divide entre aqueles que defendem a expansão 

como modelo de modernização do direito penal, e uma vertente que defende a necessidade de 

que a intervenção punitiva seja focada em um Direito Penal mínimo. Entre os defensores do 

moderno direito Penal, destaca-se Luis Gracia Martín, para quem as normas criminais devem 

corresponder às exigências materiais da ordem social, de maneira que o ramo penal não se 

torne epistemologicamente inaceitável e politicamente reacionário
57

.  

 Desta maneira, o autor propõe seja construído um novo discurso jurídico que tome por 

base uma crítica dogmático-filosófica pretendendo realizar a interpretação dos conceitos e os 

princípios penais sob uma “perspectiva histórico-material”
58

. A modernidade do Direito Penal 

será plena quando seja alcançada harmonia com o momento histórico da sociedade, sob pena 

de se tornar anacrônico, e, portanto, não compatível com um Estado social e democrático, 

haja vista ser a modernidade uma imposição da própria história evolutiva da raça humana, 

onde o que se tem por novo hoje, passa a ser obsoleto em tempo cada vez menor, sendo 

necessário o acompanhamento jurídico dessas novas situações, para que se mantenha a 

racionalidade do discurso.  

 No entanto, este discurso de modernização não pretende mais que uma adequação do 

direito penal às novas realidades sociais e ao Estado social. Diferentemente dos que defendem 

um discurso de resistência, como será analisado em breve, não há no programa o objetivo de 

se desviar, nem a hipótese de flexibilizar o mínimo que seja dos princípios e garantias já 
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conquistados pelo Estado de Direito, mas sim aprofundar-se neles, com o fim de encontrar a 

sua plenitude
59

. 

O estudo da expansão do direito penal converteu-se em uma característica primordial 

do atual debate político criminal, no qual se vive uma fase pautada por um claro processo 

crescente de criminalização que, por outro lado, tendo em conta o horizonte atual de reformas, 

parece não ter fim em um curto prazo. Tal processo converte o sistema penal em modelo de 

gestão primária dos problemas sociais, provocando, eventualmente, a justaposição das 

funções preventivas da esfera criminal com as demais formas de punição do direito 

sancionatório em geral, tornando-se muito difícil estabelecer diferenças teóricas entre o 

direito penal e os outros ramos do ordenamento jurídico, especialmente o direito 

administrativo sancionatório e o direito policial de prevenção de perigos
60

. 

É neste viés que a Escola de Frankfurt, cujos expoentes são autores como Hassemer e 

Muñoz Conde, vem a defender a retomada ao direito penal dos bens jurídicos como propostos 

pelo período clássico, de modo a devolver a este ramo do Direito a característica de ultima 

ratio da resolução de conflitos.  

Conforme já tratado no capítulo anterior, além de deixar o direito penal limitado à 

restrita esfera dos bens pessoais, ou seja, devendo incidir apenas sobre condutas que violem 

bens jurídicos considerados essenciais para a sociedade – vida, patrimônio, saúde e liberdade 

–, os bens jurídicos universais só podem vir a ser tutelados pela esfera penal quando tiverem 

uma dimensão individual, limitando legislativa e dogmaticamente a persecução criminal.  

Em tal sentido, desonera-se o direito penal da capacidade de prevenção de riscos, pois 

os perigos oriundos do aumento da complexidade social advinda da tecnologia somente serão 

seu alvo se afetarem efetivamente os bens jurídicos mencionados.  

Para Hassemer, tal tentativa, através de um abarrotamento de novos tipos penais com a 

finalidade de reduzir a insegurança da sociedade de riscos, afasta-se o direito penal de sua 

missão primordial de asseguramento de uma escala de valores indispensáveis à vida social; 

transformando-o em um agente de controle de grandes problemas da sociedade atual
61

.  
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A justiça penal perde seu valor ao entender este ramo do ordenamento como puro 

“dogmatismo moral”
62

 da sociedade, já que aparentemente o Estado falhou em tentar 

catequizá-la por outros meios mais brandos, através da utilização de adequada e diferenciada 

política de informação, assistência ou de recurso a medidas de natureza eticamente 

indiferentes; opta-se por punir e reprimir a prática de comportamentos indesejáveis recorrendo 

abusivamente a sanções criminais
63

. 

Ambas as teorias se apoiam em argumentos sólidos para defender o seu ponto de vista: 

de um lado, Hassemer
64

 defende que sejam excluídas do direito penal as normas destinadas à 

regulamentação de riscos, ou direito de intervenção que é situado entre o direito 

administrativo e o direito penal, que teria por finalidade controlar e inibir os riscos oriundos 

das novas tecnologias, através da tutela de bens jurídicos coletivos; uma vez que há a 

frequente aplicação de penas de caráter formal, que representam uma tendência a operar como 

controle social de forma mais simbólica do que coerciva ou instrumental, os problemas se 

mantêm sem solução, enquanto o perfil de um direito penal próprio de um Estado liberal vai 

desaparecendo em prol de um perfil de Estado de segurança
65

; e também porque “os 

comportamentos passam a ser criminalizados não porque são socialmente inadequados, mas 

para que passem a sê-lo. Em lugar de resposta e retribuição, a ênfase está na prevenção de 

futuras perturbações de grande magnitude.
66

” 

Já do lado diametralmente oposto, Gracia Martín vem entender que esse movimento 

de modernização, através de uma expansão ordenada e com critérios de proteção das garantias 

conquistadas, é uma exigência ético-política da realidade social atual, que tem como raízes a 

luta histórica contra os efeitos perversos do discurso político-liberal; os conteúdos das 

garantias liberais só vêm a ter validez na medida de sua conformidade com postulados de 

justiça e dos fins sociais e democráticos que são atribuídos hoje a um Estado, que, na sua carta 

de tipos penais deve considerar, e eventualmente priorizar, a danosidade social de agressões e 
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lesões a bens coletivos, que são tidos atualmente por elementares, e até mesmo superiores a 

outros de ordem individual
67

. 

Eleger como correta uma teoria em detrimento de outra exige que se pense o direito 

penal sob duas perspectivas diferentes. Se se valoriza o desejo da vítima em ter punido aquele 

que lhe afligiu determinado mal, ainda que indiretamente, outra forma não há que seja 

diferente do estímulo ao movimento de expansão. 

De outra banda, quando se considera o direito penal não como modalidade de 

resolução de conflitos ou de prevenção de resultados que podem vir ou não a ocorrer com a 

prática de determinadas condutas, é na Escola de Frankfurt que se devem sedimentar as bases 

da argumentação.  

O bombardeio da mídia no que tange ao incremento sem freios das práticas delitivas, a 

sociedade acaba por se aliar ao primeiro modelo apresentado. O estudioso de direito, no 

entanto, não deve se deixar impressionar pela realidade existente, mas deve, mesmo a 

considerando, buscar por uma solução que seja mais racional, em uma tentativa de obter 

justiça a longo prazo, através da educação social.  

Em outras palavras, enxertar o código com mais e mais tipos penais não provoca 

necessariamente a diminuição de condutas criminosas, mas sim acarreta o aumento de pessoas 

encarceradas em presídios que não comportam nem mesmo aqueles que já estão lá. A busca 

por uma solução de conflitos que saia da esfera penal é mais do que nunca essencial na 

formação de uma sociedade mais evoluída e justa, onde mesmo àqueles autores de delitos 

sejam dadas oportunidades de reintegração ao meio comunitário. 

 

2.2 Efeitos da globalização na política criminal 

 

A delinquência transnacional aparece como preocupação não só dos indivíduos mas 

também dos próprios Estados num luta contra a sensação de insegurança generalizada 

acometida sobre a sociedade pós-industrial. Silva Sanchez alerta para o fato de esta expansão 

para além das fronteiras territoriais, apesar de unificar de certa forma o direito penal em nível 
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global, acaba por reduzir sua função de garantia político-criminais, substantivas e 

processuais
68

. 

Para esta conclusão, o autor se assenta em quatro constatações básicas
69

:  

 

a) a abordagem da criminalidade transnacional dirige demandas eminentemente práticas ao 

direito penal, sendo que não se discute a possibilidade de uma ciência penal supranacional, 

mas se pede a ela apenas as bases jurídicas para responder às exigências dos diversos poderes 

políticos, que se veem limitados dentro de seu próprio território, insuficientemente capazes de 

punir por si sós a prática dessas novas condutas delitivas;  

 

b) a criminalidade globalizada é de ordem econômica, razão pela qual o objeto de estudo tem 

uma modificação paradigmática em relação do direito penal clássico, já que, como voltado 

contra os “poderosos”, estes delitos ainda têm uma regulação insuficiente, cuja dogmática 

pende de desenvolvimento;  

 

c) há uma larga demanda punitivista das condutas praticadas, haja vista, conforme citado, a 

sensação de insegurança causada na comunidade e nos Estados com esta modalidade de 

delinquência, razão pela qual, ante a dificuldade de aplicação de pena aos culpados, exige-se 

uma severidade maior de sua medida, como uma maneira de compensação, salientado o 

aspecto simbólico da sanção;  

 

d) por fim, em uma tentativa de punir sempre que possível os responsáveis, o ordenamento 

supranacional acaba por suprimir garantias que existem nos ordenamentos internos, tornando-

se um conjunto mais repressivo que qualquer um dos sistemas que o originaram.  

  

 Ao tratar do assunto, Alberto Silva Franco
70

 pondera que  

 

[...] de um lado, não se pode deixar de reconhecer que o modelo globalizador 

produziu novas formas de criminalidade que se caracterizam, fundamentalmente, por 

ser uma criminalidade supranacional, sem fronteiras limitadoras, por ser uma 
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criminalidade organizada no sentido de que possui uma estrutura hierarquizada, quer 

em forma de empresas lícitas, quer em forma de organização criminosa, e por ser 

uma criminalidade que permite a separação tempo-espaço entre a ação das pessoas 

que atuam no plano criminoso e a danosidade social provocada. 

 

 A delinquência advinda da globalização se caracteriza por acontecer no âmbito de 

organizações criminosas, tendo por sujeitos ativos pessoas poderosas, diferenciando-se, 

portanto, dos regulares destinatários das normas penais do direito penal clássico. Dá-se azo à 

“aparição de uma nova concepção do delito, centrada particularmente nos elementos 

organização, transnacionalidade e poder econômico, completamente distintos da ideia de 

delinquência como fenômeno marginal”
71

.  

Explica Zaffaroni
72

 que essa nova forma de poder planetário, que foi idealizada pelo 

neocolonialismo decorrente da revolução industrial, dificulta sobremaneira a atuação dos 

órgãos de fiscalização e controle das atividades econômicas de ordem global; ante a ausência 

de um poder regulador e criminalizante no plano internacional. Trata-se de condutas impunes, 

com a particularidade de que se cometem em proporções macroeconômicas. 

Entretanto, não se limita à criminalidade econômica os tentáculos do poder planetário, 

haja vista que os mais graves delitos contra o meio ambiente são cometidos por aqueles que 

detentores do mercado econômico global. A concorrência aumentada com a diminuição das 

barreiras a partir do fenômeno da globalização que se iniciou na década de 1980 impulsiona 

os atores mercadológicos a buscar maiores rendimentos em um menor espaço de tempo, sob 

pena de perder a sua clientela para quem o faça, acarretando uma degradação progressiva e 

demasiada da instância ambiental
73

.  

Neste espeque, José Faria da Costa faz alusão à deterioração da noção de Estado 

nacional por várias frentes, salientando que esse fato repercute sobre o próprio direito penal, 

acabando por determinar que a solução à criminalidade vem sendo atrelada à estrutura 

jurídico-política pretendida por esta nova modalidade de Estado
74

. Ainda, aduz que a 

criminalidade econômica se desenvolve cada vez menos em um território limitado 

geograficamente, faltando a essa nova delinquência global um local do crime, pelo menos na 
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interpretação clássica apresentada pela dogmática, que possa limitar a competência espacial 

dos órgãos de polícia e jurisdicionais
75

.  

Cedendo às pressões sociais por uma busca da punibilidade de crimes que transbordem 

as barreiras territoriais, o surgimento de um direito penal global provavelmente virá 

acompanhado de uma sensível diminuição garantista. Isto porque, como explica Silva 

Sanchéz, “a imputação objetiva tende a perder sua vinculação com relações de necessidade 

conforme as leis físico-naturais. Em seu lugar se propõe a suficiência de relações de 

probabilidade ou, inclusive, diretamente de puras relações (normativas) de coerência”
76

.  

Mas a essa questão não se limita vez que, nos sistemas ocidentais – tradição 

continental alemã, francesa e common law anglo-saxão –, encontram-se diferenciações 

consideráveis quando se trata da esfera criminal citadas também por Silva Sanchéz: delitos de 

comissão por omissão, que no sistema alemão são tratados com exigência de precisão 

conceitual restritiva, são relativizadas nos demais regimes jurídicos; a figura do dolo eventual 

e da culpa consciente é condensada no conceito de recklessness anglo-saxão; figuras 

processuais eximentes de responsabilidade devem não apenas ser razoavelmente alegados 

como devidamente provados pelo imputado no sistema de common law, diferentemente do 

que ocorre nos demais.
77

  

Os Estados-Nação, assim como a tradição jurídica por eles desenvolvidas, ou mesmo 

adaptadas, passam a perder sua soberania e autonomia, ainda mais porque ficam diante de 

uma influência cada vez maior de regulamentações internacionais, transmudando-se 

tradicionais centros de decisão para esferas regionais e globais
78

. 

Tudo isso leva à reflexão acerca do que sobraria das conquistas do direito penal dos 

últimos séculos, e se haveria realmente a necessidade de, com o fim de punir condutas 

praticadas em um campo global, abrir-se mão dos princípios considerados por cada Estado 

como caros ao seu regime jurídico criminal.  
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Alega Zaffaroni
79

 que, em um primeiro momento, a globalização traz como 

consequência a deterioração dos direitos humanos, sem que se possa predizer uma reação 

eficaz em sentido contrário para frear este fenômeno. No entanto, é otimista e defende que 

não é necessário se desesperar, pois como já visto em épocas anteriores, um poder planetário 

não existe linearmente, havendo em uma mesma geração quem defenda práticas mais 

endurecidas de persecução criminal, enquanto outros tenham tendências abolicionistas, e, no 

meio de todos, uma extensa gama de meios-termos. Todo poder, por maior que seja, deve-se 

supor possui um limite, sendo esta a experiência vivida em momentos anteriores da história.  

É nesse contexto que a discussão acerca da função do bem jurídico toma um novo 

fôlego. De fato, o que salta aos olhos é a atual incapacidade de o direito penal encontrar 

soluções a essa nova modalidade de condutas criminosas, acabando por gerar um sentimento 

de impunidade cada vez maior na sociedade. Frequentes escândalos de corrupção que assolam 

os meios de comunicação diuturnamente aliados à parca punição dos responsáveis transcreve 

para a comunidade tal incapacidade já conhecida pelos estudiosos da área jurídica.  

Tudo isso leva a considerar se a diminuição das garantias do juízo penal, caso objetive 

facilitar a punição dessa nova classe delinquente, pode vir a ser legítima por trazer algum tipo 

de justiça e em consequência a “pacificação social”; ou se é exatamente nesse momento de 

crise, ainda com todas as dificuldades apresentadas, que as funções de garantia da leis penais 

devem ser não só respeitadas, como também maximizadas, no sentido de não criar 

diferenciações jurídico-penais entres os indivíduos para além daquelas que já existem em 

outros ramos do direito.  

De saída, é possível que se pense em diminuir as garantias penais com o objetivo de 

maximizar o espectro de punição da nova classe criminosa, fruto mesmo de um clamor social. 

Entretanto, esta posição não deve ser adotada nem por aqueles que cunham as leis penais, nem 

por quem as aplicam.  

 

2.3 Administrativização do direito penal 

 

A partir da difusão do discurso de expansão, ao direito penal agora é dado não só punir 

condutas que tenham de fato já ferido algum bem jurídico, mas também orientar seus 

institutos à prevenção e inibição de atividades no momento antecedente à causação de um 
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mal, mesmo que não tenha havido afetação direta ao tal bem: o desvalor do resultado é 

substituído pelo desvalor da ação.  

Escreve Raúl Pariona Arana que ao direito penal parece ter sido dada uma função de 

pedagogia social
80

, o que denota uma descrença na capacidade humana de conviver em 

sociedade, caso não haja o risco pulsante de sofrer uma reprimenda violenta por parte do 

Estado quando se comportarem de forma não desejada. 

Pautando-se por algumas premissas, Silva Sanchéz
81

 chega à conclusão de que o 

direito penal nas sociedades pós-industriais, caracterizadas como sociedades de risco, passou 

a adotar uma modalidade de raciocínio típica do direito administrativo sancionador, e, além 

disso, se converteu em um direito de gestão ordinária de problemas sociais.  

Parte o autor da ideia inicial de que, aliado à eleição de novos objetos de tutela pela 

esfera jurídico-penal, há um adiantamento das fronteiras do que seria considerado como crime 

no direito clássico, através da criação de delitos de perigo abstrato, com a finalidade de se 

proteger bens jurídicos não atribuíveis a um indivíduo separadamente, mas sim a toda 

comunidade. Assim, o âmbito de intervenção deste direito passa a ter relação imediata com as 

instituições da sociedade ou do próprio Estado, tendo o indivíduo apenas como interessado 

mediato
82

. Nesse sentido, Romero
83

 dispõe: 

 

“Vislumbra-se que os crimes de perigo abstrato não buscam responder a 

determinado dano ou prejuízo social realizado pela conduta, senão evitá-la, barrá-la, 

prevenindo e protegendo o bem jurídico de lesão antes mesmo de sua exposição a 

perigo real, concreto, efetivo de dano. Ao fazer uso desta modalidade delitiva, quer o 

Direito Penal da atualidade proporcionar, ou melhor, dar a sensação de segurança ao 

corpo social.”  

 

É como se o legislador, no afã de permitir a estes indivíduos desenvolverem 

plenamente os bens pessoais de máximo valor, optasse por proteger o contexto em que eles 

estão inseridos, ainda que com eles não haja relação imediata. Em exemplo concreto, protege-
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se o meio ambiente não enquanto interesse de per si, mas sim porque é essencial para o 

desenvolvimento da vida humana
84

.  

A administrativização surge, portanto, ao se transmitir para o direito penal a 

necessidade de gerenciar cada vez mais riscos gerais que se traduzem em contextos afastados 

do indivíduo, dado serem cada vez mais genéricos no tempo e espaço. O legislador atual se 

orientaria, portanto, à consecução de objetivos preventivos, entendendo as normas penais 

como instrumento de controle social estatal
85

.  

Posta em intelecção mais radical, a administrativização do direito penal vem a ser 

tratada como uma patologia
86

 pelo fato de desnaturalizar as características essenciais deste 

ramo da ciência jurídica, acarretando a utilização ilegítima da pena e das normas que as 

instituem. 

Levando em consideração a necessidade crescente de intervenção estatal nos 

problemas advindos da pós-modernidade, Silva Sanchez
87

 propõe a criação de duas classes de 

direito penal. Quando o caso for a salvaguarda de bens jurídicos de caráter difuso, a ordem 

criminal pode se apresentar mais flexível, com a redução de algumas garantias, mas, para tal, 

não poderiam ser cominadas penas privativas de liberdade, restando adequada a aplicação de 

penas restritivas de direito e pecuniárias; de outra banda, para a proteção do bens jurídicos 

clássicos, as garantias seriam completamente respeitadas, já que seria possível a determinação 

de prisão do autor do delito.  

Essas duas velocidades do direito penal acabariam por manter a capacidade simbólica 

de intimidação sem, todavia, sacrificar direitos individuais. Ou seja, observado o 

distanciamento da conduta do núcleo criminal clássico, as penas assim o deveriam ser, 

aproximando-se das sanções administrativas, tendo como “bônus” a possibilidade de o 

ordenamento penal poder abrir mão de garantias político-criminais e de certos critérios de 

imputação, com a finalidade de punir uma maior gama de condutas.  

A posição do autor, por mais sedutora que possa parecer, não deve prosperar. Não se 

pode, sob o pretexto de punir uma maior gama de condutas, afrouxar-se a garantia de proteção 
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ao bem jurídico atingido, devendo ser respeitados todos os limites que existem para a 

aplicação da punição. Se o direito penal ainda não possui normas que sejam maduras o 

suficiente para propiciar a concretude de seu intento, este problema deve ser resolvido por 

outra via que não seja a diminuição das garantias de liberdade conquistadas pelos indivíduos 

nos últimos séculos. A expansão do direito penal veio com a criação e revaloração de novos 

bens jurídicos, sobretudo os de ordem difusa, mas isso não deve implicar a busca desenfreada 

por uma punição, devendo-se manter vigentes os princípios que serviram de base ao direito 

penal atual.  

Ainda que não seja uma pena de prisão imposta, uma punição pela via penal acaba por 

acarretar uma série de prejuízos àquele que a sofre. Enquanto cidadão ordinário, é fácil aceitar 

que assim o seja em virtude de um “bem maior”; entretanto, a reiteração da diminuição de 

garantias pode acabar por gerar um sistema de perseguição policial maior que a própria 

persecução processual, no qual as punições serão mais bem vistas que a preservação de 

garantias individuais conquistadas a duras penas pelos defensores dos direitos humanos.  

Com posicionamento mais forte contra o expansionismo, Hassemer
88

 não concebe 

essas condutas, que não atentam a bens jurídicos no seu sentido clássico, como pertencentes à 

esfera de punição por parte do Direito Penal: este ramo jurídico deve se circunscrever à esfera 

nuclear mínima. Para o autor, o controle social pela via penalística só pode estar presente 

quando se fizer necessária a proteção de elementares interesses humanos, ou seja, a vida, a 

saúde, a liberdade ou a propriedade; e, ainda assim, caso não existam outros instrumentos com 

menor potencial de lesão que possam ser utilizados no caso.  

Então, a utilização do direito penal com o fim de “pedagogia social” termina por 

ofender axiomas garantistas, aos quais se encontra vinculado de forma absoluta, tendo em 

vista sempre o dever de respeito ao princípio da subsidiariedade, e não como prima ratio de 

uma política de controle
89

. Mais uma vez deve ser reafirmada a ideia de que o direito penal 

não é a primeira via a que se deve recorrer parar corrigir uma distorção gerada por um 

conduta, e muito menos deve ser a forma máxima de educação de um povo a não praticar tal 

ação.  

Aceitar essa visão pedagógica do direito penal é, em outras palavras, tratar os 

humanos com seres não dotados de inteligência para distinguir o que deve ou não ser feito, 

                                                             
88 HASSEMER, Winfried. História das ideias penais na Alemanha do pós-guerra. Revista de informação 

legislativa, v. 30, n. 118, ps. 237-282, abr./jun. 1993, p. 258. 

89 HASSEMER, Winfried. Crisis y características del moderno derecho penal. Actualidad Penal. Madrid, n° 

43/22 de 1993, ps. 635-646. 



48 
 

agindo apenas por medo, como um animal acuado diante de seu predador. Em outras palavras, 

a doutrinação pelo medo dota o Estado de poder maior do que ele deve possuir; o 

alastramento desse medo aumenta ainda mais essa força; e os resultados advindos desse ciclo 

podem ser nefastos à condição humana.  

Não ignorando, contudo, a necessidade de tutela dessas novas situações surgidas com 

a sociedade de risco, Hassemer propõe o surgimento de um novo campo jurídico, por ele 

chamado de Direito de Intervenção, situado entre os direitos administrativo (ou civil) e o 

direito penal. Nesse sentido, o autor
90

 afirma que 

 

Há muitas razões para se supor que os problemas modernos de nossa sociedade 
causarão o surgimento e desenvolvimento de um direito interventivo 

correspondentemente moderno na zona fronteiriça entre o direito administrativo, o 

direito penal e a responsabilidade civil pelos atos ilícitos. Certamente terá em conta 

as leis do mercado e as possibilidades de um sutil controle estatal, sem problemas de 

imputação, sem pressupostos da culpabilidade, sem um processo meticuloso – mas, 

então, também, sem a imposição de penas criminais. 

 

Como explica Machado
91

, esse novo direito é a alternativa de controle social da 

criminalidade moderna proposta pela Escola de Frankfurt, no qual se verificaria um diminuído 

nível de garantias individuais, além de uma forma procedimental nova e abreviada, desde que 

não fosse aplicada a pena máxime da esfera penal atual, que é a privação de liberdade.  

Ainda que tenha criado uma teoria cuja consequência prática seria quase idêntica – 

diminuição de garantias e renúncia às penas privativas de liberdade –, Sánchez
92

 vai de 

encontro a Hassemer pautando suas críticas em dois argumentos principais.  

Em primeiro lugar, alega, com razão, que ao direito penal é dotada uma capacidade 

comunicativa, ou seja, uma referencia simbólica muito superior à experimentada pelo direito 

administrativo, sendo possível, ao menos em tese, um desestímulo à prática de novas condutas 

delituosas.  

Vai mais além, ao acrescentar que o ordenamento penal “aporta sua maior neutralidade 

no que diz respeito à política, assim como a imparcialidade própria do jurisdicional. Isso torna 

mais difícil para o infrator a utilização das técnicas de neutralização do juízo de valor”. 

Compreende, portanto, o direito penal como menos permeável a influencias políticas do que é 
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a atividade sancionadora das administrações públicas. Esse argumento, no entanto, caso se 

assista a qualquer noticiário atual tratando da investigação dos crimes de corrupção praticados 

por políticos brasileiros, torna-se quase ingênuo.  

Apesar dessas tentativas de tratar diferentemente condutas que tenha afetação menor 

ao bem jurídico individual, não se observa essa decisão política na prática; muito pelo 

contrário, uma vez que normas penais que tutelem bens coletivos acabam por terem penas 

mais gravosas que aquelas oriundas do período clássico. Para que se experimente uma real 

mudança, é preciso que seja dado um enfoque político-jurídico no sentido de criar uma 

delimitação entre ilícitos penais e administrativos, escalonando de um modo racional a 

aplicação de penalidades. Esclarecedora é a conclusão de Feijoo Snachéz
93

: 

 

Os fins do direito administrativo são estritamente preventivo-instrumentais numa 

perspectiva social ou global, sem a necessidade de justificar individualmente a 

lesividade social da conduta (o injusto material). Por isso, as infrações de perigo 

abstrato são perfeitamente compatíveis com os fins deste ramo do direito 

sancionatório. Ao revés, a pena só pode cumprir seus fins preventivos através da 

retribuição de um fato concreto que consiste em uma conduta que, por si mesma, 

encerra uma lesividade potencial. O direito penal só pode prevenir riscos futuros 
com base na retribuição de riscos efetivos passados com os quais a sociedade tem 

que aprender, enquanto ao direito administrativo cabe a preven- ção de situações de 

risco ou de insegurança. Para ser legítima, à pena estatal é vedada a possibilidade de 

punir um fato que, individualmente considerado, careça de lesividade ou 

periculosidade para outros âmbitos de organização, isto é, que não seja uma 

organização defeituosa capaz de afetar, por si mesma, outros âmbitos de 

organização. 

 

Isso porque, na sociedade de riscos, em que até o direito penal se transformou em um 

discurso de persecução eleitoral, fica cada vez mais distante a possibilidade de ser apresentada 

uma solução dogmática ao problema enfrentado. Zaffaroni
94

 assevera essa ideia, afirmando 

que os políticos estão mais preocupados com o espetáculo proporcionado pela produção de 

novas leis penais, que necessariamente com o cumprimento destas mesmas leis, e menos 

ainda com a criação de um sistema de preservação do indivíduo sem ameaçar as garantias 

individuais, 

É nesse sentido que Zuñiga Rodríguez
95

 pontua avançar a passos lentos a 

racionalização dos critérios de delimitação das esferas de ilicitudes penais e administrativas, 

vez que nada consegue fugir às decisões político-criminais, centralizadoras do debate. É como 
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se aparentemente a dogmática estivesse posta em repouso, necessitando da promulgação de 

leis para só então poder ganhar vida novamente, invertendo-se o processo de intelecção 

jurídica tradicional.  

No entanto, é preciso deixar mais uma vez expressa a opinião contida neste trabalho: 

enquanto a tutela desses novos riscos estiver sob o manto do direito penal, nenhuma garantia 

do indivíduo, qualquer que seja ela, pode vir a ser relativizada com o fim de se ter uma 

punição mais frequente. 
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3. A RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO PARA O DIREITO PENAL  

 

3.1 Funções axiológica, exegética, sistemática e individualizadora do bem jurídico 

 

Ao lado da função de garantia, através da limitação do poder de punir do Estado, tida 

como a de maior importância, ao bem jurídico são atribuídas outras funções decorrentes das 

teorias aos quais se vincula. Polaino Navarrete
96

, ao tratar do tema, entende que elas se 

dividem em axiológica, exegética e sistemática. Prado
97

, em raciocínio sintético, divide-as em 

funções de garantia, teleológica, individualizadora e sistemática.  

Tal qual exposto por Navarrete
98

, a função axiológica do bem jurídico se relaciona 

intimamente com o fato de ser o direito penal uma ciência valorativa, cujo desenvolvimento 

se dá em revelar quais bens ou valores são caros à vida humana em comunidade.  

Em assim sendo, a proteção de um determinado objeto através do direito penal, 

alçando-o à categoria de bem jurídico, implica a realização de um juízo de valor positivo 

acerca do mesmo objeto; e, imediatamente, uma valoração negativa das condutas que tenham 

o escopo de alterá-los, transformando-se em intoleráveis juridicamente.  

Enfim, ao estimar tal bem como merecedor de tutela, resta estabelecido que o fim da 

norma é tão-somente protege-lo, tanto no âmbito da fundamentação do injusto, quanto nas 

eventuais causas de justificação das condutas típicas. Ao analisar a obra de Mezger, Brandão
99

 

vem dizer que “o bem jurídico é uma valoração em face do objeto da ação”, não havendo 

obrigatoriedade em haver uma identificação entre os dois conceitos. 

Existe uma relação direta entre a função axiológica e a função exegética – chamada 

de teleológica ou interpretativa por Prado – do bem jurídico. Enquanto a primeira trata da 

consideração deste enquanto sigo valorativo para a ciência jurídica, a outra se centra nos 

processos de caracterizar e delimitar com exatidão o atuar voluntário a que pode ser cominada 

uma sanção penal. A missão do objeto de tutela no exame dos tipos legais vai além de sua 
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imersão nos elementos da dogmática penal, assumindo relevante função em revelar o 

significado da política-criminal adotada na elaboração das normas
100

.  

Conforme vem dizer Prado, utilizar o bem jurídico como meio de interpretar os tipos 

penais é essencial pelo fato de ser aquele o condicionante do sentido e alcance destes, 

considerando digno de pena as condutas que o aflijam e excluindo aquelas que não afetem. 

Está, portanto, o bem jurídico no centro da norma penal, existindo como conteúdo material do 

injusto; ou seja, serve para dar substância à forma típica posta enquanto lei.  

Ainda vem Navarrete a relevar que o bem jurídico não se confunde com a ratio legis 

da norma, afirmando que a norma incriminadora provê o asseguramento dos bens jurídicos, 

mas com a finalidade de uma justiça penal. O conteúdo de proteção da norma legitima a 

configuração positiva dos tipos legais, e esta mesma norma é legítima havendo uma 

necessidade proteção dos bens jurídicos. A finalidade da lei vai além dessa proteção, restando, 

dentre outras, as necessidades de dar azo à uma justiça material e à prevenção criminal.  

Ao bem jurídico deve assistir sentido social próprio que preceda a existência da norma 

penal, sendo objeto de proteção, mas não finalidade exclusiva desta, já que também devem 

estar consideradas questões como a prevenção geral e especial, os fins acessórios das sanções 

penais, eventual ressarcimento da vítima, e questões de política-criminal. Nas palavras de 

Cláudio Fragoso
101

, 

 

O fim da norma é a tutela de um valor social, que não se compõe exclusivamente de 

um bem jurídico: o desvalor da conduta delituosa não é dado apenas pela ofensa a 

um bem jurídico. Quanto mais não fosse, bastaria isto para excluir que escopo da 

norma e bem jurídico possam ser a mesma coisa. 

 

Ao bem jurídico é dada a função de obrigatório critério material na exegese das 

normas penais para a compreensão e crítica dos preceitos postos. No entanto, tendo em vista 

que a norma penal, tal qual exposto acima, não tem como fundamento apenas a proteção do 

bem jurídico, não pode ser considerado o objeto de proteção como o único meio interpretativo 

para se desvelar o seu sentido
102

.   

Utilizado como centro teleológico da norma, o bem jurídico, contudo, não é fruto de 

um conceito estanque, que se protrai no tempo a partir de uma interpretação pré-estabelecida. 

Antes, é ele tomado em relação ao momento de aplicação da norma jurídico-penal e as 
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circunstâncias do caso concreto, permitindo desta forma uma abertura interpretativa do 

método penal in bonam partem
103

. Enfim, a interpretação teleológica do objeto de proteção 

possibilitará a exclusão da punição de condutas que não o lesem ou o ponham em perigo, por 

não restar configurada a antijuridicidade material. 

O grau da lesão ao bem jurídico decorrente de uma conduta, e a sua decorrente 

avaliação no momento da dosimetria da pena, correspondem à função individualizadora. Ou 

seja, a medida do mal cometido ao sujeito passivo será, juntamente com outros fatores –

 culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias 

e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima
104

 –, o tanto de pena que lhe 

será aplicada.  

A função sistemática do bem jurídico, por fim, tem como fundamento a construção 

metodológica do ordenamento penal. Mais que uma diretriz legislativa, a classificação dos 

tipos penais na parte especial dos códigos a partir do objeto de proteção é necessária para que 

se obedeça a uma ordem lógica, essencial à cientificidade do direito penal. Conforme 

Navarrete, a extensão da possibilidade de fatos puníveis diferentes acaba por dificultar a 

ordenação dos mesmos, de modo que se utiliza o bem jurídico como forma de 

desenvolvimento de uma sistemática valorativa da parte especial do Código Penal
105

. 

 

3.2 Função de garantia do bem jurídico 

 

A função de garantia aparece como a de maior relevância dentro do espectro de 

decorrências do bem jurídico penal. Conforme afirma Prado
106

, a função de garantia reside na 

existência de um limite material da norma penal, havendo a necessidade de demonstração de 

que uma conduta lesionou ou colocou em grave perigo um bem jurídico para que se possa 

falar em incriminação. Reconhece-se, aqui, uma função limitadora do poder penal do Estado, 

uma vez que a elaboração de normas típicas deve ter como fundamento máximo a exclusiva 

proteção de bens jurídicos.  
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Dessa concepção, exsurge o aforismo nullum crimen sine injuria, ou seja, não há 

crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico relevante. Apesar do fenômeno da 

expansão do direito penal experimentado nas últimas décadas, e tratado no capítulo II do 

presente trabalho, ainda existe uma ideia de que ao ordenamento penal deva ser deixadas as 

questões que não puderem ser resolvidas por nenhum outro, relevando o caráter de 

subsidiariedade deste ramo.  

Em tal sentido, Ferrajoli entende que só compete à lei penal a prevenção dos mais 

graves custos individuais e sociais oriundos das condutas humanas, somente eles podendo 

justificar o custo das penas e proibições. Assim, “impõe, para uma maior tutela da liberdade 

pessoal de consciência e da autonomia e relatividade moral, a tolerância jurídica de toda 

atitude ou conduta não lesiva a terceiros”
107

. Do que se observa ser a função de garantia 

decorrência dos princípios da lesividade, subsidiariedade e fragmentariedade.  

Ambos os princípios se interconectam, mas contêm em si um conceito 

individualizado. De saída, o princípio da lesividade exige que os tipos penais devam possuir 

em seu conteúdo material uma ofensa ou risco a algum bem jurídico relevante, não podendo 

ser considerado como crime nenhuma conduta que seja apenas desobediência formal a uma 

norma, ainda que possa haver punição em outras esferas. Caso a ação não coloque em risco 

nenhum bem jurídico, ainda que seja contrária a alguma norma penal, ou seja, caracterize-se 

como uma mera infração normativa, não é viável impor penas ou medidas de segurança
108

.  

A concreção do princípio da lesividade não acaba com o desvalor da ação, requerendo 

também o desvalor do resultado, ao menos que em grau de perigo. Surgindo, então, para o 

aplicador da norma “o dever de excluir a subsistência do crime quando o fato, apesar de se 

apresentar na conformidade do tipo, se revela concretamente inofensivo ao bem jurídico 

tutelado.”
109

 Em complemento, Díez Ripollés acrescenta haver condutas que não atingem 

planos individuais alheios e, mesmo vindo a incidir, muitas vezes configuram atuação 

inerente à vida em comunidade, não necessitando de reprovação penal.
110

  

Determinar a lesividade da conduta significa estabelecer quem foi a vítima do crime, e 

até que ponto o bem jurídico foi ferido ou posto em risco. Nos crimes com sujeito passivo 
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individual, como os do direito penal clássico, essa atividade se torna mais fácil. A questão se 

adensa quando se está diante de crimes nos quais não existe, ou ao menos não se pode 

delimitar, a vítima da ação típica.  

Em um modelo hipotético, tal problemática não seria tratada na esfera penal, devendo 

ser direcionada a outros ramos jurídicos, como já fora trabalhado nas páginas anteriores. 

Entretanto, tal qual se encontra posto, nos crimes de perigo abstrato, a mera desadequação da 

conduta à norma, acaba por torná-la típica e digna de pena, considerando-se apenas o eventual 

risco que o bem jurídico possa vir a sofrer.  

Em suma, não deveria existir proibição e, em consequência, sanção a condutas sem 

fundamento em dano social, por falta de legitimidade do próprio direito penal. Não compete 

ao legislador exercer sua função apenas com fins de doutrinar o cidadão, estabelecendo 

sanções a condutas arbitrariamente, sem haver o mínimo caráter de injusto material. Quando 

isso ocorre, a noção de ilícito por parte do cidadão resta vacante, gerando a perda de 

referência entre o atuar que infrinja a lei e as condutas que firam outros códigos sociais como 

a moral e a ética. Roxin
111

 entende que “as meras imoralidades não lesionam nenhum bem 

jurídico e por isso devem ficar impunes.  

A questão da importância da lesividade reside, em última instância, no 

estabelecimento da função do direito penal na sociedade, sendo mister definir que a ele 

compete a proteção dos bens jurídicos, e não apenas o cumprimento da ordem pela força, sem 

a presença de amparo material. Enfim, tomando por base o critério da lesividade, evita-se a 

existência de punição por condutas pouco danosas ou toleradas socialmente e, ainda, que 

representem unicamente uma violação ao direito apenas de um ponto de vista formal.  

Em decorrência da lesividade, o princípio da fragmentariedade corresponde à 

obrigação de o direito penal selecionar as condutas mais graves e apenas a elas impor sanção. 

Ao fazê-lo, não deixa de considerar as demais condutas, mas as direciona a outros ramos do 

direito, tendo em vista não apresentarem lesividade tão intensa que seja merecedora de pena.  

Em consequência, apenas as ações ou omissões mais gravosas ao bem valioso poderão 

ser criminalmente consideradas, operando-se, então, “uma tutela seletiva do bem jurídico, 

limitada àquela tipologia agressiva que se revela dotada de indiscutível relevância quanto à 

gravidade e intensidade da ofensa”
112

. Ao direito penal resta tutelar os bens jurídicos mais 
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valiosos, e não todos os bens jurídicos existentes, contra os ataques mais graves a eles, e não 

toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão, denotando, portanto o seu caráter fragmentário.  

De certa forma, é no bojo desse princípio que deve se operar a diferenciação entre 

condutas dignas de proteção pelo direito penal ou por outros ramos jurídicos. O conteúdo 

central do princípio seria o de selecionar os atentados mais graves ao que se reputa 

fundamental à convivência comunitária. O Direito Penal deve se limitar a castigar as ações 

mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes, decorrendo daí o caráter 

fragmentário. 

No entanto, apesar de tal princípio facultar a diferenciação entre uma sanção penal e 

uma administrativa, não é um princípio adstrito à esfera criminal do Estado. O fato é que o 

direito penal não precisa assumir sozinho a missão de proteger os ataques mais graves, 

podendo a Administração se valer do seu poder sancionador para intervir. Ou seja, tal 

princípio tem como fundamento permitir a intervenção contra os ataques que se revistam de 

certa gravidade, seja em qualquer área de punição. 

O respeito à lesividade e à fragmentariedade deixam patentes a obrigação de se dotar o 

direito penal de um caráter subsidiário aos demais ramos jurídicos de proteção ao indivíduo. 

Nas palavras de Roxin
113

,  

 

A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o Direito Penal, senão que 

nessa missão cooperam todo o instrumental do ordenamento jurídico. O Direito 

Penal é, inclusive, a última dentre todas as medidas protetoras que devem ser 
consideradas, quer dizer que somente pode intervir quando falhem outros meios de 

solução social do problema – como a ação civil, os regulamentos de polícia, as 

sanções não penais etc. Por tal razão, denomina-se a pena como a ultima ratio da 

política social e se define sua missão como proteção subsidiária de bens jurídicos.  

 

Por último, o princípio da subsidiariedade significa que ao Direito penal deve ser 

deixada a última função na resolução de conflitos sociais, sendo a ultima ratio, a ser adotada 

apenas quando houverem por fracassadas as demais formas de proteção do bem jurídico. 

Deste modo, sempre que for possível se buscar uma proteção sancionadora por uma via 

administrativa, deve ser preferida esta à penal, por ser menos gravosa, ao menos para as 

condutas menos danosas ou menos perigosas
114

.  
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Este caráter de subsidiariedade é inerente à noção mesma de estado Democrático de 

Direito, haja vista que através do direito penal se pode privar do indivíduo um dos bens que 

lhe é mais caro, a liberdade. Neste espeque, a intervenção penal na esfera de liberdade de um 

indivíduo deve se limitar à tutela de bens jurídicos que, segundo o modelo constitucional 

vigente, são tidos por indispensáveis à existência humana
115

.   

Como afirma Maurach
116

, ao direito penal é dado o encargo de exercer a proteção dos 

bens jurídicos importantes para a convivência em sociedade, utilizando-se de meios coativos 

que lhes foram entregues, no mais das vezes, de forma exclusiva. Entretanto, não só ele 

dispõe de métodos de coação, mas apenas dos mais gravosos. Exemplifica o autor dizendo: 

 

Assim, por exemplo, o direito civil conhece um apanhado de medidas que previnem 

ações juridicamente reprováveis e têm como finalidade eliminar a produção de 

efeitos prejudiciais: a impossibilidade de exercer certas pretensões, a anulabilidade e 

a nulidade de certos negócios jurídicos, a reclamação por enriquecimento 
injustificado, a indenização por responsabilidade contratual e extracontratual. O 

direito administrativo é ainda mais variado: lhe são concedidas o estabelecimento de 

condições coativas, práticas de substituição, proibições policiais, aplicação de 

multas, retirada de concessões, aprovações e permissões de conduzir, a possibilidade 

de castigos de direito penal disciplinador, etecetera. O direito processual trabalha 

com medidas coercitivas, por motivos de ordem e outras coativas. 

 

 Em suma, o ordenamento jurídico dispõe de vários tipos de medidas coativas 

que devem obrigatoriamente serem utilizadas antes do direcionamento à esfera penal, sob 

pena da violação do princípio da subsidiariedade. Deve o ramo criminal ser chamado apenas 

quando for a única maneira para a conservação da paz social. “Disto se segue que a natureza 

secundária do direito penal é uma exigência político-jurídica dirigida ao legislador”
117

. 

 

3.3 Crise do Direito Penal 

 

Com efeito, é certo que o direito penal, entendido enquanto manifestação do poder de 

punir do Estado, encontra-se em crise de legitimidade, sobretudo no que se refere à 

justificação para usar a máquina punitiva criminal
118

.  
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Apesar de, a princípio, esta crise de legimitidade se afigurar como aspecto negativo da 

evolução da ciência penal, o debate é extremamente válido, haja vista ser imprescindível uma 

incessante busca em direção a um sistema político-penal que tenha por base a consagração da 

segurança jurídica, sem que se perca de vista a orientação pelas garantias individuais.  

A crise se potencializou quando restou estabelecido que os atuais problemas 

experimentados pela sociedade moderna não mais são resolvidos tomando como base os 

primados do direito penal clássico. Exige-se uma inovação no método e na aplicação prática 

do direito criminal, mas também é premente que este novo modelo de atuação não deixe de ter 

como centro o respeito à pessoa humana e, em consequência, a preservação da liberdade do 

indivíduo sempre que possível.  

Apresenta Silva Sanchéz três movimentos que vieram como tentativas de resolver a 

problemática apresentada. O primeiro deles, e mais extremado, traz uma perspectiva 

abolicionista para o direito penal. Segundo seus defensores, “o delito não tem lugar como tal 

na realidade, mas surge por meio de uma definição, de uma atribuição de status criminal, que 

tem lugar em forma seletiva e discriminatória.”
119

 

Tal raciocínio entende que é o Direito penal, fruto de uma estrutura estratificada de 

classes e do patriarcalismo ocidental, que é o grande fator criminógeno, devendo tal sistema 

ser superado para que se possa promover uma verdadeira transformação social.  

O estilo abolicionista de resolução de conflitos transfere para a sociedade a 

responsabilidade de se fazer um exame de consciência coletivo e se chegar a uma solução 

justa para o caso; entretanto, ao defender a tese, baseiam-se em crimes de pequena monta, 

como porte de drogas ou que tenham pouca danosidade social. Hulsman propõe que as 

situações problemáticas, não mais chamadas de delitos, sejam resolvidas diretamente pelos 

afetados, e, quando não, seja reparado o dano através de um ressarcimento civil a ser definido 

por mediação
120

.  

A referida tese é claramente pautada em boas intenções, mas é deveras utópica. É fácil 

transferir para a esfera civil a remediação de um dano quando for ele de menor grau, mas o 

mesmo não acontece quando se está falando de crimes graves de manifestação cada vez mais 

cotidiana. Dizer que o direito penal é criminógeno tem seu sentido de uma perspectiva 

simbólica, pois, de fato, com a consagração do princípio da legalidade, só se pode falar em 

delito quando haja uma lei que o defina.  
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Entretanto, aceitar tal proposição é recusar por completo a teoria do bem jurídico, 

negando que tais bens já se encontram na comunidade, sendo-lhes caros para a manutenção da 

vida. Além do que, de acordo com o dizer de Aníbal Bruno, “a pena é um desses fatos sociais 

de validade universal, no tempo e no espaço, do qual nenhum povo prescinde e, como observa 

Maurach, se quiser prescindir se dissolve” 
121

. Além do mais, infelizmente não existe em lugar 

algum uma sociedade tal que aqueles que praticam condutas delituosas aceitem, sem uma 

pressão externa, a obrigatoriedade de ressarcir o dano cometido, pois, se assim o fosse, 

reduzidas seriam as possibilidades de existência do próprio crime. 

Uma teoria abolicionista do direito penal total é completamente inacessível, o que não 

significa dizer que não se possa utilizar dela para extinguir a punição por condutas cuja 

resolução possa se dar em outros ramos do direito. A título de exemplo, o artigo 28
122

 da Lei 

n.º 11.343/2006 pune o usuário de drogas que se encontrar em posse de quantidade pequena, 

suficiente apenas para o seu consumo próprio, além de outras condutas assemelhadas. De uma 

análise atenta do dispositivo legal, não se pode dizer que algum bem jurídico é atingido com a 

prática da conduta; apenas, e isso se se fizer uma interpretação bastante extensiva, possa-se 

alegar que usar drogas pode causar um dano à saúde pública, mas o presente trabalho não 

adota esse raciocínio.  

A punição nesse caso advém de um descumprimento de uma ordem normativa, e, por 

mais que não há aplicação de pena de prisão para aquele que pratica a conduta, mesmo se 

reincidente, ao mesmo são aplicadas penas alternativas. Ora, se ao direito penal cabe apenas 
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proteger bens jurídicos, esse tipo penal não deveria existir no ordenamento jurídico, sob pena 

de vício de inconstitucionalidade. 

Entretanto, se o Estado tem como perspectiva o desenvolvimento individual de cada 

cidadão, a conduta descrita no tipo deve ser redirecionada para outras esferas do ordenamento, 

ainda que de maneira simbólica. O dano causado pelo usuário de drogas se dá contra ele 

mesmo, razão pela qual não pode o Estado intervir penalmente em sua vida com o fim de 

impedir que ele o faça; é nesse mesmo sentido que é teratológico se punir a tentativa de 

suicídio, como já ocorreu em outras eras, ou a autolesão corporal.  

Superada a teoria abolicionista, Sanchéz
123

 dispõe que o s partidário da perspectiva 

ressocializadora, por sua vez, não tem como objetivo negar o direito penal, mas torná-lo 

melhor. Partindo de uma atribuição preventiva, os partidários dessa teoria defendem que o 

direito penal, em geral, e as penas privativas de liberdade, em específico, detenham meios 

necessários para a obtenção de uma autêntica reinclusão dos apenados na sociedade, 

legitimando-o por sua capacidade de ressocialização.  

As críticas a tal modelo teórico aparecem em três frentes. Em primeiro lugar, criticas-

se a absolutização da função ressocializadora da pena por uma completa falta de 

proporcionalidade entre o ato praticado e a pena: a reinserção de um indivíduo em uma 

sociedade não segue uma guia temporal concisa; é certo que para alguns condenados, a 

conscientização da ilegalidade de uma conduta pode vir imediatamente após sua prática, 

enquanto que para outros, nunca ser o caso. Nessa situação, em tendo o direito penal como 

única função a ressocialização do indivíduo, a função de prevenção geral resta prejudicada, 

por faltarem balizas temporais para situações com maior ou menor danosidade e a pena 

imposta.  

Em segundo lugar, questiona-se a real possibilidade de reeducar o indivíduo para a 

vida em sociedade, já que o mesmo se encontra privado de tal convívio, por conta de uma 

pena de prisão.  

Por fim, persiste uma crítica acerca da ingerência do poder público para com o 

indivíduo na tentativa de torná-lo apto ao convívio social, fazendo-se uma avaliação da 

legitimidade do Estado para se imiscuir de maneira tão profunda na vida de uma pessoa, de 

modo a condicioná-la a determinadas práticas aceitas socialmente. Aduzindo ao caráter 

antiliberal e manipulador, infrator da autonomia da personalidade, nega-se esta 
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“ressocialização para moralidade, que teria como objetivo fazer participar o delinquente do 

sistema dominante de valores.”
124

  

Tais programas de ressocialização devem existir apenas como faculdade àqueles que 

se voluntariem, ficando à disposição de auto-ajuda do encarcerado, “afinal, o condenado não 

pode ser compelido ao tratamento penitenciário, o Estado não tem o direito de melhorar 

pessoas segundo critérios morais próprios e, enfim, prender pessoas fundado na necessidade 

de melhoria terapêutica é injustificável”
125

 

É mister ter em mente que a intenção ressocializadora da pena é não só um desejo 

como uma necessidade de um direito penal mais voltado para a melhoria da sociedade e 

menos obcecado com o encarceramento geral. Entretanto, nos moldes como se encontra 

atualmente, esse intento se encontra cada vez mais afastado da realidade. Cria-se nas cadeias, 

sobretudo nas brasileiras, uma verdadeira escola de criminosos, pois se coloca no mesmo 

barco, e se trata da mesma forma delinquentes condenados à pena de prisão pelos mais 

diversos crimes, independente do nível de danosidade que eles possuam.  

Por fim, a proposta garantista, em recusa ao caráter de tratamento do delinquente, trata 

o direito penal como uma forma de inibição de prática de delitos, ou seja, dá uma ênfase à 

prevenção geral contida neste ramo. Tais tendências surgem com a aceitação de que a 

legitimação do direito penal “é basicamente a prevenção geral de delitos, sempre que esta 

tenha lugar respeitando as garantias do Estado de Direito, verdadeira Magna Carta do 

delinquente”
126

.  

A grande crítica feita a essa teoria acaba por dar corpo a uma moderna interpretação 

do direito penal. Não é mais suficiente a garantia apenas de aspectos formais para a aplicação 

de penas, pelo fato de tal sistema ter falido sob o ponto de vista da prevenção geral, haja vista 

o aumento nas taxas de criminalidade nas últimas décadas. A nova doutrina vê o direito penal 

como sendo aplicado apenas quando for estritamente necessário, retomando-se um objetivo da 

Iluminação de um ordenamento criminal mínimo. Ao lado das garantias formais, trata-se de 

introduzir novas exigências de conteúdo, cujo objetivo seja conciliar o princípio da prevenção 

geral com a humanidade e proporcionalidade das penais, sem deixar de lado a ideia de 

ressocialização daqueles que as sofrem.  
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Assim, as propostas abolicionistas, ressocializadoras e garantistas, por mais que 

partam de pressupostos válidos como diminuição de tipos penais, necessidade resgate do 

indivíduo ao seio social e redução da ação delitiva com a prevenção geral, acabam por falhar 

em estabelecer um critério definitivo para a legitimação do direito penal em aplicar penas. 

 

3.4 Proposições de legitimação do Direito Penal na atualidade 

 

Para um setor tradicional da doutrina, o fim a que se relaciona do direito penal é a 

adoção de medidas necessárias para garantir uma convivência ordenada em sociedade. Nesse 

sentido, Maurach
127

 defende que é essencial ao Estado lutar contra a lesão de seus mandatos, 

seguindo uma concepção instrumental conforme a qual este deve garantir a possibilidade de 

vida em comum dentro de um espaço limitado e com meios também limitados, sendo que a 

justificação do direito penal acontece a partir da função estatal de garantir a ordem.  

Tal posicionamento pode ser facilmente identificado com os fins de um Estado 

autoritário ou fascista, haja vista faltar um lastro de proteção ao indivíduo ante a necessidade 

de manutenção da ordem.  

Segundo Mir Puig
128

, a função do Direito penal se relaciona com a função das penas e 

das medidas de segurança aplicadas – retributiva e preventiva geral e especial. Entende ele 

que em um Estado Social e Democrático de Direito, tal qual se pretende atualmente, o direito 

penal se legitima como um sistema de proteção efetiva dos cidadãos, sendo atribuída a missão 

de prevenção à pena, porém tendo limite na medida do necessário para se consagrar tal 

proteção. E vai mais além, dizendo que  

 

Importará, então, não só a eficácia da prevenção (princípio da máxima utilidade 

possível), porém também limitar ao máximo os seus custos (princípio do mínimo 
sofrimento necessário) de forma que reste menos gravosa a proteção que oferece o 

Direito penal do Estado social e democrático de direito que a suporiam outros meios 

de controle social ilimitados (como a vingança provada ou pública) ou desprovidos 

de garantias (como atuações policiais incontroladas, condenações sem processo legal 

adequado, medidas preventivas antidelitivas), ou que outras formas de Direito penal 

autoritário. 
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Partindo de uma perspectiva pouco garantista do indivíduo social, Jakobs
129

 define que 

a finalidade do direito penal não é a proteção de bens jurídicos, mas sim a de garantir o 

exercício do reconhecimento da norma e, portanto, exercitar a confiança na mesma. A crítica 

dele parte do princípio de que considerar a proteção ao bem jurídico como único fim implica a 

retirada por completo da perspectiva do autor da relação criminal, reduzindo-o apenas à 

função de inimigo do bem. “O autor não tem nenhuma esfera privada, nenhum âmbito para a 

conduta, sendo apenas uma fonte de perigo ou, com outras palavras, inimigo do bem 

jurídico
130

.” 

Jakobs desenvolveu sua teoria no intento de desconstruir o pensamento daqueles que 

limitam a esfera de ação direito penal às lesões de bens jurídicos. Em contestação ao princípio 

da exclusiva proteção de bens jurídicos, o autor parte da premissa de que o direito penal não 

se estrutura como uma bolha instransponível protetora dos bens, mas envolve relação entre 

pessoas. Dessa forma, não se trata de garantir a existência do bem, mas de assegurar que as 

pessoas não irão atacá-lo.  

Desse raciocínio, dá-se início à defesa de que o direito penal garante a expectativa de 

que não ocorram agressões a bens
131

. Na visão funcionalista do autor, o fato típico é uma 

lesão da vigência da norma, e a pena a sua supressão, sendo o direito penal responsável por 

garanti-la, e não assegurar os bens jurídicos, substituindo-se a tutela de bens pela tutela de 

funções.  

Em análise à referida teoria, Bung afirma que, segundo Jakobs, uma pessoa, para 

adiante de seu status como indivíduo, é “um ser para quem a ocorrência significativa 

normativa diz algo, um ser que compreende o conteúdo implícito alegado de uma contestação 

à norma e compreende o que é feito atualmente contra esta alegação, quando se declara a 

pena.”
132

 

O único objetivo do direito penal, então, passa ser proteger a si mesmo, garantindo o 

funcionamento de suas próprias normas, de modo que se observa uma circularidade de 

raciocínio. Tal qual vem sintetizar Juarez Tavares, “a norma penal é modelo de conta que, 

contrariada pelo fato, é reafirmada pela pena e restabelecida como modelo de conduta que, 

                                                             
129 JAKOBS, Gunther. Derecho penal: parte general. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 18. 
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novamente contrariada por um fato, é reafirmada pela pena e restabelecida como modelo de 

conduta, que... numa circularidade fechada autônoma e incessante.”
133

  

Jakobs afasta toda a tradição relativa à definição de bem jurídico como um ente ou 

valor juridicamente protegido, acabando por esvaziar o conteúdo do tipo penal, dando azo à 

criação de delitos sem nenhum limite ao Estado, conclusão de relevante perigo à segurança 

jurídica de uma sociedade democrática onde se respeita a dignidade da pessoa humana acima 

de todos os princípios.  

Já de um ponto de partida limitador da atividade legiferante estatal na esfera jurídica 

criminal, Roxin faz explícita defesa do conceito de bem jurídico como forma de limitação das 

faculdades de intervenção penal, entendendo que a finalidade do Direito penal é “propiciar 

aos cidadãos uma existência pacífica, livre e segura, na medida em que tais objetivos não 

possam ser conseguidos mediante outras medidas sócio-políticas menos intrusivas na esfera 

de liberdade dos cidadãos”
134

. Os bens jurídicos são, nesse sentido, todos os objetos 

protegidos por normas que garantam a coexistência, mediante o respeito de todos os direitos 

humanos.  

Os bens jurídicos, para o autor, não precisam ser necessariamente materiais, mas 

devem participar da realidade empírica, sendo utilidades para a vida, como as instituições 

estatais ou o sistema monetário, cuja lesão pode prejudicar a capacidade de prestação da 

sociedade e a vida dos cidadãos. Podem, então, apresentar-se como objetos legitimamente 

tutelados pela norma mesmo que impliquem eventualmente substratos de natureza ideal. 

Concordando com a teoria proposta por Hassemer, Roxin também vai dizer que o tal 

conceito não pode se limitar aos bens jurídicos individuais, mas deve incluir bens jurídicos da 

comunidade, mas estes só serão legítimos quando servirem em última instância ao cidadão 

individual
135

.  

Entende ele que, antes de qualquer coisa, a legitimidade do direito penal passa pela 

adequação material à Constituição de um determinado Estado, que estabelece limites 

inultrapassáveis ao legislador quando da elaboração de tipos penais. Como já analisado no 

primeiro capítulo deste trabalho, o autor adota uma concepção constitucional em caráter geral 
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do conceito de bem jurídico, o que implica dizer que o legislador não se encontra livre para a 

eleição de tipos penais, mas adstrito aos mandatos constitucionais
136

.  

O Estado Social e Democrático de Direito não pode ignorar o significado que por si 

mesmo implica a amplitude social de um determinado interesse, e tampouco deixar de exigir 

ao menos determinada gravidade na repercussão do interesse coletivo nos membros dessa 

coletividade considerados individualmente.
137

  

Não pode o legislador, sobre o pretexto de reconhecer presentes uma nova e vasta 

gama de interesses coletivos, criminalizar condutas que nada tenham que ver com o interesse 

individual do cidadão, sob pena de restar ilegítima a atuação do direito penal.  

Na mesma linha de raciocínio, Navarrete entende que o Direito penal é dotado de uma 

missão protetora, de maneira que caso não exista uma conduta antijurídica suficientemente 

grave, de acordo com os postulados de desvalor comportamental estabelecidos no 

ordenamento jurídico, que atinja o bem jurídico, em sendo imposta uma pena, estar-se-ia 

diante de um direito materialmente injusto e socialmente intolerável.  

O autor é incisivo em sua defesa a favor da consideração do bem jurídico como forma 

de legitimação da atuação penal, esclarecendo que “destacar o valor do bem jurídico no 

direito penal constitui tarefa tão supérflua quanto desnecessária: o reconhecimento do bem 

jurídico é um pressuposto básico para a justificação do ordenamento penal”
138

.  

O Direito penal passa a ter condições de se legitimar, portanto, a partir do momento 

em que se estabelece um alicerce que permite justificar racionalmente o poder de punir. 

Brandão, então, também afirma que o objeto do direito penal é a proteção de bens jurídicos, 

ressaltando que para tal intento, devem ser respeitados os requisitos impostos pelo Estado 

Democrático de Direito, tais como os princípios da legalidade culpabilidade e intervenção 

mínima, estando a punição atrelada proporcionalmente ao valor lesionado pela conduta 

típica
139

.  

Dessa forma, infere-se que em um Estado Democrático de Direito, onde se tem a 

proteção dos bens jurídicos reconhecida como missão do direito penal, as leis penais devem 

ser voltadas para a coexistência livre e pacífica dos indivíduos. Neste sentido, além de 
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proteger o indivíduo isoladamente considerado, devem ser protegidas as instituições que 

permitam a ele a coexistência em sociedade.  

Daí se extrai um conceito crítico de bem jurídico, ao se determinar a limitação do 

legislador, especialmente quanto à esfera de criação de novos crimes, devendo ser avaliada até 

onde a intervenção em um regime penal democrático deve chegar para proteger novos 

interesses coletivos ou sociais
140

. 

Acrescenta Wohlers, no entanto, que o potencial crítico da teoria do bem jurídico não 

se encontra pré-determinado quando da elaboração de seu conceito, mas depende de 

parâmetros externos capazes de enriquecê-lo de um ponto de vista teórico-social. O autor não 

rechaça a teoria, pois considera o bem jurídico como ponto de partida para a comprovação da 

legitimidade das normas penais. Em assim sendo, defende ele que “é importante precisar o 

conceito de bem jurídico também quanto ao conteúdo, o que quer dizer, sobretudo, mantê-lo o 

mais concreto possível”
141

. 

Ressalva-se, porém, que se a existência de um bem jurídico é caráter necessário à sua 

proteção pela via penal, porém não lhe é suficiente, não gerando uma tutela penal obrigatória. 

Nas palavras de Bechara, “a teoria do bem jurídico não está apta a afirmar positivamente a 

legitimidade de uma determinada proposição penal, podendo oferecer unicamente um critério 

negativo de deslegitimação”
142

.  

Conforme ensina Dias, a questão da legitimidade do direito penal perpassa pela 

discussão acerca da fonte que emana a deslegitimação de determinados comportamentos 

humanos que passam a ser considerados como crimes, a cujos autores será aplicada uma 

sanção particularmente gravosa.  

O conceito material de delito, neste sentido, é previamente dado ao legislador e 

constitui-se em padrão crítico tanto do direito vigente como do direito a constituir, haja vista 

que do ponto de vista político-criminal, o bem jurídico precede ao ordenamento jurídico, 

sendo-lhe, portanto, requisito ontológico.
143

Considera que a forma mais segura, porém não 

absoluta, já que não trata de um conceito fechado e apto à subsunção, de se atingir uma 
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essência do que seria possível de se converter em crime é adotar a noção de bem jurídico 

penal protegido cuja lesão resulta digna de pena. 

 

“os bens jurídicos protegidos pelo direito penal se devem considerar concretizados 

dos valores constitucionais expressa ou implicitamente ligados aos direitos e deveres 

fundamentais. É por esta via – e só por ela em definitivo – que os bens jurídicos se 

transformam em bens jurídicos dignos de tutela penal ou com dignidade jurídico-

penal.” 144 

 

O referido autor dá reconhecida importância ao conceito que o define como sendo um 

padrão crítico que não pode ser substituído ou renunciado em hipótese alguma, apto a aferir a 

função do direito penal no caso concreto, além de servir de guia por excelência deste ramo do 

direito, no que se refere à sua função no âmbito jurídico e social
145

.  

Enfim, é a proteção do bem jurídico que legitima o uso da força pelo Estado, já que a 

ele não cabe perseguir o indivíduo, mas protegê-lo, sendo a norma jurídico-penal não apenas 

uma ameaça, mas sobretudo a garantia de existência pacífica e plena em sociedade. A 

diminuição da ideia de doutrinação pelo medo deve ser buscada incessantemente, devendo ser 

buscado, antes, uma educação social que tire do indivíduo a vontade de praticar condutas 

delitivas não porque será preso, mas porque está interferindo no uso livre do bem jurídico de 

seu par. Mas, se ainda assim ele optar por fazê-lo, o Estado deve aplicar uma pena, de modo 

que se construa, ao menos em tese, uma sociedade mais justa. 

Encontrar um meio de racionalizar o bem jurídico no sistema penal é uma das tarefas 

mais desafiadoras que a doutrina tem atualmente, mas é a Constituição que deve ser tomada 

como norte. Conceito crítico de bem jurídico, nesse sentido, é analisar a ameaça ou violação 

desse interesse não só quando da criação de tipos penais, mas dá ao julgador um arcabouço 

normativo que permita avaliar se, apesar de cumpridas os requisitos típicos, determinada ação 

atingiu ou perigou atingir um bem jurídico tutelado.  
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4. O RELEVO DO BEM JURÍDICO SOB UMA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL 

 

4.1 Existe a possibilidade de haver delitos que não afetam um bem jurídico? 

 

O posicionamento da teoria dos bens jurídicos, após a consagração dos objetos de 

proteção de cunho transindividuais, tais como o meio ambiente, o mercado financeiro e de 

consumo, dentre outros, passou a gerar o questionamento acerca da possibilidade de 

existência de crimes que não afetassem bem jurídico algum.  

Esses novos interesses acarretaram o aumento do debate sobre os problemas político-

criminais e dogmáticos de seu reconhecimento no Direito Penal. A tensão maior fica a cargo 

do cumprimento dos princípios da lesividade, intervenção mínima e da culpabilidade, haja 

vista nem sempre ser de fácil comprovação quando em análise de tipos penais que tutelem 

interesses difusos.  

Ao tratar do assunto, Bechara conclui que, em tais delitos, a ofensividade não deve ser 

analisada tomando por base critérios meramente naturalísticos relativos à relevância do dano 

causado com a conduta, mas antes deve ser relacionada ao relevo jurídico-penal que o 

comportamento apresenta em termos de gravidade de afetação do bem. Em outras palavras, é 

preciso analisar a função social desempenhada por tais interesses em uma perspectiva 

dinâmica, de maneira que a lesão deve ser entendida sob um sentido mais sociológico que 

necessariamente naturalísitco
146

. A autora continua dizendo 

 

É verdade, porém, que justamente por não possuírem um suporte material tangível, a 

análise da ofensividade dos bens jurídicos coletivos depende particularmente do 

grau de concretização em contexto prepositivado, havendo de se realizar um esforço 

contínuo nesse sentido, a fim de evitar a tutela de meros objetos de organização 

política, social ou econômica, bem como de permitir que tais bens jurídicos possam 

seguir a função crítica de limitação da intervenção penal147. 

 

Caso se tome por base um Estado Democrático de Direito, a resposta ao presente 

tópico não pode ser outra diferente da negação. Esta forma de Estado não possui um fim em si 

mesmo, ou seja, não existe um interesse imanente a instituição que não seja voltado ao 

indivíduo. Assim, é-lhe, portanto, vedado interferir na esfera individual de seus súditos por 
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um mero dever de obediência, ou, ainda, impor, através da ameaça da pena, determinado 

posicionamento político ou moral
148

, sendo qualquer forma de intervenção penal justificada 

apenas quando houver necessidade de defender valores eleitos como essenciais pela 

comunidade
149

. 

A referência ao bem jurídico como substrato da proteção pelo direito penal, além da 

função de garantia do cidadão, tem a finalidade de racionalizar o sistema como um todo, 

sendo legítima a proibição de condutas que, efetivamente, possam causar algum dano, ainda 

que reflexivamente, aos indivíduos de uma sociedade. O tipo penal deve prescrever punição a 

uma conduta que possa vir a vulnerar um bem merecedor de tutela penal, em respeito ao 

princípio da lesividade, contraponto da ideia de um crime que exista apenas como decorrência 

de uma mera violação de dever
150

.  

A necessidade que exsurge da expansão do direito penal, como defendido pelo autor 

Silva Sanchéz, conforme tratado anteriormente, acarreta a aceitação da flexibilização das 

garantias individuais com o fim de proteção na sociedade de risco.  

Não se pode negar a tentação em concordar com a hipótese levantada caso se faça a 

análise da situação com olhar de paixão e não de racionalidade, tendo em vista a barbárie 

presenciada por todos com frequência. Os recentes atentados terroristas, tragédias ambientais, 

e escândalos de corrupção que acontecem no Brasil e no mundo geram na sociedade uma 

demanda por uma resposta criminal, independente do respeito às garantias conseguidas a 

duras penas pelas gerações passadas.  

Defende-se que esta nova modalidade de proteção penal menos garantística é um 

caminho imprescindível e sem volta. Nesse sentido, Shecaira
151

 vem afirmar que “essa nova 

realidade do direito penal, que excepciona determinadas regras, garante uma certa efetividade 

do próprio sistema punitivo.” Entretanto, quando se admite tal noção, termina-se por mudar 

radicalmente a noção de bem jurídico existente, deixando de lado o seu caráter material para 

se assumir uma perspectiva patentemente abstrata, desmaterializando o conceito estabelecido. 
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Esse raciocínio não deve prosperar, sob o risco de se ver esvaziada a tentativa de limitação do 

direito de punir do Estado.  

Esse clamor social por segurança, que deposita suas últimas esperanças em acreditar 

que a existência de leis penais mais robustas e com punições mais severas acabam por ter 

efeito na diminuição da criminalidade, acaba por transformar o direito penal mínimo em 

primeira via de resolução de conflitos. 

 

De último recurso contra o desvio, o direito penal torna-se, muitas vezes, a primeira 

medida a ser imaginada como eficaz para combatê-lo. Diferentemente do 

denominado direito penal mínimo defendido pela doutrina penal hegemônica, 

destinado exclusivamente à proteção dos bens jurídicos mais relevantes apenas 

quando outros meios, jurídicos e não jurídicos, se revelem insuficientes para tutelá-

los, o direito penal máximo favorece a expansão desordenada da repressão penal 

com o objetivo de atender a uma demanda insaciável por segurança
152

. 

 

Não se quer com isso dizer que o Estado não tem o dever de coibir penalmente 

condutas que atentem contra interesses menos individuais, mas que afetem a coletividade 

como um todo: os chamados interesses difusos. Pelo contrário. A ideia defendida é que não se 

deve, sob tal intento, dispensar garantias que foram conquistadas pelos cidadãos a partir da 

teoria clássica do bem jurídico penal.  

É nesse sentido o ensinamento de Jescheck ao dizer que “no Direito penal é onde se 

tem desenvolvido mais as garantias formais do Estado de direito, porque nada pode ameaçar 

com maior persistência à liberdade individual que uma arbitrariedade das autoridades 

dispondo dos meios do poder punitivo”
153

. 

Ainda mais além, não se pode dizer que é impossível a existência de um tipo penal que 

não tenha em seu espírito a tutela de um valor consagrado pela comunidade, mas que seja 

fruto de uma mera obrigação estabelecida pelo Estado. Entretanto, estar-se-ia diante de um 

terror estatal, em que não se há garantias mínimas individuais. O direito penal em expansão 

acaba por ficar em uma zona nebulosa entre o que é querido pela sociedade, cuja vocação 

parece ser por uma maior criminalização de condutas que nunca, e o que se coaduna com os 

princípios de garantia de individual.  

                                                             
152 FREITAS, Ricardo de Brito. Princípio da legalidade penal e Estado Democrático de Direito: do direito 

penal mínimo à maximização da violência punitiva. Duc In Altum - Cadernos de Direito, Recife, Vol. 1, n.º 1, 

2009, p. 138. 
153 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general. Tradução de José Luis Manzanares 

Samaniego. Granada: Comares, 1993, p. 112. 



71 
 

Ocorre com isso uma revalorização à questão do bem jurídico como forma de baliza 

dessas novas demandas sociais, só que agora centrada em onde encontrar esse limite de 

proteção, e a resposta mais contundente está na Constituição.  

A nova concepção dada ao direito constitucional alterou significativamente o espectro 

de abrangência e a profundidade de conteúdo dos direitos fundamentais estabelecidos no texto 

das Constituições modernas. Conforme explicitado por Mercedes Álamo, não mais se 

conforma com o reconhecimento formal de direitos fundamentais ou com a proclamação do 

princípio de divisão de poderes sendo que transita para a progressiva afirmação material dos 

citados direitos, e se expande possibilitando a aparição de uma nova teoria do Direito. 
154

 

Neste espeque, a o neoconstitucionalismo prega a onipresença da Constituição em 

todos os conflitos juridicamente relevantes, e, sobremaneira, caso eles possuam relevância 

penal. Assim, esta nova concepção conduz a uma teoria normativa do Direito, aliada aos 

valores constitucionais, projetando-se em duas vertentes complementares: a) de um lado, 

coloca-se a interpretação e aplicação do direito penal de acordo com a dogmática dos direitos 

fundamentais; b) do outro, questiona-se o poder da Constituição em estabelecer bens jurídicos 

e vincular o legislador penal ordinário a tipificar condutas que atentem contra os tais, através 

de uma proibição de omissão, ou se a ela compete “apenas” a função de existir enquanto 

limite à atividade legislativa.  

Apesar de não presente explicitamente no texto constitucional, a exclusiva proteção 

dos bens jurídicos se depreende do jogo de liberdades ali proposto. De maneira geral, esta 

nova forma de enxergar a Constituição em contraponto ao direito penal tem como 

característica marcante a valorização da força normativa dos princípios, que tomam o lugar de 

parâmetros de interpretação e aplicação do direito, em conjunto com as regras jurídicas
155

.  

Assim sendo, admitir que exista a possiblidade de haver crime que seja apenas fruto de 

uma orientação normativa do Estado, sem que haja substrato material em um bem jurídico é 

permitir que se volte a uma nova fase de terror. A função do ente público não é estabelecer 

um padrão de comportamento moral a partir de valores por ele eleitos, mas tão-somente 

proteger o indivíduo contra a agressão dos bens jurídicos que titularizam, ainda que juto de 

outros membros da comunidade, quando forem de interesse difuso.  

O Estado não pode se configurar como uma cruzada contra o estilo de vida que cada 

um de seus súditos deseja e optou por seguir, desde que para tal não haja interferência no 
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conjunto de bens jurídicos dos outros membros da comunidade. Proteger a moral não é dever 

do Estado, já que ela é uma construção social e mesmo pessoal de cada pessoa, sendo os 

cidadãos livres para escolher a fé que desejam professar, ou não seguir religião qualquer, o 

sexo de seu companheiro ou o modo de viver que ele achar melhor conveniente.  

O contrário disso vai rapidamente a uma forma totalitária de poder, onde a 

individualidade cede espaço à decisão política de um grupo de indivíduos, e onde o direito 

penal é utilizado como ferramenta de doutrinação pela força das massas sociais, conforme se 

observou nos tempos nefastos do nazismo alemão.  

 

4.2 A normatividade constitucional como delimitação do conceito de bem jurídico 

 

Mesmo existindo frequentes opositores à teoria da exclusiva proteção dos bens 

jurídicos, parte considerável da moderna doutrina de direito penal ainda preza pela 

manutenção desta teoria como central à dogmática criminal, sobretudo pela relevância para 

sedimentar a legitimação da intervenção penal, tendo em vista sua repercussão na limitação 

do poder punitivo estatal.  

Sendo assim, a função do presente estudo é a de asseverar a necessidade de existir um 

conteúdo material à tutela penal que esteja além do talante do legislador ordinário, mas tenha 

respeito a uma normatização maior, e mais, uma correlação aos valores humanos e sociais. 

Nesse sentido, em razão de uma maior facilidade em se apreender o real sentido do bem 

jurídico, a teoria constitucional do bem jurídico, tal qual tratada no item 2.4 deste trabalho, 

parece ser a mais adequada à realidade atual, mormente pela sua capacidade de oferecer 

critérios de seleção de bens jurídicos e determinar quais devem ser elevados à categoria penal.  

A conexão entre a dogmática penal e a Constituição é mais do que plausível, sendo 

oportuna e óbvia nesse momento de crise de legitimidade da punição. Quando trata dos 

direitos fundamentais e das garantias individuais, o Texto Magno apresenta uma feição de 

preocupação com os limites a que deve se submeter o Estado ao exercer o poder punitivo no 

interesse da proteção dos direitos humanos de todos os participantes de um conflito penal
156

. 

É, assim, que se entende a Constituição tão legitimadora do poder de punir estatal, mas 

ao mesmo tempo como fonte de sua limitação, sendo a gestora da abertura e da contenção do 

ius puniendi. Sendo, ademais, certo que a ela não cabe apenas a oferecer ao legislador um rol 
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de bens jurídicos sobre os quais irá ele se debruçar, mas também serve para refletir 

normativamente os valores propugnados pela sociedade
157

.  

Daí, os seguintes questionamentos passam a se fazer presentes: seriam os bens 

jurídicos protegidos pelo direito penal uma decorrência direta do texto expresso na 

Constituição, sobretudo ao tratar dos direitos fundamentais, ou derivariam de seus princípios e 

valores de uma perspectiva mais generalista? Existem mandatos expressos ou tácitos de 

incriminação das condutas? Ou a Constituição tem a função de apenas funcionar como limite 

à atuação do legislador para a elaboração de tipos penais, e, implicando uma proibição de 

intervenção ilegítima na esfera de liberdade da pessoa?  

Em primeiro lugar, ao se considerar a Constituição como detentora expressa dos bens 

jurídicos, corre-se o risco de se cair em uma normativização engessada da esfera criminal. No 

Brasil, em que se observa uma rigidez das normas constitucionais, ficaria por demais 

dificultosa a absorção de novos interesses pela tutela penal, razão pela qual, adotando a linha 

de raciocínio de Roxin, deve-se entender o bem jurídico penal como decorrência de um plexo 

de valores contidos no Texto Magno, que podem ser interpretados de acordo com o momento 

social devido.  

 

“É necessário reconhecer, a esta altura, que os bens jurídicos não se apresentam 
histórica e socialmente estanques. Revelam, pelo contrário, mutabilidade, o que se 

evidencia na medida em que, se a função do direito penal for a de tutelar bens 

jurídicos essenciais à realização mais livre possível do homem na sociedade, 

referidos bens serão considerados na medida daquilo que em cada momento se 

revelar como fundamental a este propósito. Assim, o conceito de bem jurídico não 

pode ser fechado, capaz de permitir que a partir dele se conclua automaticamente o 

que deve ou não ser criminalizado. Se o pudesse ser, ele veria comprometida sua 

função político-criminal nos movimentos de criminalização e descriminalização, no 

âmbito das reformas penais. O bem jurídico-penal deve, nessa linha, ser considerado 

fundamentalmente como o padrão crítico com o qual se deve verificar a legitimidade 

da função do direito penal no caso concreto.”158 

 

Assim, ao criar tipos penais, o legislador não se atém necessariamente ao conjunto de 

direitos fundamentais elencados literalmente no texto constitucional, mas os toma por 

referencial valorativo para então tipificar as condutas. Além disso, adotar um bem jurídico 

como pertencente a um conjunto de normas, e não apenas considerado isoladamente, permite-
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se que se corrijam, no momento da persecução criminal, eventuais distorções existentes entre 

a conduta praticada e a lesão ocorrida, evitando a injustiça de uma decisão meramente tomada 

na letra fria da lei.  

Ao se relacionar a ciência penal com fundamento no bem jurídico com a teoria 

constitucional, exsurgem dois conceitos de máxima relevância: a proibição de excesso e a 

proibição de omissão.  

A proibição de excesso põe em relevo a concepção clássica dos direitos fundamentais 

entendidos como mecanismo de defesa do cidadão ante os arroubos punitivos do Estado, 

sendo vedada a punição daquele que prática uma conduta delituosa para além da medida 

legítima. Assim, o bem jurídico penal se integra de maneira natural na proibição de excesso 

constitucional
159

. Para compreensão do sentido dado por Hassemer, ele se utiliza três 

perspectivas: a) finalidade admitida; b) hierarquia dos bens jurídicos; e c) margem de 

manobra do legislador.  

Em se tratando de direito penal, mas além das outras esferas do ordenamento, a 

restrição à liberdade individual de ação deve vir sempre justificada pela lesão ou posta em 

perigo de um bem jurídico, sendo este o único caso em que é possível se legitimar uma 

atuação penal. Assim, o bem jurídico suporta o núcleo de justificação de uma proibição de 

atuar pelos cidadãos, e, portanto, única modalidade de intromissão do Estado pela via criminal 

na individualidade.  

Neste estudo, foram apresentadas teorias acerca de como é o bem jurídico utilizado 

para legitimar o direito penal. Apesar de divergirem quanto à forma, a maior parte delas aceita 

esse lastro como, senão perfeito, o mais adequado para se verificar uma justiça aliada às 

garantias individuais. Dentre elas, no entanto, as que mais parecem se coadunar com o Estado 

Democrático de Direito são aquelas que buscam na Constituição a medida e o limite da 

atuação estatal em punir condutas delituosas.  

Estabelecido que o bem jurídico funciona como lastro para punição, resta saber em 

que medida ela pode ser aplicada de modo a se criar uma ordenamento racional a depender da 

gravidade da conduta e do bem atingido. “A hierarquia dos bens jurídicos informa também 
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sobre os graus de gravidade que determinam uma proporção adequada entre a proibição de 

ação e a ameaça penal, de um lado, e a ameaça e o ataque, por outro.”
160

 

O princípio da proporcionalidade, neste contexto, toma relevante importância, de 

modo que, ao se estabelecer que o bem jurídico é mais caro ao indivíduo que outro – a vida 

vai ser sempre mais importante que o patrimônio – a pena cominada a diferentes tipos de 

crime deverá ser escalonada para se obter uma condenação justa. Citado por Álamo
161

 como 

princípio da proporcionalidade em sentido estrito, requer a existência de uma correlação entre 

o delito e a pena, por um lado, e a significação e importância dos bens jurídicos que a norma 

pretende proteger e a gravidade das condutas praticadas contra os mesmos, de outro. Além 

disso, em uma formulação mais moderna, entende a mesma autora ser relevante o cotejo entre 

o custo social da pena e os benefícios que lhes são decorrentes.  

Neste ponto, é preciso que se faça um aparte para tratar brevemente da importância 

social da pena. Apesar de ser bonito, e quase poético, de defender, a capacidade 

ressocializadora da pena privativa de liberdade mostrou-se um objetivo de alcance utópico. 

Neste trabalho, após longa reflexão, adota-se a ideia de que o direito penal não serve de 

método de doutrinação da sociedade, mas de limite ao agir humano. Sendo assim, quando um 

indivíduo pratica uma conduta típica, antijurídica e culpável, significa dizer que o Estado 

adquiriu o direito de puni-lo, dentro da legalidade.  

O indivíduo é, portanto, livre para agir, mesmo em desrespeito à lei, pois esta não 

passa de um apanhado de palavras em papel, que só ganha força posteriormente ao fato 

praticado. O direito penal é, portanto, uma ciência do depois, que necessita de uma ação que 

lhe seja contrária para poder existir, sendo meramente um remédio aplicado quando a doença 

já começou, porém não uma vacina, pois educar uma sociedade para que não se pratique 

condutas delitivas é tarefa para outros ramos do poder, que não o de punir.  

Por derradeiro, a proibição constitucional de excesso se configura como uma forma de 

limitar a margem de manobra do legislador, na medida em que não poderá ele criminalizar 

uma conduta que em si não traga uma lesão ou ameaça de lesão a algum bem jurídico. O 

limite é sutil, e dificilmente entendido a priori, mas verificado quando da criação de um 

determinado tipo penal, de modo que caberá ao Tribunal Constitucional, caso seja acionado, 

verificar se de fato a Constituição autorizou o poder legiferante a elaborar tal norma.  
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No ordenamento brasileiro, o art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição
162

, corolário do 

princípio da legalidade na seara penal, deixou clara a intenção do Poder Constituinte de 

delegar ao legislador ordinário a função de tornar efetiva a mediação criminalizadora trazida 

no texto constitucional. A ele foi dado o poder-dever de estabelecer as condutas consideradas 

delituosas, e determinar a sanção penal que a elas seja cominada.  

Para dotar de racionalidade o interesse do constituinte originário em ver punidas 

determinadas condutas, adota-se a teoria do bem jurídico, conforme já exaustivamente 

trabalhado no corpo deste estudo, funcionando a Constituição como criadora do poder de 

punir, mas ao mesmo tempo limitadora de sua amplitude.  

De tal forma, o cerne da relação entre Constituição e direito penal está justamente na 

tutela dos direitos fundamentais. Caso o legislador se afaste desta função quando da 

elaboração de uma norma, restará extrapolado seu campo de atuação, sendo a tal lei tida por 

inconstitucional. A atividade legislativa, portanto, depara-se com vinculações normativas que 

furtam a liberdade plena do legislador, sendo relativa dentro do espaço de atuação que lhe é 

conferido. 

A Constituição, nesse espeque, funciona como parâmetro de limitação material ao 

estabelecimento de normas penais, na medida em que só serão criadas quando forem 

necessárias à proteção de um bem jurídico, sendo vedadas leis que não tragam esse objetivo 

em si
163

. Assim, o crime deve pressupor a lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico 

essencialmente relevante, sob um critério de ofensividade, sendo a conduta punida entendida 

como uma extrapolação da liberdade de agir de um indivíduo.  

Conforme destacado anteriormente, os bens jurídicos não são encontrados 

necessariamente no texto constitucional, sob pena de haver um engessamento da capacidade 

protetiva do Estado tendo em vista a rigidez das normas que tratam de direitos fundamentais e 

a fluidez cotidiana das relações sociais.  

Antes, deve ser extraído um conteúdo valorativo superior ao texto escrito, e que evolui 

de acordo com as necessidades de uma comunidade. Em suma, o bem jurídico deve ter uma 

referência constitucional clara, porém não se exige que seja direta, entretanto, “há de exercer-
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se com razoável fundamentação, sob pena de violar-se, e por completo, a noção de 

Constituição como fonte (exclusiva) dos bens jurídicos”
164

. 

Tão importante quanto estabelecer um limite à atuação do legislador ordinário, a 

Constituição tem a função de também obrigar a criação de normas para proteger determinados 

bens jurídicos, havendo, então, uma proibição de omissão contra o poder legiferante. Como 

explica Hassemer
165

, essa proibição de omissão encontra resistência na doutrina, tendo em 

vista ser o conceito de bem jurídico amplamente considerado como uma forma de o cidadão 

se proteger da avassaladora capacidade punitiva do Estado. No entanto, defende o mesmo 

autor a importância dessa função frente a uma moderna forma de se analisar o bem jurídico, 

que não é só mais o confronto entre um indivíduo e o Estado, mas entre dois participantes da 

comunidade e o mesmo Estado como garante de uma convivência pacífica.  

Então, forma-se um tipo de sociedade em que as condutas são dotadas de 

previsibilidade, sendo o Estado de direito considerado por Bacigalupo
166

 “aquele no qual os 

cidadãos podem calcular antecipadamente o que ocorrerá no futuro em um sentido específico; 

ou seja: como se comportarão outros indivíduos e como o fará o Estado, sobretudo como 

garante da eficácia do Direito”.  

 Assinala Paschoal
167

 que existe atualmente uma diferenciação por parte da doutrina 

entre as indicações (manifestação constitucional tácita) e as determinações (manifestação 

constitucional expressa) de criminalização: no primeiro caso, o poder Constituinte apenas 

operou a seleção de bens jurídicos que lhe foram considerados caros, mas deixou ao legislador 

a tarefa de refletir acerca da necessidade de uma possível proteção pela esfera penal; nas 

outras, o mesmo Poder realizou tanto a análise para considerar jurídico determinado bem, 

quanto entendeu ser necessária a sua proteção através do ordenamento criminal, deixando ao 

poder legiferante a atividade de meramente normatizar o que se encontra posto na 

Constituição. 

 No bojo do artigo quinto, a constituição brasileira já criminaliza uma série de 

condutas, deixando ao legislador ordinário a tarefa de apenas normatizar a forma como 

ocorrerá a punição daqueles que vierem a praticá-las. Assim, dispõe expressamente em seu 
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texto que são crimes prática do racismo
168

, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos
169

 e a ação 

de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático
170

; 

 De acordo com a referencia clássica da teoria do bem jurídico, a ele é dada uma função 

de limitação do poder estatal, ou seja, uma função negativa, sendo definido não o que o 

Estado pode tutelar através de normas penais, mas aquilo que ele não pode, que não pode ser 

objeto de legislação típica. Adotando essa nova concepção constitucional, onde se observa a 

presença de mandados expressos de criminalização, o bem exerce também função positiva, já 

que o constituinte estabelece em momento anterior a necessidade de tutela penal de 

determinados bens jurídicos, que contém relação direta com os direitos fundamentais. 

Esclarece Santos
171

 que 

A referida contradição, no entanto, é apenas aparente. Com efeito, a função negativa 

do bem jurídico nasce em um momento histórico em que era absolutamente 

justificável a limitação do poder punitivo estatal, especialmente contra ofensas aos 

direitos individuais, ou seja, os chamados direitos civis e políticos, ou de primeira 

geração, típicos de um Estado Liberal. Não por outra razão que a raiz da teoria do 

bem jurídico deu-se sob a forma de defesa de direitos subjetivos. Não havia sentido, 

naquele momento histórico, falar-se em dimensão objetiva daqueles direitos. O que 

se esperava, a todo custo, era o afastamento do Estado dos direitos dos cidadãos. Em 

síntese, com o fortalecimento da perspectiva positiva dos direitos fundamentais, em 

que estes deixaram de ser simples forma de defesa contra os arbítrios do Estado, 
surge uma nova face do bem jurídico, qual seja, sua função positiva, que se dá 

especialmente através dos chamados mandados expressos de criminalização. 

 

 Enfim, de uma perspectiva constitucional, que parece ser a mais corretamente utilizada 

atualmente, o bem jurídico traz ínsita profunda relação com o rol de direitos fundamentais 

expressos no Texto Magno, mas a ele não se limita; existe também como decorrência do 

espírito constitucional concebido para o Estado. Sendo assim, parece que a forma mais 

adequada de justificar a utilização do aparato penal para coibir a prática de condutas é a de 

violação de um bem cuja Constituição tenha permitido seja eleito como bem jurídico, estando 

a ela adstrito o legislador em sua capacidade de tipificar ações.  

                                                             
168 Artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal de 1988: “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.” 
169 Artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988: “a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 

e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 

evitá-los, se omitirem”. 
170 Artigo 5º, inciso XLIV, da Constituição Federal de 1988: “constitui crime inafiançável e imprescritível a ação 

de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”. 
171

 SANTOS, Cleopas Isaías. Alguns apontamentos sobre as vinculações filosóficas e constitucionais do 

conceito material de crime. Revista Liberdades. IBCCrim. n. 7. Maio-agosto 2011, ps. 92/93. 
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4.3 Princípio da insignificância: referência jurisprudencial ao bem jurídico 

 

Enfim, enquanto último tópico do presente trabalho, resta fazer uma análise sobre a 

influência do bem jurídico no Tribunal Constitucional pátrio. Dessa forma, optou-se por 

discutir a relevância jurisprudencial atribuída ao princípio da insignificância sobretudo porque 

ele traz relação íntima com o conceito exaustivamente trabalhado.  

No bojo do Habeas Corpus n. 84.412-SP, perpetrado contra decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, perante o Supremo Tribunal Federal, o Ministro Celso de Mello tratou do 

princípio da insignificância, dando as diretrizes interpretativas que servem como preceito 

jurisprudencial até então.  

No caso em apreço, tratava-se de crime de furto, nos termos do artigo 155 do Código 

Penal, cujo paciente do habeas corpus havia subtraído para si uma fita de videogame no valor, 

na época do fato, de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), com a intenção, segundo relatos 

testemunhais, de devolver o mesmo objeto posteriormente. Contrariando o entendimento do 

STJ, que não reconheceu a bagatela da conduta, o STF, em votação unânime, seguindo o voto 

do relator Celso de Mello, compreendeu que não assistia à conduta o requisito da tipicidade, 

extinguindo a ação penal, e, consequentemente, invalidando a condenação penal decretada.  

Em seu voto, o relator defendeu a tese de que o princípio da insignificância tem a 

função de afastar a tipicidade de determinada conduta através de seu caráter material, ou seja, 

quando se verifica não haver relevante lesão ao bem jurídico protegido, ainda que estejam 

presentes todos os requisitos formais para uma ação típica.  

O relator, ao fundamentar seu voto, esclareceu que para o reconhecimento do princípio 

da insignificância desnaturar a tipicidade de determinada conduta seria necessária a presença 

do que chamou de vetores, elencando os seguintes: a) mínima ofensividade da conduta do 

agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

de comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em sentido contrário, 

para que uma conduta seja tida como típica a ensejar a violência estatal em forma de pena, 

deve ela, em última instância, impor uma lesão ao bem jurídico tutelado pelo Direito penal, 

mas não de qualquer ordem, deve ser ela relevante o suficiente. 

Conforme se observa, os vetores elencados no voto possuem características 

marcadamente de política-criminal. A interpretação quanto à aplicabilidade do princípio da 

insignificância, apesar de ter uma motriz do Supremo Tribunal Federal, deve ser realizada 
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casuisticamente pelo aplicador da lei, já que é impossível de se prever aprioristicamente 

quando a lesão jurídica será de grande ou pequena monta e, ainda mais, qual o grau de 

reprovabilidade da conduta do autor.  

Essa situação de não definição prévia da medida da insignificância gera certo grau de 

resistência por parte de alguns doutrinadores em aceitar a aplicabilidade real do princípio, já 

que este não se encontra positivado em nenhuma norma do ordenamento jurídico pátrio. Essa 

carência conceitual, através da indeterminação de termos, acaba por resultar em insegurança 

jurídica, já que “os critérios de fixação das condutas insignificantes para a incidência do 

princípio são fixados pelo senso pessoal de justiça do operador jurídico, ficando 

condicionados a um conceito particular e empírico do que seja crime de bagatela”
172

. 

Esse argumento, por mais que possua validade, não pode ser considerado em sua 

plenitude. Não mais é suficiente, nos dias atuais, a atuação maquinal do magistrado para a 

resolução de conflitos, mesmo que na esfera penal onde se observa a vigência do princípio da 

legalidade estrita. É nesse sentido que Luiz Flávio Gomes
173

 acrescenta decidir acerca da 

insignificância de uma conduta “tem tudo a ver com a moderna posição do juiz, o qual não 

mais está bitolado pelos parâmetros abstratos da lei, mas sim pelos interesses em jogo em 

cada situação concreta”. 

A função crítica do bem jurídico, tão buscada conceitualmente pela doutrina, encontra 

aqui um âmbito de atuação, não pelo legislador, responsável pela criação da letra fria da lei, 

mas por aqueles que convivem com as questões penais reais, e devem busca por uma justiça 

não hipotética, mas real, em um caso concreto.  

A final adoção do conceito de bem jurídico pode se coadunar com a tentativa de se 

obter um direito penal menos legalista e mais voltado às questões cotidianas, ainda que com 

respeito à legalidade estrita que existe enquanto princípio basilar de toda a doutrina penalista. 

Sendo que este entendimento, em uma perspectiva de desonerar de pena aqueles que 

praticaram condutas típicas sem ferirem um bem jurídico, existe enquanto uma abertura in 

bonam partem para a interpretação do direito penal. Um direito que tenha íntima conexão com 

a Constituição e seja caracterizado pelos primados da intervenção mínima e da 

fragmentariedade, com o fim último de salvaguardar as garantias individuais dos cidadãos. 
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 SILVA, Ivan Luiz da. Princípio da Insignificância no direito penal. Curitiba: Juruá, 2009. p.93. 
173 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes da tipicidade. São Paulo: RT, 

2009, p.19.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por mais que exista uma parcela da doutrina que pugne pela extinção do bem jurídico 

como objeto de proteção por parte do direito penal, e, portanto, forma de lastro ao poder de 

punir do Estado, não se pode permitir que este conceito seja superado. Falar em sociedade é 

tratar da mutação diária da consciência comunitária, que deve ser acompanhada em certa 

medida pelo ordenamento jurídico de um povo. 

Ao se aplicar o bem jurídico como elemento material da tipicidade, com o fim de se 

estabelecer se a conduta perfeitamente enquadrada no tipo penal é ou não passível de ser 

apenada, é, em outras palavras, um método de se investigar casuisticamente a lesividade desta 

mesma ação. O direito penal tem íntima relação com o cotidiano dos cidadãos, e, sendo assim, 

a justiça não deve se basear apenas em enunciados meramente técnicos estabelecidos na letra 

da lei.  

Aceitar um direito penal como protetor dos bens jurídicos caros à sociedade é deixar 

patente a necessidade de existir um critério limitador ao legislador ordinário e uma via crítica 

de análise por parte do julgador das ações criminais no momento da aplicação de pena. O ius 

puniendi está longe de restar esgotado com a elaboração das leis penais, elas servem apenas 

como marco inicial que se encerra com a publicação de uma sentença por um juiz, que serve 

de balizador e intérprete da tensão existente entre o direito positivado e a realidade social 

existente em determinado tempo.  

O uso de normas meramente simbólicas, que têm fundamento muito mais político, 

quiçá eleitoral, que prático, acabou por gerar na comunidade uma descrença quanto à 

suficiência do direito penal para a resolução de conflitos. Ainda, o uso desmesurado do 

ordenamento criminal, imiscuindo-se, inclusive, em outros ramos do direito infla os códigos 

de leis e deixa a sociedade com cada vez mais uma situação de insegurança, servindo para a 

agravar essa crise de legitimidade iniciada neste último século. 

Essa descrença social no direito penal é mais que justificada. Existe atualmente uma 

demanda imensa pela perseguição criminal de condutas que deveriam ser resolvidas por 

outros ramos do direito, funcionando o ordenamento criminal como uma válvula de escape de 

todas as frustrações obtidas com a falência das instituições de poder do Estado, que sofrem 

um fenômeno de corrupção endêmica.  

Toda essa situação é agravada sobremaneira pela disseminação de notícias do aumento 

de criminalidade, dos processos de corrupção que assolam o Brasil e de outros tantos que 

atingem o mundo como um todo, já que a sociedade atingiu um nível de globalização tal que 
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não mais se pode restringir um problema aos limites territoriais de determinado Estado. A 

mídia, regida por muitas vezes por interesses econômicos e eleitorais, acaba por definir no 

seio social as condutas lesivas que devam ser fruto de incriminação, desfacelando uma noção 

racional do sistema jurídico penal. 

A insegurança, então, gera um clamor por mais proteção, e, como forma de se acalmar 

esta demanda, elaboram-se mais normas, e o direito penal passa a ter um viés de direito 

administrativo, que, por sua vez, continua sem fornecer as respostas desejadas, criando um 

ciclo vicioso de geração de mais insegurança. 

O Estado Democrático de Direito, que deveria ser pautado pelo princípio da 

intervenção mínima penal nas esferas de comportamentos individuais, terminou por se 

transformar em ode à maximização da punição, tendo em vista a necessidade de existir um 

Estado previdente, mas que não consegue, nem mesmo com o excesso de leis existentes, 

controlar a criminalidade, menos ainda quando se trata de crimes nos quais os bens jurídicos 

protegidos não são atribuídos a um indivíduo isolado.  

É neste panorama que se reacende a necessidade de existir um argumento de limitação 

deste poder de punir para que não se venha a existir normalmente um terror estatal, que se 

baseie em políticas-criminais voltadas apenas para a manutenção do poder. 

A evolução do conceito de bem jurídico acompanha de certa maneira a concepção de 

como a sociedade enxerga o Estado. Atualmente, na sociedade pós-industrial, a maneira mais 

correta de se enxergar o bem jurídico como critério de limitação do ius puniendi é a sua 

vinculação à Constituição posta, parecendo ser ela o lastro mais justo de contenção do direito 

de punir, por ser a norma fundamental de um povo.  

Neste espeque, a definição do que se toma por bem jurídico deve guardar uma 

referencia material no Texto Magno, responsável por limitar os poderes do legislador, e servir 

de guia interpretativo aos julgadores das ações penais que se apresentarem, calhando em 

entender o conceito como inexoravelmente fruto de uma política-criminal, e, como de ordem 

constitucional, rente com os ideais buscados para a nação.  

Entretanto, não se quer com isso dizer que todos os direitos fundamentais previstos na 

Constituição devam ser tutelados pelo direito penal, nem que só aqueles textualmente ali 

expressos possam ser fruto dessa proteção mais severa. Como bem trabalhado por Roxin, o 

texto constitucional serve de limite à atividade do legislador ordinário, mas não em seus 

termos literais, mas sim no que se refere ao espírito pretendido pelo Poder Constituinte, sendo 

esta a margem de atuação para normatizar condutas típicas.  
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Dentre a miscelânea de normas e a imensidão de possibilidades interpretativas que elas 

geram, a Constituição funciona como norte de onde todas devem se limitar, e, portanto, a via 

mais segura de limitação do poder de punir.  

O bem jurídico constitucional, portanto, além das diversas outras funções apresentadas 

no corpo do trabalho, exsurge como garantia ao indivíduo contra os arroubos punitivos do 

estado, já que decore do princípio da lesividade, que exige da conduta grau relevante de 

afetação ao interesse individual para que seja considerada como crime, calhando por impedir 

que o legislador ordinário acrescente ao ordenamento normas cujo escopo seja a tutela de  

sentimentos, ideologias, valores puramente morais, e, cada vez com maior força no cenário 

nacional, valores de ordem meramente religiosa.  

Este ideal, no entanto, parece estar distante. A sensação de segurança na sociedade de 

risco fez com que o direito penal entrasse numa fase de exacerbação normativa como forma 

de resolução dos problemas criminais modernos, transformando-o mesmo em um método de 

pedagogia social do indivíduo, dotado de uma função educacional que não é nem deve ser o 

seu escopo. A finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos, não devendo ser 

exercido como via de intimidação do indivíduo, nem muito mesmo como método de 

regulamentação dos comportamentos, que deve ser fruto de outros ramos jurídicos.  

Tendo por fim dirimir a sensação de insegurança, bem jurídicos são criados de 

maneira artificial, enquanto outros passam a receber proteção mais severa com o agravamento 

das penas e dos regimes de cumprimentos das mesmas. Aliado a isso, há um aumento da 

antecipação da punição através da criação de tipos penais de perigo abstrato, que punem 

condutas que não geraram resultado ainda, ou seja, não feriram nem um bem jurídico, 

pervertendo a ordem clássica de persecução criminal. Através deste discurso de insegurança, 

o Estado desata a criar normas penais que nada tem a ver com o direito penal, e, para a maior 

decepção de todos, não conseguem colocá-las em prática. 

Não se pretende, com isso, desconstituir a legitimidade do direito penal para a 

proteção de bens jurídicos de categoria supraindividuais, mas, adotando a teoria proposta por 

Hassemer, devem eles, para ser reconhecidos como relevantes o suficiente para terem 

repercussão penal, ter relação direta com um indivíduo isolado.  

O uso dessa ferramenta de modo incorreto, contudo, acaba por criar o contrário da 

proteção, através da inclusão de tipos penais sem força normativa suficiente para gerar 

condenação daqueles que praticam as condutas, por deixar diversas arestas que possibilitam a 

sua negação em uma sentença criminal, haja vista que este ramo do direito opera sob o 
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princípio da legalidade estrita, não sendo possível e nem querido o uso de interpretação 

extensiva para a punição de condutas assemelhadas àquelas tipificadas.  

Este fenômeno de atuação penal somente como via simbólica de proteção e sem poder 

coercitivo concreto termina por gerar a desproteção daqueles bens jurídicos que de fato 

deveriam estar sendo tutelados. 

O direito penal, mais uma vez é preciso esclarecer, é a ultima ratio na resolução de 

conflitos, sendo utilizado apenas quando falharem todas as demais formas de controle 

comportamental das quais dispõe o Estado. Deve ele se limitar exclusivamente á proteção de 

bens jurídicos, e, ainda, ater-se aquelas que são mais necessários à vida em comunidade, 

mantendo em mente que a liberdade, grande objeto da violência estatal, também se encontra 

positivada como um direito fundamental pela Constituição. 

A crítica que se faz ao modelo de expansão do direito penal, no entanto, não deve ser 

entendida como um desejo de retomada dos padrões simplistas de proteção originários da 

época liberal, já que, ante ao incremento da complexidade social, não se pode ter como bens 

jurídicos apenas a vida, a liberdade, a honra, o patrimônio, tal qual se tutelou neste tempo.  

Pugnar por um mínimo de intervenção é absolutamente diferente de se pretender a 

execução de uma teoria abolucionista pura. Não se pretende sejam excluídas as normas que 

tutelem os bens jurídicos que, ainda sendo supraindividuais, são extremamente caros à 

sociedade, como o meio ambiente e o sistema financeiro. O modelo liberal surge, em se 

tratando destes interesses protegidos, quando as relações econômico-financeiras eram muito 

mais simplificadas e o meio ambiente não sofria perigo de escassez, situações que hoje não 

são mais vigentes.  

O importante é diferenciar quais os bens jurídicos são de fato perenes e permanecem 

através da evolução temporal de uma sociedade, e quais aqueles são fruto de uma mera 

demanda social transitória, que não guardam relação direta com o convívio pacífico de seus 

membros e que, por tal motivo, não podem ser frutos de uma proteção por parte do direito 

penal. 

Infelizmente, não é possível se estabelecer um critério apriorístico de definição de 

quando a agressão a um bem jurídico é relevante o suficiente para ensejar a aplicação de uma 

sanção criminal, devendo ser uma construção realista frente a um caso concreto. A 

Constituição por si só não é suficiente para determinar quais critérios devem ser utilizados, 

mas serve de limite negativo à atuação do legislador, pois através dela se pode compreender 

quando não se está lesando um bem jurídico e, portanto, não se pode tipificar certa conduta.  
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Este trabalho também não pretende resolver a questão do bem jurídico como lastro de 

atuação do poder de punir, nem estabelecer um método perfeito para a utilização da 

Constituição como mecanismo de controle deste poder. O pretendido foi explicitar que, seja 

qual for o rumo a ser tomado pelo ordenamento jurídico, em nenhum momento pode se 

renunciar ao bem jurídico como norte da proteção penal, pois não há critério outro que sirva 

tão bem à proteção do indivíduo. 

E essa função se entende ser do Texto Magno justamente porque é nele que não 

previstas as condições mínimas para uma convivência pacífica e plena de todos os membros 

de uma comunidade, sendo o direito penal uma ferramenta de importante controle, mas 

apenas quando restarem todas as demais insuficientes a esta finalidade.  
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