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RESUMO 

 

 

ALPES, Kalina Gerciane Oliveira. A Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin e a 
justificação da tutela penal de bens jurídicos transindividuais sujeitos a perigo abstrato 
de lesão. 2010. 224f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
 

Numa interação entre a teoria do delito e a teoria da pena, discute-se sobre o objeto de 

proteção do direito penal e a instrumentalização dessa proteção dentro de um contexto de 

risco de magnitude diferenciada, produto da sociedade tecnológica atual. Apresenta-se uma 

nova realidade da qual emana a necessidade de proteção a bens jurídicos transindividuais, não 

raras vezes, através de tipos de perigo abstrato de lesão. Configura-se uma antecipação de 

tutela cuja legitimidade depende de uma reformulação da teoria do bem jurídico, de modo a 

abranger estas novas demandas para as quais a precaução constitui a medida mais adequada. 

Como reflexo dessa mudança, desenvolveu-se uma discussão em torno da legitimidade desses 

tipos de delitos. A despeito da tradicional teoria do bem jurídico não acatar a criminalização 

de condutas através da antecipação de tutela, vislumbra-se a possibilidade dessa antecipação 

na sistematização do direito penal realizada nos moldes da Teoria Dialética Unificadora e da 

Teoria da Imputação Objetiva de Claus Roxin. Doutrinador caracterizado por um 

normativismo moderado que, sem renunciar à proteção subsidiária de bem jurídico 

constitucionalmente relevante como função do direito penal, vê na pena funções de 

instrumentalização dessa tutela através da estabilização da vigência da norma e intimidação 

nos termos de uma prevenção geral positiva e negativa contra riscos não permitidos. De forma 

que a legitimidade dos tipos penais seja resultado de uma integração entre dogmática e 

política criminal.  

 

Palavras-chave: tipos penais de perigo abstrato, legitimidade, Claus Roxin 
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ABSTRACT 

 

   
ALPES, Kalina Gerciane Oliveira. Unifying Theory of Dialectic Claus Roxin and 
justification of the penal protection of property subject to legal transindividual abstract 
danger of injury. 2010. 224f. Dissertation (LLM) - Post-Graduate Law Center, Legal 
Sciences / School of Law in Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
   

 

In an interaction between the theory of crime and punishment theory, we discuss the object of 

protection of the law and the operationalization of security within a context of risk magnitude 

differentiated product of the technological society today. Presents a new reality which 

emanates from the need to protect the legal interests transindividual, often, by type of abstract 

danger of injury. Set up a legal protection whose legitimacy depends on a reformulation of the 

theory of the legal, to cover these new demands for which the caution is the most appropriate 

measure. Reflecting this change, developed a discussion about the legitimacy of these types of 

crimes. Despite the traditional theory of the law not accept the criminalization of conduct by 

early relief, we consider the possibility of anticipation in the systematization of the law 

carried out along the lines of Dialectics Unifying Theory and the Theory of Allocation of 

Objective Claus Roxin. Counselor normativism characterized by a moderate who,        

without renouncing the protection of the legal subsidiary constitutionally relevant as a 

function of criminal law, see the pen manipulation functions such protection by        

stabilizing  the  validity of the norm and intimidation in terms of a general preventive  

positive and negative risks   not allowed. So that the legitimacy of the criminal types is the 

result of an integration between dogmatic and criminal policy.  

   

 

Keywords: criminal types of abstract danger, legitimacy, Claus Roxin.  

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... existe uma criminalidade que surge como efeito do 
progresso e uma outra que surge por ocasião do progresso. A 
primeira, a que tem o progresso como causa, pode ser denominada, 
genericamente, evolutiva, e a segunda, aparente novidade, é a 
criminalidade de sempre, fortalecida pelas armas criadas pelo 
progresso. O progresso, porém, oferece meios de combate à 
criminalidade, de que é causa ou ocasião. A escolha e o emprego de 
tais meios é a tarefa do tempo presente” (Luna, 1972, p. 89).  

 
“A conclusão sobre o envelhecimento de uma ciência não se 

pode dar a partir de uma análise apressada e superficial acerca da sua 
(in)capacidade em responder aos desafios do seu tempo, mas sim a 
partir da sua capacidade de superação, aprimorando-se e adequando-se 
a esses novos desafios” (D’Ávila, 2006, p. 95, 96). 

 
“... lembrando que ao cientista interessa menos a certeza das 

soluções do que a consciência dos problemas” (Greco, 2006, p. 181). 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da convivência humana, vê-se que mudanças ocorridas na 

sociedade refletem mudanças no direito, o que evidencia a necessidade de uma contínua 

avaliação dos seus referenciais teóricos. Em consonância com este pensamento, a presente 

dissertação constitui um direcionamento neste sentido, visto que se refere às funções 

perseguidas pela pena, levando-se em consideração a necessidade de novas formas de 

proteção suscitadas pela complexa e plural sociedade contemporânea. 

Como é sabido, os avanços tecnológicos e científicos da atualidade ensejam exigências 

de proteção a novos bens jurídicos contra novas formas de agressão. Reclamando, por sua 

vez, novas formas de tutela, a exemplo da necessidade de proteção de bens jurídicos face a 

perigos abstratos de lesão.  

Diante dessa realidade e da opção por um Estado Democrático de Direito, constata-se 

a essencialidade de uma permanente reflexão acerca da evolução do direito penal em direção 

ao oferecimento de respostas a novas demandas que, em última instância, refere-se aos seus 

limites e aos fins que busca atingir segundo cada época, a qual comporta um estágio científico 

e social especifico; ao mesmo tempo que prima por uma garantia de que, apesar dessas 

“evoluções”, os homens seguirão sendo respeitados na sua dignidade. 

Salienta-se, de início, que – apesar das infindáveis, e de longa data – discussões acerca 

de sob que bases pode alguém submeter outrem à violência institucionalizada, compreende-se 

a questão da legitimidade do poder de punir estatal segundo parâmetros ético-políticos 

exigidos por um Estado Democrático de Direito, os quais estabelecem a proteção do bem 

jurídico como elemento de justificação e limitação do jus puniendi estatal. Sem se deter, 

portanto, à análise de aspectos filosóficos ou, à apreciação político-sociológica acerca da 

justiça da punição nos contextos sociais face às falhas existentes em nível da execução da 

pena. 

O presente estudo é pontual e específico. Refere-se à justificação da criminalização de 

determinadas condutas que assumem a forma de tipos de perigo abstrato de lesão, 

principalmente àquelas relacionadas a bens jurídicos de caráter transindividual. Utiliza-se para 

esta análise a perspectiva funcionalista moderada da Teoria Dialética Unificadora idealizada 

por Claus Roxin, a qual não rechaça a teoria do bem jurídico como critério justificador do 

poder de punir, ao contrário, reforça-a, permitindo a coexistência do principio de proteção ao 
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bem jurídico, assim como as funções de prevenção da pena, dentro de um sistema integrado 

entre a dogmática e a política criminal. Ademais, argumenta-se, fazendo-se uso da Teoria da 

imputação objetiva e a sua consideração aos riscos não permitidos. 

Questão fundamental para a teoria do delito e para a teoria da pena refere-se a, “o que 

a tipificação de uma conduta como crime visa proteger” e, “em que termos se realiza esta 

proteção”. Entre os doutrinadores nacionais e estrangeiros da nossa cultura Ocidental, tem-se 

como praticamente pacífico que, para que se tenha caracterizada uma conduta como delituosa, 

esta deve expor um bem jurídico à lesão ou perigo de lesão que, neste caso, vem a ser um bem 

jurídico com status penal (dentro da ideia de ultima ratio).  

No contexto atual, no entanto, há uma discussão em torno de uma evolução da teoria 

de proteção do bem jurídico, no sentido de oferecer respostas às demandas de proteção 

suscitadas pelas mudanças ocorridas na sociedade atual, cuja nova tecnologia científica 

proporciona novas formas de delitos e a exposição da comunidade a novos riscos de 

dimensões qualitativas e quantitativas diferenciadas, pedindo tutelas específicas em nível de 

proteção face ao perigo abstrato de lesão. 

Para a clássica teoria do bem jurídico, uma conduta só poderá ser tida como criminosa 

se, somente se, expõe bem jurídico à lesão ou ao perigo concreto de lesão; gerando impasse 

de legitimação, portanto, o desacordo a esta regra. 

Dito isto, vê-se que, se por um lado a teoria do bem jurídico, na sua perspectiva 

tradicional, não possibilita a justificação dos delitos de perigo abstrato de lesão, por outro 

lado, exige-se a proteção do bem jurídico como elemento de legitimação para a atuação do 

controle social através da pena. Desta feita, gera-se um impasse entre a necessidade de 

incriminação de condutas abstratamente perigosas reveladas pela complexidade tecnológica 

da sociedade pós-industrial e, a imprescindibilidade do poder de punir estatal manter-se 

dentro da legitimidade posta nos padrões de proteção da tradicional teoria do bem jurídico. 

Em meio a esta encruzilhada, busca-se, em outras perspectivas, a proteção reclamada.  

Em que pese essa necessidade, o estado atual do pensamento penal, divide-se entre a 

postura tradicional, que não possibilita a incriminação de uma conduta que exponha bem 

jurídico a perigo abstrato de lesão, e a postura ainda incipiente de que, apoiando-se na 

realidade posta, admite-a. 

De acordo com este segundo posicionamento, mas sem se desincumbir da necessidade 

de legitimação material dada pela teoria do bem jurídico, a presente investigação tem na 
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Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin uma possível alternativa de justificação do poder 

de punir estatal em casos de delitos abstratos de lesão, tendo em vista que, por um lado, sua 

teoria reforça a ideia de bem jurídico como elemento legitimador do poder de punir do Estado 

e, por outro lado, traz em seu bojo um conteúdo político-criminal que leva em consideração a 

pena como um meio de instrumentalizar essa proteção através das suas funções de prevenção.  

Segundo a Teoria Dialética Unificadora de Roxin, a intervenção penal está legitimada 

quando da combinação dos critérios de justificação do jus puniendi estatal, relacionado à 

proteção de bem jurídico e às funções preventivas da pena. A saber: 

Se quiséssemos consagrar numa só frase o sentido e limites do direito penal, 
poderíamos caracterizar a sua missão como protecção subsidiária de bens jurídicos e 
prestações de serviços estatais, mediante prevenção geral e especial, que salvaguarda 
a personalidade no quadro traçado pela medida da culpa individual (Roxin, 1998, p. 
43). 

Na perspectiva do seu funcionalismo teleológico, as cominações penais visam à 

proteção preventivo-geral e subsidiária de bens jurídicos. Proteção esta atribuída ao Estado no 

intuito de este oferecer condições de existência que satisfaçam necessidades vitais dos 

cidadãos. Nas palavras de Roxin:  

Para o direito penal tal significa que o seu fim somente pode derivar do Estado e, 
como tal, apenas pode consistir em garantir a todos os cidadãos uma vida em 
comum livre de perigos. A justificação desta tarefa (...) resulta directamente do 
dever que incumbe ao Estado de garantir a segurança de seus membros (Roxin, 
1998, p. 27). 

O citado doutrinador, tomando por base a necessidade de proteção ao bem jurídico, 

salienta a função de prevenção de danos, através da reafirmação da vigência da norma e da 

intimidação, dentro da necessidade/adequação. Prevenção geral que, segundo o 

direcionamento dado a nossa investigação, coaduna-se com a peculiar proteção requerida por 

bens jurídicos de caráter transindividual e seu perigo abstrato de lesão. 

No momento da cominação legal há a indagação: “o que pode proibir mediante a pena 

o legislador aos seus cidadãos?” Em resposta, Roxin reforça a ideia de bem jurídico como 

elemento de justificação e limitação da atuação do direito penal, mas salienta a prevenção 

geral como meio de instrumentalizar a proteção a este bem jurídico, pois, para ele:  

... as cominações penais só estão justificadas se tiverem em conta a dupla restrição 
contida no princípio da protecção subsidiária de prestações e bens jurídicos. Neste 
âmbito, o fim das disposições penais é o da prevenção geral. De acordo com a 
natureza das coisas não pode ser de outra forma, porque aquelas precedem 
temporalmente o sujeito ao qual se poderiam impor reacções retributivas ou de 
prevenção especial. (...). Em contrapartida, a objecção de que o fim de prevenção 
geral não é adequado para limitar o poder penal do Estado, é em si convincente 
mesmo no que diz respeito às cominações penais, eliminando-se, todavia, com a 
nossa restrição dessa finalidade à protecção de bens jurídicos e prestações, assim 



15 
 

como à subsidariedade do direito penal no cumprimento de tais tarefas (Roxin, 1998, 
p. 31). 

Diante disto, para Roxin “as cominações penais se justificam, apenas e sempre, pela 

necessidade de proteçção preventivo-geral e subsidiária de bens jurídicos e prestações” 

(Roxin, 1998, p. 32). 

Nestes termos, uma conduta tida como penalmente relevante está legitimada quando 

cumpre a finalidade de proteção subsidiária do bem jurídico e, ao mesmo tempo, está dentro 

dos limites de atuação, os quais têm como referencial uma política criminal de conteúdo 

axiológico extraído da Constituição, direcionando a intervenção penal à proteção do bem-

estar das relações sociais fundamentais de todos os membros da sociedade, evitando lesões ou 

perigo de lesões socialmente intoleráveis. 

Em suma, tendo como ponto de partida a legitimação do direito penal a partir da sua 

função de proteção ao bem jurídico, mas considerando que, por um lado, a atual teoria do bem 

jurídico não possibilita a justificação de delito de perigo abstrato e, por outro lado, há na 

sociedade atual a necessidade de tutela de bens sujeitos a perigo abstrato de lesão, 

frequentemente bens jurídicos caracterizados pela sua transindividualidade, pergunta-se: na 

perspectiva normativista moderada da Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin, na qual, 

além da relevância dada ao aspecto da função preventiva da pena face a condutas socialmente 

intoleráveis (riscos não permitidos), tem como pressuposto a proteção de bem jurídico para a 

justificação da criminalização de uma conduta, é possível a legitimação da tutela penal de 

bens jurídicos  contra condutas que geram perigo abstrato de lesão, a exemplo das sofridas por 

bens jurídicos caracterizados pela transindividualidade? 

No estudo ora apresentado, portanto, ao argumentar a insuficiência da teoria do bem 

jurídico vista nos moldes atuais e, ao salientar que a Teoria Dialética Unificadora de Roxin 

traz em seu bojo a coexistência dos critérios de justificação proteção de bem jurídico e função 

da prevenção geral, supõe-se que, a partir desta perspectiva, é possível a legitimação da tutela 

penal de bens jurídicos, em especial bens jurídicos transindividuais, contra condutas que 

geram perigo abstrato de lesão, visto que a sua tese não só é compatível com a teoria do bem 

jurídico, como tem nela o seu ponto de partida. É, pois, a investigação acerca da validade 

desta hipótese que configura o objetivo do presente trabalho. 

O caminho trilhado rumo a tal intento se desenvolve através de uma abordagem 

teórica do objeto proposto, o qual engloba a teoria do delito e a teoria da pena. Para tanto, 

utiliza-se de sólida bibliografia nacional e estrangeira de renomados autores clássicos e 
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recentes, dedicando especial atenção à teoria do bem jurídico, cerne da legitimação da 

presente proposta, assim como livros e artigos do teórico indicado (Claus Roxin) e dos 

doutrinadores que fazem uma leitura crítica do mesmo ou do tema em discussão. Ademais, 

para as leituras correlatas a um perfeito entendimento da questão em análise, faz-se uso de 

bibliografia especializada segundo a matéria tratada.   

Ademais, tendo em vista a interferência do processo de transformação da sociedade 

sobre a própria evolução dos institutos em discussão, a pesquisa segue realizando 

comparações entre teorias correlatas ao mesmo objeto, desenvolvendo-se uma investigação 

histórica, a qual prima pela utilização das fontes.  

Nestes termos, já no primeiro capítulo, inicia-se por expor a evolução do bem jurídico 

como elemento de justificação do poder de punir do Estado e a sua tendência a adaptar-se às 

necessidades geradas pelo momento histórico vivido pela sociedade. Em sequência, delineia-

se a teoria do bem jurídico como é posta hoje pela doutrina dominante, no que concerne ao 

tratamento dado à lesividade sofrida pelo bem jurídico, cuja extensão limita-se à lesão ou, 

perigo concreto de lesão. Como consequência deste posicionamento, aborda-se a insuficiência 

da teoria do bem jurídico para tratar questões de uma sociedade pós-industrial, caracterizada 

por um grande avanço tecnológico, científico e do fenômeno da globalização, que traz em sua 

estrutura a complexidade das relações de responsabilidade e a grandiosidade dos perigos que 

transpassam fronteiras e gerações, suscitando intervenções penais, inclinadas à proteção da 

sociedade, as quais assumem novas construções dogmáticas, a exemplo dos delitos de perigo 

abstrato. 

Na via contrária a um rechaço do bem jurídico como elemento de justificação da 

intervenção penal, promove-se a abertura para um debate que inclua considerações acerca do 

novo contexto, mas sempre lembrando que a teoria do bem jurídico foi consequência de 

conquistas que puseram em evidência o respeito à dignidade humana, sendo o ponto de 

partida na avaliação da legitimidade das intervenções penais ao representar o conteúdo 

material do injusto, tanto em condutas que lesionam como nas que oferecem perigo de lesão. 

Desta discussão, emergem opiniões de que, para que se tenha uma devida proteção dos 

interesses sociais frente a estes novos riscos, torna-se imprescindível a adaptação da teoria do 

bem jurídico a novas construções dogmáticas, a exemplo de uma antecipação de tutela através 

de instrumentos de prevenção que levam em consideração o efeito simbólico inerente à norma 

como elemento de influência nas condutas dos indivíduos, de forma a afastar situações de 

perigo potencial relevante na sua imprevisibilidade quantitativa e qualitativa. 
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No segundo capítulo, analisa-se: o perigo abstrato de lesão e o aspecto da 

transindividualidade do bem jurídico, fomentando este tipo de perigo; a relevância deste tipo 

de bem jurídico influenciando numa defesa da sociedade e a importância do caráter 

preventivo da norma (expressividade simbólica) em prol da sua tutela; a mudança dos tipos de 

riscos a que a sociedade está hoje exposta, em que, mais além de prevenção, existe a 

necessidade da implementação de uma precaução frente a estes riscos. Uma precaução a qual 

se coaduna com a função de prevenção geral da pena direcionada para a proteção do bem 

jurídico em caráter antecipatório, tendo em vista as situações de incertezas frente a riscos que 

podem atingir graus qualitativos e quantitativos dentro de dimensões globais no espaço e 

transcendente no tempo. Vê-se, nas questões ambientais, assim como nas relacionadas com a 

biossegurança, esta diferenciação entre prevenção e precaução, vindo a oferecer respaldo ao 

acolhimento da necessidade de considerar penalmente relevante uma conduta que ofereça 

perigo abstrato de lesão. 

Aborda-se acerca da ocorrência de um perigo abstrato de lesão a bens transindividuais 

e a exigência de uma política criminal específica que dê uma instrumentalidade de proteção, 

dentro de uma funcionalidade diferenciada de intimidação geral (prevenção geral negativa, 

fazendo referência indireta à prevenção geral positiva através do fortalecimento da confiança 

dos cidadãos que já respeitam o direito) e fortalecimento dos valores veiculados pela norma 

(prevenção geral positiva). Uma política criminal direcionada ao devido cumprimento da 

função do direito penal como função de proteção de bens jurídicos. 

Como pressuposto deste entendimento, tem-se que proteção de bens jurídicos e 

prevenção geral como critérios de justificação, implicam-se reciprocamente no sentido de que 

a confiança expressa pela norma possibilita o desenvolvimento de uma vida social, mas, 

contido na norma há um substrato material empírico, o bem jurídico. A este favor, argumenta-

se que ambos são valorativamente legítimos e funcionalmente complementares. 

Valorativamente legítimos, pois há uma preservação da expectativa de proteção ao bem 

jurídico. Funcionalmente complementares, visto que, por um lado, a motivação coopera para a 

proteção do bem jurídico e, por outro lado, perseguir como fim a proteção de bens jurídicos 

motiva a não realização de condutas lesivas, o que implica o fim de proteção da vigência das 

normas.  

Tendo por base a discussão realizada no primeiro capítulo, referente à 

imprescindibilidade da proteção a bem jurídico como elemento de justificação do poder de 

punir estatal e da sua insuficiência frente à ampliação dos espaços de risco e, considerando os 
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esclarecimentos postos no segundo capítulo, acerca dos novos objetos de tutela, como os bens 

jurídicos transindividuais, suas peculiaridades e o fomento à ideia de perigo abstrato, cuja 

legitimação envolve reflexões acerca da instrumentalização da proteção do bem jurídico-penal 

dentro de critérios de política criminal através da prevenção geral, no último capítulo 

investiga-se, a partir da perspectiva dada por Claus Roxin, a possibilidade de incriminação de 

uma conduta que exponha bem jurídico a perigo abstrato de lesão, tendo em vista a 

coexistência dos critérios “proteção ao bem jurídico” e “prevenção geral”, na sua Teoria 

dialética unificadora. 

No prosseguimento desta análise, salienta-se o aspecto normativista moderado da sua 

corrente, o qual reforça a ideia de bem jurídico como referencial legitimador e limitador do 

poder de punir estatal, sem perder de vista a importância das funções preventivas da pena 

como forma de instrumentalização da proteção ao bem jurídico. Tendo, portanto, na política 

criminal um direcionamento rumo à efetiva proteção deste bem, advindo consequências em 

termos de quando, como e o porquê de se realizar o controle social através da pena.  

Para a consecução do estudo proposto, imprescindível analisar de que forma e em que 

medida, se dá a coexistência dos critérios de justificação da pena, proteção do bem jurídico e 

função de prevenção geral, na perspectiva normativista moderada da Teoria Dialética 

Unificadora de Roxin, e qual a relação desta coexistência na legitimação de delitos de perigo 

abstrato. Permitindo esclarecer que o princípio de proteção do bem jurídico e as funções de 

prevenção geral positiva e negativa, são elementos que não se excluem, porque não se 

confundem em termos da atuação que exercem na legitimação do direito penal. Atuando em 

termos de uma racionalidade ética (axiológica) e de uma racionalidade teleológica e 

pragmática. A racionalidade ética advinda de um sistema de crenças e cultura historicamente 

esboçado por uma sociedade; a racionalidade teleológica tendo por missão confrontar os 

conteúdos éticos de modo a realizar o acordo político sobre qual bem proteger, a intensidade 

da proteção e a penalização para a sua desobediência; a racionalidade pragmática, relacionada 

à norma e a produção direta ou indireta dos efeitos de tutela. A partir das racionalidades 

peculiares a cada critério de justificação, percebe-se a importância da questão político-

criminal dada ao aspecto concreto ou abstrato do perigo de lesão na incriminação de uma 

conduta, visando à instrumentalização da proteção de bens jurídicos.  
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CAPÍTULO  1 – TEORIA DE PROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO 

 

1.1 Formação e desenvolvimento da teoria de proteção do bem jurídico como critério de 
justificação do poder de punir do Estado 

 

Em termos coloquiais, pode-se considerar como bem tudo o que é objeto do desejo. 

No entanto, nem tudo que é objeto do desejo é passível de regulação por norma de direito. No 

dizer de Francisco de Assis Toledo, “bem no sentido muito amplo, é tudo que se nos 

apresenta como digno, útil, necessário, valioso”. Isto é, “são coisas materiais e objetos 

imateriais que, além de serem o que são, ‘valem’ ” (Toledo, 2000, p. 15). Por isso são 

disputados e defendidos e pela mesma razão expostos a perigos e lesões. Fazendo-se, pois, 

necessária a adoção de medidas aptas à sua proteção, com o fito de manutenção da paz social. 

Tendo por base estes pressupostos, o retrocitado autor aduz, “bens jurídicos são valores ético-

sociais que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua 

proteção para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas” (Toledo, 

2000, p. 15 e 16).  

No que concerne ao direito penal, desde a refutação à arbitrariedade e a adesão a 

critérios de índole iluminista, perqueriu-se sobre o que o Estado busca através do seu 

elemento de expressão, que é a pena. Imerso neste caráter utilitarista da pena, a partir do 

século XIX, o direito penal iniciou o seu desenvolvimento dogmático no sentido de relacionar 

jus puniendi estatal à proteção de bem jurídico.  

Do desenrolar histórico de formação e desenvolvimento da teoria do bem jurídico 

como referencial de incriminação de uma conduta, observa-se que os posicionamentos acerca 

do seu conceito e da sua dinâmica de proteção através da pena foram estabelecidos segundo as 

necessidades suscitadas pela sociedade. Ou seja, na sua historicidade, percebe-se uma 

interação com o mundo cultural e uma consequente visão segundo os valores e necessidades 

de cada época, assim como suas finalidades perseguidas. 

Sendo, pois, o delito, necessariamente dependente do ambiente valorativo de cada 

sociedade e estando entregue ao legislador o papel de captar as modificações sociais que irão 

implicar a definição da área do crime (Ferreira da Cunha,1995, p. 15, 16). Isto, tanto em 

relação ao estabelecimento de determinado bem jurídico como penalmente relevante, como 

quanto à extensão quantitativa e qualitativa de sua lesão ou exposição a perigo de lesão. 
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Em verdade, como salienta Tavares, “nem sempre se tem podido diferenciar o bem 

jurídico dos próprios fins da norma incriminadora”. É através da norma que os valores de uma 

sociedade se deixam transparecer. Nisto, vê-se a grande importância do estudo da evolução do 

conceito de bem jurídico, pois, através desta análise, pode-se perceber que a criação da noção 

de bem jurídico “não é apenas produto de uma elaboração jurídica pura, mas também de um 

contexto político e econômico” (Tavares, 2002, p. 182). Podendo, deste modo, “contribuir 

para sua reformulação, ao demonstrar como esse conceito se amolda aos vários segmentos da 

evolução da política criminal e do pensamento jurídico em geral” (Tavares, 2002, p. 185). 

Com o Iluminismo, o direito natural teológico passa a ter raízes antropológicas, dando 

ao homem a capacidade de construção dos seus postulados em resposta às suas necessidades. 

Tal filosofia penal desvinculava o problema punitivo de preocupações éticas e 

religiosas, encontrando a sua fundamentação no contrato social violado e a pena concebida 

como medida preventiva (Prado, 2003, p. 28). A partir de então, inicia-se um processo de 

construção da noção de bem jurídico como elemento de limitação do poder de punir do 

Estado, sob os critérios de um direito subjetivo violado e da danosidade social (Pelarin, 2002, 

p. 38, 39). 

Anselm von Feuerbach expressou um primeiro passo no sentido de se obter uma 

concepção material de delito, no momento em que, identificou o estabelecimento de uma 

conduta como delituosa à lesão de um direito subjetivo, dando inicio, por sua vez, ao processo 

de construção de um limite ao poder de punir do Estado. Embasou sua doutrina influenciado 

pelo Iluminismo e pelo jusracionalismo, correntes de pensamento que colocavam o homem 

como sujeito de direito e dotado de uma razão própria na construção de conhecimento; pelo 

processo de secularização o qual desvinculava a punição das questões religiosas e pelo 

utilitarismo, da aplicação da teoria contratualista no âmbito penal.  

Feuerbach percebeu a proteção ao direito subjetivo como princípio primeiro do poder 

punitivo, dando-lhe um caráter crítico, pois para ele, “toda pena jurídica dentro del Estado es 

la consecuencia jurídica, fundada en la necesidad de preservar los derechos externos, de una 

lesión jurídica y de una ley que conmine un mal sensible” §19 (Feuerbach, 2007, p.54, 55).  

Direitos externos no sentido de direitos subjetivos (direitos independentes do exercício 

de qualquer ato de governo e do reconhecimento do Estado, §22 (Feuerbach, 2007, p. 55) e, 

crime como lesão ao direito subjetivo do cidadão ou do Estado: “... la conservación de los 

derechos es el objetivo general de las leyes penales, serán objeto de sus conminaciones 
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protectoras tanto los derechos de los súbditos, como también los derechos correspondientes al 

Estado...” §23 (Feuerbach, 2007, p. 56). A pena como meio de expressão da conservação dos 

direitos subjetivos pelo Estado.  

Feuerbach “foi o artífice racional da defesa dos direitos da personalidade humana, 

procurando um limite sólido ao poder punitivo” (Zaffaroni, 2007, p. 19). Salientados, tanto 

pelo seu princípio supremo da preservação dos direitos subjetivos (§19), como dos seus 

princípios derivados (§20): I) “Toda imposición de pena presupone una ley penal (nulla poena 

sine lege). ...”; II) “La imposición de una pena está condicionada a la existencia de la acción 

comminada (nulla poena sine crimine). ...”; III) “El hecho legalmente conminado (el 

presupuesto legal) está condicionado por una pena legal (nullum crimen sine poena legali)” 

(Feuerbach, 2007, p. 54, 55).  

Por influência do idealismo kanteano, vê-se denegar legitimidade ao direito penal à 

realização de quaisquer finalidades transcendentes (Andrade, 2004, p. 44, 45). Procurando 

esteios de legitimidade em novos fundamentos, os quais se afastavam do absolutismo e 

controle característicos do regime político anteriores ao iluminismo (Coelho, 2003, p. 31). 

Buscava-os na realidade privatista das relações de direito, pois, para Feuerbach, “Toda forma 

de lesión jurídica contradice el objetivo del Estado, ... Por ende, el Estado tiene el derecho y el 

deber de hallar institutos mediante los cuales se impidan las lesiones jurídicas” §9 (Feuerbach, 

2007, p. 51). 

Para Feuerbach, o crime era a lesão da liberdade garantida pelo contrato social, 

mediante leis penais: “El que lesiona la libertad garantizada por el contrato social y asegurada 

mediante leyes penales, comete un crimen”. Portanto, “crimen es, ..., una injuria contenida en 

una ley penal, o una acción contraria al derecho del otro, conminada en una ley penal” §21 

(Feuerbach, 2007, p. 55). É o respeito à liberdade, portanto, o pressuposto material dos 

direitos subjetivos; justificando a ingerência do Estado, apenas, quando da sua violação, 

pondo limites ao jus puniendi estatal.  

O cumprimento do desiderato de impedir lesões jurídicas, Feuerbach o percebia de 

duas formas, através da coerção física e psicológica. Tendo em vista que, em alguns casos, a 

coerção física se mostra insuficiente, a exemplo da proteção, “de los derechos irreparables, 

porque aquí la única coerción previa posible dependerá del conocimiento anterior y 

totalmente eventual de la lesión ...”. Desta feita, deduz o autor, é necessário a existência de 

outra coerção junto à física, “que se antecipe a la consumación de la lesión jurídica ...”. Para 
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ele, “Una coacción de esta naturaleza sólo puede ser de índole psicológica” §11 (Feuerbach, 

2007, p. 51, 52). Uma coação psicológica com objetivo de intimidação de todos como 

possíveis protagonistas de lesões jurídicas, realizada através da cominação da pena na lei §16 

(Feuerbach, 2007, p. 53). Em suma, para Feuerbach, “Toda pena tiene como objetivo 

principal y necesario el de apartar a todos del crimen mediante su amenaza” §133 (Feuerbach, 

2007, p. 108) (Feuerbach, 2007, p. 108). 

O direito penal em Feuerbach tinha como base uma concepção jusprivatista, de 

natureza individualista, que se refletia na concepção de bem jurídico (Coelho, 2003, p. 35). O 

que se viu, portanto, foi o desenvolver de uma concepção de crime como lesão ou perigo de 

lesão a direito subjetivo totalmente arraigado a um sistema contratualista de inspiração 

iluminista. Neste diapasão, o objeto da proteção era, diretamente, as relações de direito e, 

indiretamente, o objeto material. 

Esta visão sócio-cultural privatística, influenciou uma construção teórica a qual 

determinava fosse o indivíduo o único objeto de proteção e preocupação do Estado. Por 

consequência, na sua dogmática, Feuerbach não contemplou a existência de bens jurídicos 

coletivos ou supra-individuais (Coelho, 2003, p. 38). 

A vaguesa do conceito de direito subjetivo dado por Feuerbach deu margem à 

necessidade de se precisar a noção de bem jurídico (Coelho, 2003, p. 38). De uma polêmica 

instaurada face ao posicionamento traçado por Feuerbach e, imerso num contexto de transição 

para um positivismo naturalístico, Birnbaum traçou contornos mais precisos ao limite do 

poder punitivo do Estado quando, em 1834, introduziu um conceito de bem jurídico em 

substituição ao direito subjetivo (Brandão, 2008, p. 113), radicando diretamente no mundo da 

realidade o objeto material a ser protegido de lesões ocasionadas pelas condutas delitivas 

(Prado, 2003, p. 32). 

Para Birnbaum, em sendo a lesão o critério de referência de um delito, ela só pode 

estar relacionada a um bem. Tendo por base este posicionamento, limitava-se o poder estatal, 

pois, para ele, “bienes jurídicos están más alla  del derecho, no se confunden con el y sirven 

de fundamento al momento de establecer los delitos” (Olaechea, 1998, p. 815). Desta feita, 

supera-se a posição subjetivista do contrato social em que tudo poderia ser tido como direito 

do cidadão ou do Estado, dentro da idéia de que, “El Estado era el Derecho y el Derecho 

surgia del contrato, ejercicio de la voluntad del Estado se convertia en Derecho, no había 

posibilidad alguna de limitar al Estado” (Olaechea, 1998, p. 814, 815). Neste sentido, em 

Birnbaum, os bens jurídicos estão situados além do próprio direito e do Estado, vindo o seu 
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conteúdo da realidade factual e do contexto social.  O objeto de tutela do direito preexiste à 

atividade legislativa de reconhecê-lo e registrá-lo na norma (Coelho, 2003, p. 39, 40). 

Apesar da expressão “bem jurídico” não ter sido por ele utilizada diretamente, mas 

deduzida do emprego de uma série de expressões de tipo descritivo, a ele foi dada sua 

paternidade. Em Birnbaum, deu-se “a passagem da lesão dos direitos subjectivos e, assim, da 

lesão pessoal, para a lesão de ‘coisas’ do mundo exterior, valoradas como bens jurídicos” 

(Ferreira da cunha, 1995, p. 46, 47). 

Para Birnbaum, só a sociedade, numa visão de totalidade, e nunca o indivíduo, poderá 

decidir o que deverá ser abrangido pela proteção das normas de direito. Hoje, atribui-se a este 

significado o aparecimento do bem jurídico, isto é: “a idéia de que ele operou a 

normativização e positivização do objecto do crime e, por outro lado, converteu o sistema 

jurídico em instância que determina os objectos a tratar (e em que medida) como bens 

jurídicos” (Andrade, 2004, p. 37, 38). 

Disso, percebem-se orientações por novas tendências “nas quais não mais 

predominava no direito penal a idéia de proteção e garantia da coexistência dos indivíduos 

apenas”; mas iniciava-se “a construção de uma dogmática penal voltada para servir, também, 

de forma imediata, a fins sociais”. Neste sentido, para ele, “o delito podia lesionar outros 

interesses, além dos meramente individuais, como entendia Feuerbach” (Coelho, 2003, p. 40, 

41). Desta, feita, Birnbaun procurava ressaltar a lesão de uma forma mais abrangente, ou seja, 

não identificava o objeto de proteção do direito penal apenas nos intereses privados da vítima, 

como queria Feuerbach, mas, sobretudo, os intereses da coletividade como um todo (Vásquez, 

2006, p. 03, 04). 

Na opinião de Sporleder de Souza, esta mudança terminológica constituiu “uma 

verdadeira catapulta” para o aprimoramento e esclarecimento de questões dogmáticas 

relativas a crimes de lesão e de perigo; assim como à diferenciação entre bens individuais e 

supra-individuais (Sporleder de Souza, 2004, p. 51). Revelando um novo paradigma 

sistêmico-social, que fez emergir novos referenciais ontológicos da ilicitude penal, dentro da 

ideia de danosidade social. Desta feita, em vez de se apelar à disfuncionalidade das 

perturbações em nível de intersubjectividade, como o fez Feuerbach, “a lesão do bem jurídico 

aponta antes para o mundo exterior e objectivo de que preferentemente relevam as ‘coisas’ 

valoradas como bens jurídicos” (Andrade, 2004, p.51).  
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Salienta o seu pensamento, um novo conceito de objeto do qual resulta um novo 

conceito de lesão, os quais são concebidos como “realidades” do mundo exterior. Como 

consequência, tem-se a possibilidade de “referenciar o bem (jurídico) e propô-lo à tutela 

jurídico-penal sem consideração expressa da relação com o respectivo titular ou portador”, 

exprimindo, aqui, um sentido de transindividualidade do bem jurídico. Além do que, 

complementarmente, “é possível identificar a sua lesão independentemente da atitude ou 

postura do mesmo titular” (Andrade, 2004, p. 55). 

Desta tentativa de vislumbrar a doutrina do bem jurídico a partir de um equilíbrio entre 

a “referência sistêmico-social e individual-pessoal”, Birnbaum assume um paradigma 

caracterizado pelo positivismo e pela prevalência das referências sistêmico-social (Andrade, 

2004, p.53, 54). O que dará a Liszt e Binding elementos direcionados à construção mais 

precisa e mais científica acerca do conceito de bem jurídico, bem como lançará sementes à 

“radicalização normativa do conceito, devido à referência sistêmico-social e à visão intra-

sistemática e acrítica”, deixando fragilizada a limitação ao poder de punir estatal (Pelarin, 

2002, p.56, 57), a exemplo da doutrina defendida por Jakobs. 

Neste contexto positivista, Binding em 1872 publicou o livro Die Normen, o qual se 

revelou intimamente ligado à história do bem jurídico (Andrade, 2004, p. 61). Imerso nesta 

nova tendência, Binding construiu o seu entendimento de que a fonte de legitimação do 

direito penal encontra-se no âmbito puramente normativo, no qual se estabelece uma relação 

de dependência cognitiva entre o bem jurídico e a norma (Coelho, 2003, p 44).  

Tendo em vista que, para Binding, os direitos são sempre criados por lei, os limites 

impostos ao legislador são apenas os decorrentes de sua própria consideração valorativo-

objetiva e por suas exigências lógico-normativas (Coelho, 2003, p. 43). Ou seja, o conceito de 

bem jurídico passa a ter uma valoração intra-sistemática, a qual traz como consequência a 

perda da sua função crítica (Coelho, 2003, p. 45, 46). Pois o que realmente importa é a 

decisão legislativa de se proteger, ou não, determinado bem (Prado, 2003, p. 33). 

Tudo se realizaria em nome da “manutenção do Estado” (Coelho, 2003, p.45). Uma 

característica que traz como consequência o fato de que, “mesmo quando intervêm juízos 

individuais de valor que se sobrepõem aos da comunidade, são estes últimos e não aqueles 

que valem como motivo e fundamento da lei” (Andrade, 2004, p. 38, 39). 

Em Binding, vê-se “emergir o Estado ou a sociedade não só como autônomos titulares 

de direitos e interesses ou portadores de bens jurídicos”, mas sobretudo, “como referentes 
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subjectivos privilegiados, se não mesmo exclusivos, do sentido da criminalização” (Andrade, 

2004, p. 62). 

Enquanto em Birnbaum se tem uma formulação positivista moderada quanto ao 

conceito de bem jurídico, Binding adota um posicionamento positivista-legalista, visto que há 

a plena identificação entre bem jurídico-penal e o que é considerado valioso pelo legislador, 

ou seja, é o próprio legislador quem indica determinado bem como merecedor de tutela 

jurídico-penal. Há um posicionamento dogmático sem conteúdo material que permita colocar 

um limite ao poder de punir do Estado. 

De acordo com a sua percepção positiva da construção do bem jurídico, Binding 

apresenta como exclusiva, a competência dada à lei para identificar os bens e as formas de 

agressão que se revelam merecedoras de proteção penal. É o que, segundo Andrade, Binding 

enfatiza “num dos textos mais recorrentemente citados: ‘É bem jurídico tudo o que não 

constitui em si um direito, mas, apesar disso, tem, aos olhos do legislador, valor como 

condição de uma vida sã da comunidade jurídica...’ ” (Andrade, 2004, p.65). Na sua 

percepção intrasistemática do direito, Binding sustenta que: na criação de bens jurídicos e no 

estabelecimento de suas normas de tutela, “ ‘a fonte do direito não conhece outros limites para 

além dos decorrentes da lógica e das suas próprias considerações.’ ” (Andrade, 2004, p.66). 

Apesar de entender o direito positivo como sede de revelação do bem jurídico, 

Binding salienta que a sua proteção deve estar necessariamente ligada aos bens que assumem 

um valor social da comunidade que representa. Esta importância dada à ordenação da 

convivência social, Andrade salienta através do pensamento de Binding de que “o direito ‘só 

considera as pessoas, coisas e objectos enquanto partes da vida da comunidade jurídica... . O 

bem jurídico é sempre bem jurídico da totalidade, por mais individual que ele possa 

aparentemente ser’. ” (Andrade, 2004, p.67, 68). 

Em Binding, “o efeito corrosivo da lesão do bem jurídico, vai muito para além da 

esfera jurídica do indivíduo” (Andrade, 2004, p. 73). 

Os delitos de lesão, na concepção de Binding, apresentam uma conformação 

complexa, traduzida, segundo Andrade, na “fórmula expressiva: ‘debaixo da casca da 

desobediência esconde-se, como miolo, a lesão de um bem jurídico’ ” (Andrade, 2004, p. 76). 

Nesses termos, o delito de lesão apresenta uma dupla feição: a desobediência corporizada na 

ação e o efeito destrutivo desta ação sobre o mundo dos bens jurídicos. Bindig divide em duas 

partes o momento do delito, mas, como acentua Andrade, dá ênfase à lesão do bem jurídico. 
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Pois, para ele, a obediência à norma representará apenas “ ‘um meio para a preservação da 

integridade do bem jurídico: a lesão do bem jurídico frustra em concreto o fim que o direito 

prossegue com a norma; a desobediência configura apenas o meio censurável para o efeito’ ”. 

Nestes termos, Binding posicionou a desobediência em um passo atrás da lesão do bem 

jurídico e visualizou a necessidade de graduação da gravidade dos crimes em função da 

dimensão desta lesão (Andrade, 2004, p. 76). 

Em Binding, o bem jurídico protegido pela norma é o objeto do delito, o qual é 

produto da decisão política do Estado, constituindo a sua lesão uma infração ao direito 

subjetivo de obediência que este Estado pode exigir dos seus súditos. Desta feita, “La norma 

no necesita ningún outro presupuesto que el de ser expresión de la  soberanía del Estado. El 

bien jurídico es un bien del derecho” (Olaechea, 1998, p. 816).  

Destarte, na sua construção dogmática, Binding opta por um positivismo normativista, 

pois será considerado bem jurídico tudo o que assim for considerado pelo legislador (Ferreira 

da Cunha, 1995, p. 51). Mas, em oposição a esse caráter científico formal dado à norma, os 

estudos de Franz von Liszt, deram relevância à dimensão material do conceito de injusto 

penal, desenvolvendo, assim, o bem jurídico, toda a sua capacidade de limite à ação 

legiferante (Prado, 2003, p. 35). 

Em consonância com a interação entre política criminal e dogmática, Liszt 

compreende bem jurídico numa concepção sociológico-positivista, pois, para ele, bem 

jurídico é o interesse juridicamente protegido. Um Interesse do indivíduo ou da coletividade 

produzido pela vida, mas que só a proteção jurídica o converte em bem jurídico (Liszt, 2003b, 

p. 139). Portanto, para Liszt, o conceito de bem jurídico não é puramente jurídico, ao contário, 

é um conceito material, prévio ao direito positivo (Olaechea, 1998, p. 817).  

Liszt adota, pois, uma postura transjurídica ligada à finalidade da norma penal, a qual 

possibilita questionamentos acerca da sua legitimidade que, em Binding, reduzia-se à força 

inquestionável de um dogma (Andrade, 2004, p. 39). Liszt desenvolve um critério político-

criminal, legislativo-dogmático da necessidade de tutela penal, pois, a ideia de bem jurídico-

penal, afasta-se da concepção juspositivista e aproxima-se do pensamento de bem jurídico 

como elemento teleológico, assinalando limites ao legislador penal (Sporleder de Souza, 

2001, p. 63). Uma visão transsistemática e de função crítica. 

Esta noção de bem jurídico como elemento limitador do jus puniendi estatal é o ponto 

de partida comum entre Liszt e o pensamento iluminista, apesar das suas divergências quanto 
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ao fim do direito penal.  Em Liszt, a finalidade do direito penal seria unicamente a proteção de 

interesses humanos vitais, dados previamente pela vida, e não, um produto da ordem jurídica 

como assinalavam os iluministas. No pensamento iluminista, o Estado como decisão conjunta 

dos cidadãos tem como tarefa a proteção dos direitos dos seus cidadãos e os seus próprios 

para a realização de seus fins, definidos no contrato social (Rudolphi, 1975, p. 333, 334).  

O distanciamento de Liszt face à teoria de Binding se deu pela busca de um conteúdo 

material do delito, pois, para Liszt, “bem jurídico não é bem do direito ou ordem jurídica (...), 

mas um bem do homem que o direito reconhece e protege” (Liszt, 2003b, p. 139, 140). Ou 

seja, Liszt adota um conteúdo material de bem jurídico para além da formalidade da lei e da 

vontade do legislador que apenas reconhece o direito gerado pela vida. 

Em meio a esta concepção de cunho sociológico-positivista, Liszt procura observar os 

fatos sociais como elementos que poderão vir a constituir tais interesses vitais dos indivíduos 

ou da comunidade e, por consequência, num momento posterior, virem a ser protegidos pelo 

direito penal (Coelho, p. 49-51). 

Assim sendo, enquanto o positivismo de Binding limitou o objeto do direito penal ao 

direito positivo, Liszt apresentava ligações deste objeto com a realidade empírica não jurídica, 

partindo das necessidades reais da vida humana em sociedade, dando-lhes proteção jurídica. 

Ao contrário de Binding, para o qual, tais realidades do mundo deveriam adaptar-se ao direito 

(Ferreira da Cunha, 1995, p. 55), identificando o bem jurídico com as condições para uma 

vida sã em comunidade, mas tal como o legislador as delineou (Ferreira da Cunha, 1995, p. 

62, 63), o positivismo de Liszt “colocava o Direito atrás do fato e a serviço da vida real, 

abrindo uma brecha no sistema jurídico pela qual podia penetrar a realidade e que evitava a 

concepção do Direito como um fim em si mesmo” (Bitencourt, 2006, p. 79).  

Segundo a doutrina defendida por Liszt, “A necessidade origina a proteção e, variando 

os interesses, variam também os bens jurídicos quanto ao número e quanto ao gênero” (Liszt, 

2003b, p. 139). Neste sentido exposto por Liszt, vê-se a necessidade de uma constante 

adaptação do direito em relação aos novos interesses surgidos ao longo da evolução da 

sociedade. Portanto, a categoria de bens jurídicos que o direito deve proteger não é algo 

estático, como também não o deve ser quando se trata da instrumentalização desta proteção. 

No pensamento positivista das concepções de Binding e Liszt, há uma visão 

experimental na construção do bem jurídico, quer dando prioridade à lei, quer dando ênfase 

aos dados sociais (Pelarin, 2002, p. 70). Na vertente sociológica de Liszt há uma “permanente 



28 
 

tensão entre aquilo que a lei regulava e aquilo que os interesses sociais expressavam na 

carência da tutela”, provocando uma contínua discussão sobre “o que estava protegido e o que 

ainda mereceria proteção” (Pelarin, 2002, p. 68). Nestes termos, enquanto em Binding há uma 

relação de congruência absoluta entre a norma e o bem jurídico, sendo a norma fundamento e 

medida da existência do bem jurídico, constituindo sua única e definitiva fonte de revelação; 

em Liszt há a possibilidade da incongruência e defasamento (Andrade, 2004, p. 39). O 

positivismo jurídico de Binding excluía juízos de valor, limitando seu objeto ao direito 

positivo, Liszt caracterizou uma versão de positivismo jurídico que leva em consideração a 

realidade empírica, a exemplo das concepções preventivas da pena e a compreensão, em 

parte, naturalista de bem jurídico (Mir puig, 2007c, p. 201).  

Em Liszt, os interesses a serem protegidos existem antes e independentemente da lei, 

aferindo-se o conteúdo e a danosidade social à margem do direito positivo, tendo lugar na sua 

doutrina a diferenciação entre a ilicitude formal e a ilicitude material (Andrade, 2004, p. 67). 

Desta feita, promove-se um conceito material de crime dentro de uma perspectiva político-

criminal, que legitima a intervenção penal e orienta o legislador, apesar de, em casos de 

tensão entre ambas deve prevalecer na solução do conflito, segundo Liszt, o aspecto formal 

(Ferreira da Cunha, 1995, p. 58, 59). Para além da noção de relevância social do bem a ser 

protegido, a ilicitude material salientada por Liszt consiste na lesão ou colocação em perigo 

destes bens jurídicos (Ferreira da Cunha, 1995, p. 61 – nota de rodapé 146).  

No que concerne aos referentes materiais do objeto do crime e sua abrangência, em 

Binding “todos os bens jurídicos são, necessariamente, bens da comunidade, da ‘totalidade’, 

não fazendo sentido a distinção entre bens individuais e colectivos ou supra-individuais”, já 

para Liszt, “ ‘todo direito existe em função do homem’, divide os bens jurídicos em 

individuais – os que protegem interesses pessoais – e supraindividuais” (Ferreira da Cunha, 

1995, p.57). Afora isto, vê-se expressada em Liszt a noção de finalidade do direito dentro de 

um caráter antropocêntrico, pois, para ele, “Todo direito existe por amor aos homens e tem 

por fim proteger interesses da vida humana” (Liszt,  2003b, p. 139). 

Liszt, inserido no contexto de um crescente processo de complexidade das relações 

sociais, já apontava para a necessidade de proteção de interesses distintos dos puramente 

individuais, adentrando na proteção de valores representativos dos interesses coletivos e 

difusos (Coelho, 2003, p.52, nota de roda-pé 45). Ou seja, o caráter político-criminal das 

ideias sustentadas por Liszt evidenciava a necessidade de adaptações do direito frente às 
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necessidades surgidas ao longo do desenvolvimento da sociedade. Necessidades estas, de 

abrangência transindividual. 

Em consonância com este pensamento, em resposta a o que se deve alcançar com a 

pena, Liszt assevera: “deve-se alcançar com pena aquelas ações que, por um determinado 

povo, em um determinado período, se põem como perturbações das suas condições de vida” 

(Liszt,  2003a, p. 30). E, dentro desta ideia de salva-guarda das condições de vida, salientada 

por Liszt, a pena se impõe necessária “naqueles casos em que determinados bens jurídicos 

precisam de proteção contra determinadas perturbações” (Liszt, 2003a, p.25). Com isto, em 

Liszt, a essência do direito penal se caracterizaria como sendo, não “a qualidade dos 

interesses protegidos, os quais podem pertencer aos ramos mais diversos do Direito, mas a 

qualidade da proteção ...” (Liszt,  2003b, p. 146). Aqui, salienta-se a importância nas escolhas 

político-criminais de tutela dos bens jurídicos.   

Em prol desta tutela, Liszt salienta o direito, não apenas como uma “ordem de paz”, 

mas também como uma “ordem de combate”. Pois, “para preencher o seu fim, o direito 

precisa de força que curve as vontades individuais relutantes”. Dispondo o Poder Público “da 

força necessária para reduzir os recalcitrantes à obediência de suas normas e tornar uma 

realidade, onde se fizer mister, a ligação lógica entre o fato e os seus efeitos jurídicos” (Liszt,  

2003b, p. 142). Liszt destaca a força da norma na instrumentalização da proteção do bem 

jurídico através da imposição do seu conteúdo. Dois elementos importantes que serão 

evidenciados na teoria defendida por Roxin. 

Para Liszt, a norma se apresenta com uma fundamental importância na defesa do bem 

jurídico, pois segundo ele, “...prescrevendo uma determinada ação ou inação sob certas 

condições, as normas vêm a ser o anteparo dos bens jurídicos”. Para ele, “A proteção, que a 

ordem jurídica dispensa aos interesses, é proteção segundo normas”. Desta feita, conclui que 

o bem jurídico e a norma são “as duas idéias fundamentais do direito” (Liszt,  2003b, p. 141). 

Ademais, para este doutrinador, é através das forças de ressocialização, intimidação e 

neutralização como efeitos imediatos contidos na pena, que se realiza a tutela do bem jurídico 

(Liszt, 2003a, p. 44). Portanto, em Liszt, apresenta-se como importante, a manipulação 

político-criminal das funções preventivas da pena direcionada à plena realização da proteção 

do bem jurídico. Para Liszt, “prevenir a prática do crime parecerá coisa de maior monta e de 

maior valia, tanto para o indivíduo como para a sociedade, do que punir o crime cometido” 

(Liszt,  2003b, p. 158). 
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Visualiza-se alcançar um resultado de proteção do bem jurídico através de políticas 

criminais as quais, segundo Liszt, têm nas funções da pena, a sua base. Desta feita, na sua 

visão político-criminal, a pena “vem imposta a serviço da tutela dos bens jurídicos” (Liszt,  

2003a, p. 25). Por um lado, “pela sua força de intimidação, refreia as tendências criminosas 

(prevenção geral) e, por outro lado, mantendo o direito, firma e fortalece o sentimento jurídico 

dos cidadãos” (Liszt,  2003b, p. 143). Apresenta-se aqui, respectivamente, as funções de 

prevenção geral negativa e positiva. 

Dentro deste sistema de uma política criminal utilitarista da pena, na qual leva em 

consideração as suas funções, importante salientar que Liszt vê a pena finalisticamente, as 

quais, segundo ele, também, sofrem limitações baseadas nesta mesma ideia finalística. Para 

Liszt, “a idéia finalística serve de limite e de proteção a si mesma ...” (Liszt, 2003b, p. 158). 

Isto porque, acrescenta ele, “Só a pena necessária é justa” (Liszt,  2003a, p. 39). Aqui, denota-

se a forma subsidária como deve ser tratada a atuação do direito penal, ou seja, a necessidade 

da pena é critério limitador da atuação do direito penal. 

Como contribuição, tem-se em Liszt, a formação de um conceito material de bem 

jurídico, transcendente ao sistema jurídico, de modo a pôr limites na atividade legiferante 

criminalizadora (Pelarin, 2002, p. 58, 60). Menciona-se, no entanto, a insuficiência da sua 

concepção na imprecisão dos critérios que permitam “individualizar quais os concretos 

interesses da vida dos homens que deverão ser qualificados como bens jurídico-penais...” 

(Pelarin, 2002, p. 70, 71, nota de rodapé 105). Ou seja, Liszt não define qual o critério 

utilizado para identificação dos interesses penalmente tuteláveis. 

Binding e Liszt “colocaram o conceito de bem jurídico no centro da construção 

doutrinal do crime e converteram-no, de forma irreversível, em polarizador das controvérsias 

relativas ao objecto do crime e ao conteúdo material da ilicitude” (Andrade, 2004, p. 84). 

A partir do início do século XX, reagindo ao positivismo, “mas sem representar a sua 

negação” (Bitencourt, 2006, p. 81), o neokantismo desenvolveu uma concepção teleológico-

metodológica de bem jurídico como valor abstrato de cunho ético-social tutelado pelo tipo 

legal. Um valor cultural não diretamente situado no terreno do social, e sim, vinculado à ratio 

legis da norma jurídica (Prado, 2003, p. 36, 37). Assim sendo, a noção de bem jurídico deriva, 

necessariamente,  “dos limites da descrição legal respectiva e não reside na natureza dos bens 

e valores que a determinaram” (Prado, 2003, p. 38). Uma teoria teleológica do delito em que 

seu conceito está “voltado para os fins pretendidos pelo Direito Penal e pelas perspectivas 

valorativas que o embasam” (Bitencourt, 2006, p. 83). Operando, segundo Zaffaroni, com a 
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seleção arbitrária de dados da realidade que, mantêm o que convém e afasta o que não 

convém (Zaffaroni, 2005b, p. 88).  

Para Kant, o ser humano não pode chegar à essência das coisas, por consequência, do 

ser, não se pode obter o dever-ser. Em sendo esferas diversas, são instâncias que não se 

comunicam, não se permitindo críticas pelo ser ao dever-ser. Esta intransponibilidade entre o 

ser e o dever-ser foi novamente inaltecida pelo pensamento neokantista, ao contrário de Liszt 

que, na sua construção político-criminal do conceito de bem jurídico, mesclava as 

contribuições do ser com o dever-ser. 

No Neokantismo, os valores estão nos conceitos, dos quais são retirados de forma 

puramente normativa e dedutiva (Zaffaroni, 2005b, 87).  Honig foi um dos principais 

expoentes desta corrente, expressada em uma obra editada em 1919, na qual “compreendia o 

bem jurídico como o elemento de interpretação das normas penais” (Coelho, 2003, p. 56, 57). 

Há a identificação do bem jurídico com a ratio da norma (Ferreira da Cunha, 1995, p. 65), 

com o fim da norma incriminadora. Para o neokantismo “Não havia qualquer investigação 

anterior para se conhecer o que a norma quis absorver. Importa o complexo normativo, a 

forçar a realização da lógica-jurídica, procedimento desgarrado da realidade” (Pelarin, 2002, 

p. 84). Por esta completa desvinculação com fundamentos exteriores, o bem jurídico-penal é 

produto de uma mera vontade legislativa, tornando-se novamente intra-sistemático, perdendo 

sua ligação com a política criminal legislativo-dogmática (Sporleder de Souza, 2004, p. 67, 

68) fruto da contribuição de Liszt.  

 Esta evolução do conceito de bem jurídico segundo a ratio da norma, “teve uma razão 

política na sua base. ...uma tentativa de salvaguardar a ideia de tutela objectiva face à 

tendência subjectivista do nacional-socialismo”. Mas, argumenta-se, em sentido oposto que, 

“identificando-se o bem jurídico com o conteúdo da norma penal, ele podia perfeitamente 

servir os ideais totalitários do nacional socialismo” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 69). 

Nos anos 30 do século XX, historicamente situada próximo das concepções nacional-

socialistas, Hans Welzel desenvolve a teoria finalista, a qual estabelece uma tutela penal 

baseada em critérios de natureza ético-social (Sporleder de Souza, 2004, p. 99, 100). Critérios 

estes que conformam a missão do direito penal como a de proteger os valores elementares da 

vida em comunidade (Welzel, 1997, p. 01). Segundo Welzel, existem dois aspectos 

valorativos diferentes a qual a ação humana está sujeita, “Puede ser valorada de acuerdo al 

resultado que origina (valor de resultado o material), y también, independientemente del logro 

del resultado, según el sentido de la actividad como tal (valor de acto)” (Welzel, 1997, p. 01). 
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Welzel salienta a importância para o direito penal de ambas as formas de valor (valor 

de resultado e valor de ato) direcionadas à proteção de bens vitais da comunidade, ou seja, de 

bens jurídicos como a vida, a saúde, a liberdade etc, impondo-se consequências jurídicas à sua 

lesão materializada pelo desvalor do resultado. No entanto, Welzel enaltece que esta proteção 

se cumpre, quando se “prohíbe y castiga las acciones dirigidas a la lesión de bienes jurídicos”. 

Portanto, segundo o seu raciocínio, apesar da importância dada a ambos os aspectos do 

desvalor, é clara a sua exaltação do desvalor da ação em detrimento do valor do resultado, 

pois, para Welzel, impede-se o desvalor do resultado (a ofensa de bens jurídicos) mediante a 

punição do desvalor do ato (a violação de deveres) (Welzel, 1997, p. 02).  

 Destarte, quando o direito penal castiga a efetiva inobservância dos valores de ato, 

está assegurando a vigência dos valores ético-sociais, como o respeito à vida alheia, à saúde 

etc, e só por consequência, os bens jurídicos subjacentes a estes respectivos valores de ato 

(Welzel, 1997, p. 03). Este posicionamento é exposto de forma clara ao enfatizar que, “la 

misión del Derecho Penal consiste en la protección de los valores elementales de consciencia, 

carácter ético-social, y sólo por inclusión la protección de los bienes jurídicos particulares” 

(Welzel, 1997, p. 05). Portanto, a proteção do bem jurídico, somente se estabelece 

secundariamente mediante a proteção dos valores da consciência jurídica. É algo que ocorre 

como reflexo, como consequência, não como meta primeira. 

Inobstante tal pensamento, pode-se dizer que, em Welzel, não há, propriamente, uma 

negação à ideia de proteção do bem jurídico, e sim, uma superioridade hierárquica da vigência 

dos valores ético-sociais da norma. Para ele, o direito penal tem uma função de formação 

ético-social que vai além da missão de proteção a bens jurídicos. 

Em favor de sua tese de que a missão primária do direito penal não é a proteção de 

bens jurídicos, a exemplo da proteção da pessoa individual, de sua propriedade etc, Welzel 

utiliza o argumento de que, em geral,  quando o direito entra efetivamente em ação já é 

demasiado tarde. Desta feita, em detrimento da missão de proteção de bens jurídicos 

concretos está a missão de asegurar a real observância dos valores de ato da consciência 

jurídica, pois, para Welzel, a “mera prtección de bienes jurídicos tiene sólo un fin preventivo, 

de carácter policial y negativo. Por el contrario, la misión más profunda del Derecho Penal es 

de naturaleza ético-social y de carácter positivo” (Welzel, 1997, p. 03), através da qual, pode-

se lograr uma proteção duradoura e eficaz do bem jurídico (Welzel, 1997, p. 04). 

Ou seja, Welzel estabelece uma teoria de tutela penal baseada nos valores elementares 

da ética-social, que, segundo ele, vai mais além do que a missão de proteção de bens 
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jurídicos. Tendo em vista que, a segurança de todos só pode ser suficientemente garantida 

quando “independientemente del valor actual de la vida individual, se asegura el respeto per la 

vida ajena”. Nestes termos, a proibição de matar está primariamente ligada à ideia de asegurar 

o respeito pela vida dos demais (Welzel, 1997, p. 04).  

A importância dada ao bem jurídico, para Welzel, não é avaliada isoladamente em 

relação a ele mesmo, mas sempre em conexão com a ordem social. É pelo reconhecimento do 

significado social como bem vital da comunidade ou do indivíduo que será protegido 

juridicamente (Welzel, 1997, p. 05).  

Roxin ao tecer considerações sobre o finalismo de Welzel avalia-o como um 

“finalismo moderado”. Moderado no sentido de que, apesar de conferir especial importância 

ao objetivo final do autor na conformação do delito, admite um conceito de bem jurídico. 

Considerando como pressuposto do injusto penal, tanto o desvalor da ação como o desvalor 

do resultado (lesão do bem jurídico) (Roxin, 2006a, p.45, 46).  

A grande importância que Welzel parece atribuir ao desvalor da ação, no entender de 

Roxin, é só aparente. Tendo em vista que, para Welzel “a proibição de determinadas ações 

finais é sempre, ao final e ao cabo, só um meio para a finalidade de proteção de bens 

jurídicos” (Roxin, 2006a, p. 46). Pois, para Welzel, mediante a “amplia función ético-social 

del Derecho Penal se garantiza de modo más profundo y enérgico la protección de los bienes 

jurídicos, que a través de la sola idea de protección de bienes” (Welzel, 1997, p. 04). 

Mas, segundo Roxin, Welzel não consegue combinar adequadamente o desvalor da 

ação e do resultado, tampouco explica a “dimensão social do injusto mediante a restrição da 

proteção de bens jurídicos à evitação de riscos não permitidos”. Não obstante, havendo 

posteriormente a percepção deste problema, tentou resolvê-lo inserindo na sua análise o 

conceito da adequação social (Roxin, 2006a, p.46). 

Para a teoria de Welzel, ao se prescrever e castigar a lesão a deveres ético-sociais, 

modela-se e reforça-se o juízo ético e a consciência jurídica dos cidadãos. Para ele, o alcance 

do direito penal reside na limitação de suas normas aos elementares deveres ético-sociais, 

tendo como consequência disto o estabelecimento do “fundamento para la constitución de 

todo el mundo del valor ético de una época” (Welzel, 1997, p. 06).  

Por estar inserido no mundo da cultura, admite-se que todo sistema jurídico, em 

especial o penal, apoia-se em valores ético-sociais, mas esta conformação ética não deve se 

encerrar num fim em si mesmo, e sim, estar dirigida à prevenção de lesão ou perigo de lesão a 
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bem jurídico, que é o critério material  que demarca o seu limite. Frisa Figueiredo Dias. 

Ademais, como salienta este autor, tal entendimento de Welzel proporciona críticas quanto a 

sua absoluta inadequação à estrutura  e às exigências das sociedades democráticas e 

pluralistas dos nossos dias (Dias, 1999,  p. 60). 

Em continuidade ao processo evolutivo acerca da noção de bem jurídico, atualmente, 

as teorias funcionalistas nas suas concepções sociológicas e constitucionais são duas correntes 

de pensamento que têm causado mais repercussão. Tais teorias surgiram em decorrência de 

uma revalorização da concepção normativista dos conceitos jurídicos, em contraposição às 

premissas utilizadas pelo finalismo, de natureza ontológica, baseadas em estruturas lógico-

objetivas.  

Destaca-se que, dentro destas teorias funcionalistas existem subdivisões, como o 

modelo normativista-sistêmico desenvolvido por Günther Jakobs, que sequer admite que o 

bem jurídico seja tratado dogmaticamente de maneira autônoma (Coelho, 2003, p. 63) e, a 

vertente teleológico-racional delineada Claus Roxin, a qual, procura fornecer, através de bases 

constitucionais, instrumentos para determinação do conteúdo material do bem jurídico. 

Idealizada historicamente após a teoria constitucionalista de Roxin, em consonância 

com os postulados de Luhmann – para o qual, o símbolo do “dever” significa a generalização 

temporal e social de expectativas (Müssig, 2001, p. 39) – Jakobs afirma que a missão do 

direito penal é assegurar a validade fática ou a vigência das normas jurídicas, no sentido de 

garantir expectativas indispensáveis ao funcionamento do sistema social (Prado, 2003, p. 40). 

Em consequência, para este representante do pensamento estrutural-funcionalista, a 

legitimação substancial da noção de bem jurídico encontra-se na vigência da norma enquanto 

objeto da tutela. 

Disto, tem-se que, a determinação da função social do direito penal partindo de um 

conceito de direito de inspiração sociológica conduz consequentemente à teoria da prevenção 

geral positiva, a qual traça as coordenadas fundamentais para a dimensão prático-social do 

direito penal. (Müssig, 2001, p. 45). Em Jakobs, o que interessa não é a proteção contra a 

lesão de bens jurídicos em sentido material, e sim, a manutenção das expectativas através da 

tutela da vigência da norma. Neste diapasão, o bem penal não é representado como algo 

concreto, real, mas como ordenamento jurídico. Há, pois, uma tutela de funções em 

detrimento da proteção de bens.  
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Ao criticar a teoria da proteção dos bens jurídicos, Jakobs argumenta que não deve 

haver interferência do bem jurídico no processo de criminalização de uma conduta, pois, trata-

se de um ponto de partida político, e não científico (Jakobs, 2005, p. 47). Para ele, a função 

limitadora do jus puniendi que tem por base a configuração das normas a partir do bem 

jurídico, é criticável. Pois, não se tem claro o que é um bem jurídico, num contexto em que 

sua fonte criadora, a cultura, é fragilizada pela indeterminação (Jakobs, 1997b, p. 47, 51).  

Além disso, para Jakobs, os fenômenos sociais se codificam como processos de 

comunicação e não como processos naturais, causais. Ao partir desta premissa 

epistemológica, o direito como mecanismo regulador do sistema é chamado para proteger 

processos de comunicação juridicamente institucionalizados e não bens pertencentes ao 

ambiente do sistema. Por isso, para Jakobs, a noção de crime como sendo lesão de bens 

jurídicos, por ser caracterizada como naturalística, é rejeitada e substituída pela noção de 

interrupção da vigência da norma, a qual abarca o aspecto comunicativo. O sentido social do 

fato punível em detrimento do sentido naturalístico. Portanto, a renúncia à teoria de proteção 

do bem jurídico, em Jakobs, não se refere a considerações valorativas, e sim, a questões 

formais de índole metodológica. “Para Jakobs, o fim de proteção de bens jurídicos não é 

ideologicamente ilegítimo, nem funcionalmente irrealizável, mas epistemologicamente 

incorrecto” (Alcácer Guirao, 2005, nota de roda-pé 107, p. 555). 

A pena, em Jakobs, aparece como uma necessidade funcional de estabilização de 

expectativas sociais, cuja vigência é assegurada ante as frustrações que decorrem da violação 

das normas (Queiroz, 2005, p. 43). Para esta concepção sociológica de caráter radical, a 

sociedade é configurada por uma identidade normativa, e não, delineada por meio de bens. 

Ainda que em determinados âmbitos se possa deduzir, a partir de bens, a própria norma. 

Jakobs não entende bens jurídicos como um valor em si mesmo, mas como reflexo da norma.  

Adepto de um normativismo radical, Jakobs vê como função do direito penal a 

confirmação da vigência da norma, em detrimento da proteção a bens jurídicos. O fato 

punível, para ele, é a negação da norma pelo autor, e a pena porta em si o significado de que a 

norma segue vigendo inalteradamente. Em meio a esta lógica, Jakobs deduz a irrelevância de 

ocupar-se sobre o conceito de bem jurídico (Roxin, 2006a, p. 15). 

Estes aspectos trazem similitudes com a doutrina sustentada por Hegel, para a qual o 

crime, além de representar uma ofensa à infinitude subjetiva, viola a coisa pública, ferindo “a 

representação e a consciência da sociedade civil e não apenas o ser daquele que é diretamente 

atingido” (Hegel, 1997, p. 194). Para Hegel, “a realidade do direito reside na sua necessidade 
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de reconciliar-se ela consigo mesma mediante a supressão da violação do direito” (Hegel, 

1997, p. 87). Violação não como algo negativamente representado para a vítima e para os 

outros. Mas, violação positiva como vontade particular do criminoso. Na teoria de Hegel, 

“Lesar esta vontade como vontade existente é suprimir o crime, que, de outro modo, 

continuaria a apresentar-se como válido, e é também a restauração do direito” (Hegel, 1997, 

p. 87, 88). 

Disto, veem-se em Jakobs proximidades com o pensamento hegeliano, no sentido de 

que, o delito é a negação individual da ordem jurídica estabelecida pela generalidade e a pena 

é a “negação desta negação”, ou seja, através da pena há a restauração do direito. 

Revestindo-se de ideias contrapostas ao pensamento normativista radical, nas teorias 

constitucionais, o conceito de bem jurídico é evidenciado como elemento capaz de estabelecer 

critérios de legitimação mais seguros quanto à relevância da sua proteção, tendo em vista ser 

deduzido diretamente dos valores constitucionais, retringindo a atividade legiferante ordinária 

através de um forte caráter crítico, pois passa a ter como base a lesão ou perigo de lesão a 

estes valores. 

Tais referenciais de conteúdo material desenvolveram-se no direito penal alemão do 

pós-guerra, possibilitando a retomada do seu caráter de limitação do poder de punir do 

Estado, evidenciando que o direito penal deve proteger apenas bens jurídicos concretos, 

excluindo da sua seara de atuação convicções políticas, morais, religiosas etc (Roxin, 2006a, 

p.12).  

Para Coelho, a representação de um valor dentro dos parâmetros de um direito penal 

democrático albergado constitucionalmente é elemento que deve integrar o conceito de bem 

jurídico-penal (Coelho, 2003, p. 129), dando um suporte valorativo mais adequado para uma 

consideração objetiva do merecimento de uma tutela penal (Coelho, 2003, p. 59). Trata-se de 

um conceito valorado e relativo, pois, válido para um determinado sistema social e em um 

dado momento histórico-cultural (Prado, 2003, p 98).  

Segundo Brandão, Claus Roxin foi um dos grandes artífices desta concepção de bem 

jurídico construída à luz da sociedade. Para o qual, “o Estado não pode ter a função de realizar 

fins divinos ou transcendentais, mas a função do Estado é garantir a um grupo de indivíduos – 

os seus súditos – as condições de existência que satisfaçam as suas necessidades vitais” 

(Brandão, 2008, p. 114, 115).  
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Em consonância com esta atual dogmática alemã, Brandão, concorda que para que o 

bem jurídico exerça a sua função de legitimar a intervenção penal, é imprescindível 

interpretá-lo à luz da sociedade. Para ele, “a idéia de bem jurídico não é desvinculada da idéia 

de valor, visto que o bem jurídico é precisamente o valor protegido pela norma penal, mas 

esse valor cumpre a função de resguardar as condições de convivência em sociedade de um 

determinado grupo humano” (Brandão, 2008, p.115).  

Para Roxin, “são chamados bens jurídicos todos os dados que são pressupostos de um 

convívio pacífico entre os homens, fundado na liberdade e na igualdade” (Roxin, 2006c, p. 

35), estando legitimada a incriminação de uma conduta quando seu conteúdo lesa ou põe em 

perigo de lesão, bem previsto constitucionalmente como relevante, respeitando todos 

pressupostos de incriminação, tais como, subsidiariedade, culpabilidade, necessidade da pena 

etc. 

Historicamente situado antes da teoria elaborada por Jakobs, Roxin parte da ideia de 

Constituição, mais especificamente, da noção moderna de Estado. Para ele, o direito penal 

exerce, além da função de proteção de bens jurídicos, também a de assegurar, quando 

necessário, os meios penais e o cumprimento das prestações de caráter público, possibilitando 

ao cidadão o livre desenvolvimento de sua personalidade (Roxin, 1998, p. 28). Diante desta 

dupla função, Roxin idealiza os bens jurídicos como “realidades ou posições finais úteis para 

o desenvolvimento dos indivíduos no quadro de um sistema social” (Coelho, 2003, p. 80). 

Desta forma, concebe-se o bem jurídico, não só como elemento que porta em si um conteúdo 

material limitador da atuação legiferante, mas também faz alusão à necessidade da 

intervenção penal no momento em que é considerada socialmente necessária, numa clara ideia 

de vinculação entre o sistema jurídico-penal e as finalidades de cunho político-criminal. Mas, 

apesar do caráter funcionalista da sua teoria na tutela da sociedade, ele não prescinde da 

noção de bem jurídico, ao contrário, dando-lhe um suporte de cunho constitucional, afirma-a.  

A proteção de bens jurídicos, segundo Roxin, “não só governa a tarefa político-

criminal do Direito penal, mas também a sistemática da teoria do injusto” (Roxin, 2006a, p. 

61). Pois, em Roxin, há a junção das ideias, proteção de bens jurídicos (constitucionalmente 

relevante) e teoria da imputação objetiva (a qual reserva para tais bens a tutela frente aos 

riscos não permitidos). Ambas, tidas como “componentes irrenunciáveis num processo social 

de ponderação da matéria correspondente à proibição” (Roxin, 2006a, p. 61), caracterizando, 

por consequência, a dupla proteção que recebe o bem jurídico: “através do direito penal e ante 

o direito penal, cuja utilização exacerbada provoca precisamente as situações que pretende 
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combater” (Roxin, 1998, p. 28). O princípio de proteção de bens jurídicos reveste-se, 

portanto, numa “linha diretriz político-criminal para o legislador, como arsenal de indicações 

para a configuração de um Direito Penal liberal e de Estado de Direito” (Roxin, 2006a, p.26). 

Roxin, proporciona um elo entre o injusto penal e os direitos fundamentais (Breier, 2004, p. 

110).  

Para o funcionalismo radical, a missão do direito penal é evitar uma diminuição da 

vigência da norma e, por consequência a manutenção da configuração social. Num 

posicionamento diametralmente oposto, para Roxin, o sistema social “não deve ser mantido 

por ser um valor em si mesmo, mas atendendo aos homens que vivem na sociedade do 

momento” (Roxin, 2006a, p. 33). Em Roxin, há um reforço à teoria do bem jurídico, segundo 

ele, o bem jurídico tem uma capacidade crítica de base constitucional e, é elemento de 

legitimação do jus puniendi estatal.  

Na construção da noção de bem jurídico, em conformidade ao lecionado por Andrade, 

o direito penal “longe de obedecer a um processo evolutivo linear, marcado por eventos 

irreversíveis, segue antes um curso em espiral”. Desta feita, “tópicos que fizeram escola numa 

época dada acabam, não raro, por voltar a emergir em contextos e horizontes histórico-

culturalmente renovados” (Andrade, 2004, p. 61). 

Desta feita, a noção de bem jurídico como referencial do controle social através da 

pena, foi produto de uma interação direta com o processo histórico vivenciado, carregado 

este, de escopos a serem atingidos e necessidades a serem supridas. Desta feita, “Os bens 

jurídicos não têm uma validade natural infinita; preferentemente, estão submetidos às 

mudanças dos fundamentos jurídico-constitucionais e das relações sociais” (Roxin, 2006a, 

p.36). Portanto, enquanto produto social e como elemento necessário para a convivência dos 

cidadãos, o bem jurídico é uma síntese alcançada em um momento histórico determinado, 

selecionado a partir das condições culturais e do ambiente valorativo de cada sociedade.  

Devendo-se buscar, pois, na conceituação de bem jurídico, um equilíbrio entre o 

interesse de dinamicidade da sociedade atual e o interesse de garantia deste conceito como 

uma ordem preexistente de valores reconhecidos na lei máxima do Estado, referentes aos 

direitos fundamentais e aos princípios do Estado Social e Democrático de Direito. Nesta 

opção de escolha entre valores, manifesta-se a função crítica do conceito de bem jurídico, a 

qual possibilita uma discussão acerca da legitimidade dos tipos penais criados ou por criar-se 

(Vásquez, 2006, p. 05, 06).  
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Tendo sempre em mente que, bens jurídicos, como expressão da valorização de 

determinados bens e situações, não são elementos estáticos, ao contrário, são “unidades 

funcionales sin las cuales nuestra sociedad en su estructuración concreta no sería capaz de 

existir” (Rudolphi, 1975, p. 342, 343). Ou seja, bens jurídicos são unidades funcionais 

valiosas para determinada sociedade regida por determinada Constituição, num determinado 

período histórico. Desta forma, a sociedade como uma totalidade que se desenvolve e se 

transforma com o decorrer do tempo, por consequência, reclama as respectivas 

transformações das unidades funcionais necessárias para sua existência (Rudolphi, 1975, p. 

344, 345).  

Apesar de todas as transformações sofridas no decorrer dos tempos pelo Direito e pelo 

direito penal, especificamente, vê-se que a noção de bem jurídico se mantém acreditada pelo 

caráter “liberale e garantista di strumento critico di contenimento del magistero punitivo, 

assicurando peraltro il necessario ponte di collegamento tra mondo giuridico e mondo 

sociale” (Palazzo, 1992, p. 454). Apresentando-se, o bem jurídico, como ponto de encontro 

entre o injusto penal e a política criminal (Vásquez, 2006, p. 04).  

A evolução metodológica do direito penal tem por base “contínuas reações aos 

postulados e crenças políticos, filosóficos e jurídicos de cada época, é dizer, cada etapa 

evolutiva significa novas convicções que se opõem ou complementam as anteriores” (Gomes, 

1991, p. 281). Destaca-se, o normativismo de Roxin e Jakobs reagindo contra o ontologismo 

de Welzel, este,  por sua vez, opondo-se ao relativismo valorativo do neokantismo, o qual, por 

outro lado, havia-se contraposto ao naturalismo de Von Liszt (Bitencourt, 2006, p. 77).  

Portanto, sob uma perspectiva metodológica, ao longo dos tempos, o sistema científico-penal 

foi-se superando e se completando por diversas correntes doutrinárias. Tendo como ponto 

comum, de uma forma ou de outra, a limitação do poder de punir do estado através da 

definição do objeto material da atividade punitiva do Estado. Atribuindo legitimidade ao 

poder de punir estatal quando da proteção de bem jurídico contra lesão ou perigo de lesão. 

Bem jurídico, cuja delimitação conceitual caminha em paralelo à transformação do Estado e 

da sociedade, fazendo-se fundamental a determinação do seu conteúdo, através do qual se 

estabelece porque se protegem normativamente alguns interesses, e não outros. Assim como, 

tem-se como dinâmica a extensão desta proteção, se contra lesões e perigo concreto de lesões 

ou, se face a lesões e perigo concreto e abstrato de lesões.  
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1.2 Teoria de proteção do bem jurídico-penal e a legitimação do jus puniendi estatal na tutela 
de bens que sofrem perigo abstrato de lesão   

 

A origem do princípio de exclusiva proteção ao bem jurídico configurado como um 

dos limites do poder de punir do Estado remonta a Beccaria e às ideias derivadas dos direitos 

estabelecidos pelo Contrato Social, sendo uma de suas consequências mais destacadas, a 

proibição de sanções penais a condutas carentes de lesividade para a sociedade em geral ou 

para os indivíduos em particular (Vargas, 2006, p. 221).  

Em que pese as grandes alterações evolutivas ocorridas de Beccaria até os nossos dias, 

ainda em consonância com o seu pensamento, a dogmática penal tradicional e majoritária, 

confere o status de critério de justificação do jus puniendi estatal à proteção do bem jurídico. 

Apresentando-se como missão do direito penal a proteção de bens jurídicos indispensáveis à 

convivência humana em sociedade, contra lesão ou perigo de lesão. 

A teoria de proteção do bem jurídico, tanto proporciona um critério de justiça utilizado 

pela política criminal no momento de escolha dos bens merecedores de tutela penal, quanto dá 

uma qualidade de visibilidade do comportamento merecedor de pena através do grau de lesão 

por ele sofrida (Amaral, 2007, p. 164, 165). 

Atualmente, no entanto, além da censura quanto à indeterminação do seu conceito e da 

sua consequente insuficiência limitadora da intervenção penal na liberdade dos cidadãos, a 

teoria do bem jurídico, delineada nos moldes clássicos de proteção exclusiva a bens jurídicos 

expostos a lesão ou perigo concreto de lesão, submete-se a críticas relacionadas à sua 

insuficiência para legitimar delitos ensejados pelas transformações tecnológicas ocorridas na 

sociedade atual que tomam modelagem de delitos de perigo abstrato de lesão. Ou seja, a teoria 

de proteção ao bem jurídico vista nos seus moldes clássicos deixa em aberto questões hoje 

consideradas da maior importância, as quais influem diretamente no desenrolar de uma vida 

em sociedade na qual o indivíduo possa desenvolver-se em sua plenitude. Desta feita, a 

configuração político-jurídica do Estado deve ater-se a uma proibição de excesso 

concomitantemente a uma proibição de insuficiência. 

Fixando determinado bem jurídico como penalmente relevante, observa-se um 

segundo problema fruto da necessária análise posterior. Tal problema faz referência ao grau 

da lesividade sofrida pelo bem jurídico, cuja extensão, nos moldes da tradicional teoria de 

proteção ao bem jurídico, limita-se à lesão ou perigo concreto de lesão. Não abarcando, 

portanto, o perigo abstrato de lesão, cuja existência faz parte de nossa realidade atual diante 
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dos elevados níveis tecnológicos alcançados e, do consequente proporcional aumento dos 

riscos provocados por esta tecnologia. Riscos que provocam níveis de perigo diferenciados na 

sua qualidade, magnitude e extensão, os quais suscitam uma mudança de posicionamento, em 

relação à admissibilidade do perigo abstrato de lesão como elemento importante na tutela de 

determinados bens jurídicos cuja relevância se refere, tanto à matéria tratada, quanto ao seu 

caráter trans-individual, a exemplo das questões relacionadas ao meio ambiente e à 

biotecnologia que, em última estância, relaciona-se ao bem jurídico vida e sua dignidade.  

Como leciona Prado, testemunha-se a necessidade de uma nova dimensão de tutela 

resultante, não apenas de um processo evolutivo do Estado liberal para o Estado social (que 

engendra a assunção de novos deveres, a exemplo dos que trancendem à esfera individual, e 

projetam-se na sociedade globalmente considerada), mas também tendo em vista a qualidade 

da proteção diante de novos riscos criados ou incrementados por um novo contexto 

tecnológico em que está imersa a sociedade pós-industrial. Essa feição assumida pela 

sociedade atual, na qual o risco é visto como algo que lhe é inerente, como verdadeiro 

consectário do progresso, gera como consequência a necessidade da intervenção penal com o 

desiderato de enfrentar, através da proteção de bens jurídicos, essas novas e complexas 

situações de perigo (Prado, 2003, p. 106). Portanto, importante não apenas a qualidade do 

bem a ser protegido, mas também a qualidade da proteção necessária.   

A existência de um controle que proporcione a devida tutela a esses bens e promova 

ao menos um grau mínimo de segurança jurídica e estabilização de expectativa quanto a esta 

proteção, tem como pano de fundo um posicionamento político-criminal.  

Tem-se como realidade que, não obstante a constatação da necessidade de uma teoria 

de proteção de bens jurídicos para a legitimação do poder de punir estatal (nos moldes de um 

Estado Democrático de Direito), alguns autores tecem diversas críticas no que concerne à sua 

insuficiência para explicar alguns interesses sociais modernos. Sendo, para estes, necessário 

desenvolver-se uma fundamentação adicional.  Desta feita, se, por um lado, algumas condutas 

graves contra intereses sociais importantes restariam insatisfatoriamente controladas fora do 

direito penal, por outro lado, estas condutas, não poderiam ser suficientemente tratadas sem a 

relativização de alguns princípios tradicionais. A exemplo do que ocorre quando do 

tratamento de condutas delituosas contra o meio ambiente e as relacionadas à manipulação 

genética. Sem embargo, salienta Vásquez, tal posicionamento não é pacífico, nem dominante, 

diante da defesa de que tais fenômenos possam ser controlados sem a necessidade de 

renunciar ao princípio do bem jurídico e, nem a princípios tradicionais (Vásquez, 2006, p. 34).  
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Para funcionalistas radicais da estirpe de Jakobs, tal problema não teria relevância, 

pois, por não ser importante a proteção de bens jurídicos, e sim, as expectativas normativas, 

não existiriam os limites impostos pela teoria de proteção aos bens jurídicos (Vásquez, 2006, 

p. 36). Ou seja, para este doutrinador, não há impasses de legitimação nos casos de delitos 

abstrato de lesão, pois, para ele, o delito não importa enquanto lesão a um bem jurídico em 

sentido material, a pena não tem um aspecto naturalístico de mal, e sim, um aspecto positivo 

enquanto afirmação da vigência da norma e negação do delito (Mir Puig, 2006, p. 58, 59). A 

necessidade de reafirmar a vigência da norma passa por sobre o requisito da lesividade, por 

consequência tem-se que a lesão é normativa e não real (Zaffaroni, 2005b, p.94). Neste 

diapasão, para Jakobs, as consequências externas não têm significado para o direito penal, 

pois não têm o condão de remediá-las e, inclusive, sequer é necessária a produção dessas 

consequências externas para a instalação de uma violação normativa como no caso da 

tentativa onde não há lesão (Ramos, 2003, p. 07). 

Vertentes menos radicais, assinala Vásquez, buscam saídas numa reformulação da 

teoria dos bens jurídicos, assumindo como realidade atual a existência de bens jurídicos 

coletivos, transindividuais, além da admissibilidade de critérios de lesividade que se 

coadunem com as novas questões suscitadas, com o emprego de técnicas de tipos de perigo 

abstrato. De forma que se tenha uma teoria de bem jurídico reformulada, com o intuito de 

afrontar as novas formas de ataques contra a pacífica coexistência em sociedade (Vásquez, 

2006, p. 34, 35).  

Segundo Roxin, no que concerne à legitimação dos tipos penais, “O princípio da 

proteção de bens jurídicos não se deve ver, sem embargo, como o único critério para a 

legitimação de tipos penais”. Salienta a existência de uma intensa discussão acerca da 

legitimidade, dentro de um ponto de vista do Estado de Direito, da tendência do legislador 

alemão de permitir a punibilidade já no estágio anterior a uma lesão de bens jurídicos. Roxin 

dá como exemplo, a condução de um automóvel em estado de embriaguez, a qual é também 

punível quando inclusive não ocorreu absolutamente nada. Neste caso, “o princípio de 

proteção de bens jurídicos é somente útil numa forma modificada”; o exemplo acima citado, 

“serve para a proteção do corpo, da vida e dos bens reais no tráfego”. Para Roxin, “O 

problema inerente a estas normas é que o comportamento culpado está ainda bastante distante 

da verdadeira lesão de bens jurídicos” (Roxin, 2006a, p. 28). 

A necessidade de enfrentar situações sociais novas é elemento que promove o 

processo evolutivo do direito no sentido de buscar respostas para novas demandas sociais 
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específicas a um determinado contexto social. Uma destas questões relaciona-se a moderna 

biotecnologia e as novas técnicas aplicadas à genética humana (engenharia genética), as quais 

trazem novas possibilidades científicas, cuja interferência direta com a vida humana nas suas 

características essenciais, suscita um paralelo desenvolvimento jurídico para a sua tutela, 

limitando a prática de condutas perigosas ensejadoras de bio-riscos que violem a dignidade 

humana. Constituindo, pois interesses dignos de tutela penal, dentro de critérios condizentes  

com as suas particularidades e gravidade das ameaças. Critérios esses que, não raras vezes, 

relacionam-se com delitos de perigo abstrato de lesão. 

 

1.3 Proteção ao bem jurídico como substrato material empírico na justificação do poder de 
punir do Estado em confronto ao vazio axiológico da teoria de prevenção geral de índole 
radical 

 

Viu-se que, para a dogmática tradicional, a noção de delito está vinculada à noção de 

bens jurídicos. Em que pese esta opinião praticamente unânime, nas últimas décadas, alguns 

doutrinadores têm elevado a prevenção geral positiva a um patamar de critério legitimador do 

jus puniendi estatal. Tal critério rejeita a posição de que a função do direito penal e, em última 

instância a função da pena, protege, única e essencialmente, bens jurídicos. Para a prevenção 

geral positiva de cunho radical, a função da pena é a proteção da vigência do ordenamento 

jurídico, proteção da identidade normativa da sociedade e a consequente manutenção das 

expectativas. 

Inicialmente, salienta-se que, a previsão geral positiva surge como critério legitimador 

em contextos históricos e doutrinadores diversos, apresentando-se em distintas versões, mas 

tomavam por base aspectos essenciais comuns, os quais demonstravam sua unidade como 

critério que se contrapõe ao modelo tradicional de proteção de bem jurídico.  

Tais pontos de comunhão, Alcácer Guirao os resume em três. Primeiro, enquanto a 

teoria de proteção de bens jurídicos se dirige a interesses direta ou indiretamente individuais, 

a prevenção geral positiva visa ao restabelecimento de estruturas comunicativas que mantêm a 

sociedade organizada. A norma emite uma mensagem positiva de que ela, e por conseguinte 

seus valores, permanecem vigentes, o que permite que esta concepção se configure como um 

fim em si mesmo e não uma dissuasão posterior como na prevenção geral negativa; com a 

qual se busca uma função mais ampla, a estabilização da sociedade (Alcácer Guirao, 2005, p. 

514). Segundo, todas as versões da prevenção geral positiva relativizam ou, até mesmo, 

prescindem do bem jurídico como objeto de proteção. Assim, o dano produzido, não é um 
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dano material sofrido por um cidadão individualizado ou individualizável, e sim, um dano 

psico-social, comunicativo-simbólico, sendo vítima deste dano a sociedade tomada no seu 

conjunto (Alcácer Guirao, 2005, p. 515). Terceiro, diferenças estruturais entre os critérios que 

visam à proteção de bens jurídicos e o que visa à proteção da vigência da norma (Alcácer 

Guirao, 2005, p. 515). 

Quanto a estas diferenças estruturais, tem-se que, na proteção de bens jurídicos a tutela 

é direcionada a ações futuras, pois as lesões produzidas ao bem jurídico são irreparáveis. Já no 

modelo de proteção do ordenamento jurídico a direção da proteção reage a um fato cometido 

no passado, que criou um dano que, não sendo material, mas simbólico, é suscetível de 

reparação. O fim é o restabelecimento da situação cognitiva existente antes da produção do 

dano (Alcácer Guirao, 2005, p. 516- 518). 

Na análise histórica acerca do desenvolvimento da teoria do bem jurídico, viu-se que, 

teve representação em Binding um processo acrítico de concepção de bem jurídico. Um bem 

jurídico que se realizava no dever de respeito à norma ditada pelo legislador penal, o qual 

determinava o que seria, ou não, considerado bem jurídico penalmente relevante, sem fazer 

referência a qualquer elemento pré-existente à norma, a qualquer substrato material empírico 

de justificação. Tal exacerbação do caráter formal do direito penal, levou Liszt a buscar uma 

materialidade na delimitação do que seria considerado bem jurídico.  

Após relevante contribuição de Liszt, no que concerne ao objeto de tutela penal, o 

movimento neokantista representou um retrocesso no plano político-criminal legislativo-

dogmático (Sporleder de Souza, 2004, p. 65). Para a visão neokantista, o “conceito de bem 

jurídico não tem existência prévia à das próprias prescrições penais, não se confundindo com 

os substratos da realidade em que os valores poderão assentar; a sua origem é normativa” 

(Ferreira da Cunha, 1995, p. 65). O conceito de bem jurídico, desconecta-se, pois, da sua 

matriz empírico-naturalista e perde sua potencialidade crítica, delimitadora do jus puniendi 

estatal e transistemática (Ferreira da Cunha, 1995, p. 64). Há um esvaziamento do seu 

conteúdo material. A concepção neokantista de bem jurídico aceita a omnipotência do 

legislador, limitando-se, apenas, a interpretar os dados legais estabelecidos por ele (Ferreira 

da Cunha, 1995, p. 68). 

A compreensão de bem jurídico de bases neokantistas, pois, distancia-o da realidade 

fática e dos valores assentados por ela, partindo-se de uma realidade construída pelo universo 

jurídico. Tem-se, portanto, uma concepção de cunho normativista, voltada para a 

interpretação da norma, sem conteúdo próprio (Coelho, 2003, p. 57).   
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Em sequência, Welzel ao estabelecer uma distinção sistemática entre o desvalor da 

ação e o desvalor do resultado, salienta que a opção político-criminal de “proscribir y castigar 

la inobservancia efectiva de los valores fundamentales de la consciencia jurídica”, 

fortalecendo sua permanente fidelidade,  revela-se um instrumento mais eficaz, à disposição 

do Estado, do que a clássica proteção de bens jurídicos (Welzel, 1997, p. 03). 

Para Welzel, assegurar o respeito pelos bens jurídicos, assegurando a vigência dos 

valores de ato, é mais importante do que a proteção material do bem jurídico em cada caso 

particular. Segundo ele, esta funcão ético-social garante de modo mais profundo e enérgico a 

proteção dos bens jurídicos do que através da exclusiva ideia de proteção de bens, pois,  “Los 

valores de acto, como la fidelidad, la obediencia, el respeto por la persona, etc., son de más 

largo aliento y de visión más amplia que la mera protección de bienes. Ellos no miran al 

presente o al mañana, sino a lo permanente” (Welzel, 1997, p. 04).  

Na prevenção geral positiva que se apresenta com um fim ético social, nos moldes da 

defendida por Welzel, além de buscar regular as relações externas da vida social, visam 

também ao foro interno dos cidadãos, visando a adesão destes, aos valores morais inscritos 

nas normas jurídicas.  

Em Welzel, observa Zaffaroni, havia um funcionalismo ético da sociedade, tendo em 

vista haver um caráter já marcadamente simbólico o qual reforçava uma ética mínima na 

sociedade (Zaffaroni, 2005b, p. 90).  

Na atualidade, em linhas gerais, a divergência entre os doutrinadores adeptos da teoria 

da prevenção geral positiva, refere-se à existência ou não, de outras finalidades da pena que 

não, simplesmente, a de confirmar a vigência da norma. Na classificação dada por Mir. Puig, 

e adotada neste trabalho, diferencia-se prevenção geral positiva fundamentadora e prevenção 

geral positiva limitadora. 

Na prevenção geral positiva fundamentadora, a única meta do direito penal é garantir a 

função orientadora das normas jurídicas; devendo, tais normas, estabilizar e institucionalizar 

expectativas sociais. Esta é a perspectiva estabelecida em Jakobs (Mir Puig, 2006, p. 58).  

Na prevenção geral positiva limitadora, acrescenta-se um sentido limitador ao poder 

punitivo do Estado. Roxin, defensor desta perspectiva, admite que a norma encontra limites 

na realidade empírica, dentro de uma perspectiva de ultima ratio, levando-se em consideração 

a exclusiva proteção de bens jurídico-penais, a culpabilidade em sentido amplo, a 
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proporcionalidade, a lesividade etc.; devendo a pena ser, no entanto, suficiente para a defesa 

da ordem jurídica (Mir Puig, 2006, p. 62, 328). 

Mir Puig, a despeito destas características, salienta a existência de um normativismo 

moderado em Roxin e um normativismo radical em Jakobs. 

Nas teorias mais recentes que trazem restrições ao bem jurídico como elemento 

legitimador do poder de punir estatal, tem-se que, enquanto para Welzel a missão do direito 

penal consiste na proteção dos valores elementares de consciência, e só por inclusão a 

proteção de bens jurídicos a que se referem tais valores, Günther Jakobs, representante da 

teoria sistêmica da prevenção integradora, inspirada no pensamento estrutural-funcionalista, 

chega ao extremo normativismo. Para ele, a missão do direito penal não se refere a um bem 

jurídico ditado pelo legislador, mas ao invés, desconsidera esse elemento justificador bem 

jurídico e eleva, só e somente só, a norma, como alvo de proteção do Estado.  

Desta feita, em Jakobs, o direito penal não visa à proteção do bem jurídico, mas, 

garantir as expectativas das condutas através das normas. Para ele, o direito penal não 

possibilita a garantia da existência do bem em si, e sim, que as pessoas não ataquem esses 

bens. Não sendo, portanto, o direito “un muro de protección colocado alrededor de los bienes, 

sino el derecho es la estructura de la relación entre personas”. Portanto, o direito penal como 

proteção de bem jurídico significa que, “una persona, encarnada en sus bienes, es protegida 

frente a los ataques de outra persona”; ou, na perspectiva da norma, “que el derecho penal 

garantiza la expectativa de que no se produzcan ataques a bienes”. Desta forma, para Jakobs, 

o bem não deve ser representado como um objeto físico ou algo do gênero, e sim como 

norma, como expectativa garantida (Jakobs, 2003b, p. 42, 43). Ou seja, o direito penal protege 

relações estabelecidas pelo Estado, e só secundariamente, por consequência, bens jurídicos. 

Destarte, Jakobs rechaça a noção de bem jurídico como elemento justificante do 

direito penal, segundo ele, “Puede intentarse presentar al derecho penal como protección de 

bienes jurídicos, pero solo de modo bastante forzado”, pois, como expressado acima, “El 

derecho es la estructura de la relación entre personas (Jakobs, 2003b, p. 56).  

Do exposto vê-se que, em Jakobs, a prevenção geral positiva, como manutenção das 

expectativas através da estabilização da vigência da norma, assume contornos de um 

normativismo radical. Tendo em vista que, o seu posicionamento teórico produz um 

esvaziamento de conteúdo material, o qual desconsidera o bem jurídico como elemento de 
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referência para a construção deste sistema normativo penal a ser tutelado através das forças do 

Estado.  

Na sua vertente funcionalista específica, o caráter negativo da infração não reside na 

lesão do bem jurídico, e sim, no seu significado simbólico, como denegação da fidelidade ao 

direito através da validade e vigência das normas necessárias à orientação da ação e à 

estabilização das expectativas, sem as quais não seria possível a interação (Andrade, 2004, p. 

115). Destarte, a função do direito penal e da pena está diretamente relacionada à manutenção 

da ordenação social e do seu funcionamento sem pertubações. Constituindo a danosidade o 

fundamento para a legitimação da punibilidade (Andrade, 2004, p. 114). 

A disfuncionalidade do delito não reside essencialmente na lesão do bem jurídico, 

sendo fundamental na estrutura do delito o aspecto simbólico de validade da norma, em que 

os indivíduos se pautem de forma a corresponder às expectativas sociais, tornando possível a 

interação social e, por conseguinte, não incorrer a sociedade na necessidade de corrigir a 

disfunção social originada pela frustração destas expectativas, através da pena (Coelho, 2003, 

p. 90). 

Essas expectativas que podem ser desestabilizadas são normatizadas de modo a 

assegurar a confiança das interações interindividuais ou sistêmicas. A pena deve assim 

proteger as condições de tal interação, possuindo, portanto, uma função preventiva, 

restabelecendo a confiança e revertendo o efeito negativo que a violação da norma produz 

para a estabilidade do sistema. Interpreta Queiroz (Queiroz, 2005, p. 44). Para Jakobs, as 

normas são a estrutura da sociedade e a sua estabilização é a estabilização da sociedade. 

Segundo ele, “Para que la sociedad no solo exista de modo imaginário, sino realmente, sus 

normas han de tener vigência” (Jakobs, 2003b, p. 53, 54).  

Acentuando o seu argumento no que concerne à proeminência da proteção da norma 

em detrimento da tutela de bem jurídico, Jakobs afirma não ser possível determinar com rigor 

os contornos do socialmente danoso, não assumindo, segundo ele, qualquer relevância 

dogmática autônoma. Ao contrário, “são as normas – consideradas apenas na sua vigência e 

validade formais, e abstraindo do seu conteúdo – que aparecem no primeiro plano. São, aliás, 

as normas que, significativamente o autor define como os verdadeiros bens jurídico-penais”  

(Andrade, 2004, p. 114).  

Em Jakobs a pena vale pela sua expressividade simbólica, numa reafirmação 

contrafácta da norma violada. Desta feita, explica Andrade, não interessa as consequências 
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exteriores causadas pela conduta, e sim, a violação da norma do plano do significado. 

Portanto, segundo Jakobs, a tarefa do direito penal não é a prevenção de lesão a bens 

jurídicos, mas antes, a confirmação da vigência das normas (Andrade, 2004, p. 115). Ou seja, 

apesar das defraudações as normas seguem vigendo inalteradamente. 

Neste intuito de tutela ao ordenamento jurídico, Jakobs salienta que as normas não se 

destinam exclusivamente aos potenciais agentes de condutas delituosas, mas a todos, visto 

que indispensável saber aquilo que se pode esperar.  Realizando um exercício de fidelidade ao 

direito. Portanto, é por esta via do reconhecimento do direito, bem como pelo reforço da 

confiança na vigência das normas dos que já aderem a elas, que se realizará a prevenção geral 

positiva. Que se contrapõe à prevenção geral negativa, relacionada na mera eficácia 

intimidatória da pena (Andrade, 2004, p. 115). 

Afirma Jakobs que o fim pretendido pelo direito penal é de prevenção geral positiva. 

Prevenção geral, no sentido de pretender produzir um efeito em todos os cidadãos e, positiva, 

porque não se pretende que este efeito consista no medo ante a pena, como na prevenção geral 

negativa, mas numa tranquilização no sentido de que a norma permanece vigente. Numa 

lógica de que, na defraudação da norma pelo fato, a norma voltou a ser reforçada pela pena 

(Alcácer Guirao, 2005, nota de roda-pé 08, p. 525, 526). 

No dizer de Shecaira, para sustentar a teoria da prevenção geral positiva, Jakobs 

justifica a pena como “fator de coesão do sistema político-social diante de sua capacidade de 

restaurar a confiança coletiva sobressaltada pelas transgressões” (Shecaira, 2002, p. 132, 133). 

Portanto, a sua perspectiva de análise da pena toma como ponto de partida a sua 

funcionalidade para o sistema social.  

No rigoroso caráter normativista e antinaturalista dos conceitos da dogmática penal 

que Jakobs desenvolve não há referentes extra-jurídicos que delimitem a extensão da resposta 

penal e a sua intensidade (Baratta, 1984, p. 14).  Por consequência, a primeira crítica feita a 

Jakobs, relaciona-se à renúncia ao princípio de proteção ao bem jurídico, como elemento 

crítico na elaboração das normas penais, no sentido de que, “norma y bien jurídico no 

deberían ser desligados pues la primera debe basar su existência en el segundo” (Vásquez, 

2006, p. 27).  

A norma não é algo valioso por si mesmo, e sim uma criação para limitação da 

liberdade dos seus destinatários, exigindo, portanto, justificação para sua existência. E esta 

justificação em um Estado Social e Democrático de Direito só se pode obter a partir da 
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proteção de bens jurídicos direta ou indiretamente (bens jurídicos transindividuais) 

relacionados com os interesses dos cidadãos. Destaca Vásquez. Sendo assim, “toda  teoria que 

defienda la ‘exclusiva protección de normas’ siempre estará incompleta pues solamente se 

refiere a la parte sancionadora, no al porqué de norma penal misma”, destacando somente a 

sua antijuridicidade formal e não levando em consideração a antijuridicidade material 

(Vásquez, 2006, p. 27).  

O sistema é o único interesse para o normativismo radical de Jakobs, sua base 

metodológica prescinde do indivíduo e dos conflitos entre indivíduos, sua teoria “desconoce 

que lo ‘normativo’ y lo ‘fácto’ no pueden ser desligados pues hasta las normas más 

especializadas, siempre requieren una ‘base física’; es decir, los ‘seres humanos’ ”. É em 

função dos seres humanos que se tem que construir o direito, e não tendo como objetivo a 

manutenção das próprias normas. Por isso “la función del Derecho penal tiene que ir más allá 

de lo meramente normativo (estabilización de normas) e incidir en lo real (prevenir delitos)” 

(Vásquez, 2006, p. 29). 

Ademais, acrescenta Coelho, são tecidas críticas quanto a sua perspectiva não 

democrática do direito penal, a qual prima pela manutenção do sistema em detrimento da 

proteção da liberdade e o respeito à dignidade humana, tendo em vista que, Jakobs não 

consegue encontrar um instituto que tenha idoneidade suficiente para impor limites ao poder 

punitivo do Estado, pois à medida que funcionaliza a conduta humana, inverte o 

direcionamento de preocupação da tutela penal para o sistema, e não para o homem (Coelho, 

2003, p. 90, 91). 

Dentro da teoria sistêmica, leciona Queiroz, a importância atribuída à pena equivale à 

importância do direito mesmo, pois a pena já não serve mais ao homem, e sim, ao sistema. 

Fundamental é a estabilização do sistema, não a solução de conflitos nem a proteção de bens 

jurídicos. A intervenção penal será sempre legítima quando servir para a estabilização da 

norma, independentemente do seu conteúdo ou de sua justeza (Queiroz, 2005, p. 48, 50). 

Tem-se censurado a construção teórica de Jakobs, “como uma legitimação 

tecnocrática do sistema vigente e, por isso, como reprodução da realidade com as suas 

margens de selecção da delinquência e dos deliquentes” (Andrade, 2004, p. 126). No entanto, 

suscitam-se maiores críticas, como já salientado, ao sentido dado a tutela do direito penal, 

“com o bem jurídico a ceder o lugar ao recohecimento das normas e ao reforço da confiança”. 

É a partir desta visão “que radicam as razões das mais comprometedoras implicações 

pragmáticas e ético-políticas da doutrina”. Pois, ao abdicar do conceito de bem jurídico como 
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critério da tutela penal, o autor renuncia, deliberadamente, ao potencial de garantia que ele 

representa; além disso, não dá uma alternativa à contensão da natural inclinação 

criminalizadora do sistema. Assevera Andrade (Andrade, 2004, p. 127). 

Neste sentido, Tavares salienta o grande papel delimitativo da proibição e à proteção 

da pessoa que cumpre o bem jurídico. Pois, para ele, a exigência de uma delimitação da 

intervenção do Estado, flui da necessidade de situar o bem jurídico não só como objeto de 

preferência  ou de referência, mas também, como instrumento de discussão da legitimidade do 

próprio direito de punir (Tavares, 2004,  p. 84).  

Em perfeita consonância com a necessidade de uma investigação acerca da 

legitimidade do jus puniendi estatal, Roxin defende  

uma doutrina crítica do bem jurídico frente à legislação, a qual deve oferecer ao 
legislador a diretriz do que pode e não pode penalizar, de forma legítima. Como 
idéia subjacente a esta concepção, parte de um princípio básico que informa a teoria 
do Estado, a saber: que ‘o poder estatal de intervenção e a liberdade civil devem ser 
levados a um equilíbrio, de modo que garanta ao indíviduo tanta proteção estatal 
quanto seja necessária, assim como também tanta liberdade individual quanto seja 
possível’  (Roxin, 2006a, p.39). 

A renúncia à teoria dos bens jurídicos, segundo Vásquez, produz uma grave perda na 

capacidade crítica do direito penal, através da qual se poderia responder o porquê da 

existência de determinadas previsões de condutas como delituosas. A restrição da 

legitimidade do direito penal a tão só proteção das expectativas sociais derivadas das normas 

vigentes, geraria a perda na possibilidade de “desvelar el ‘porqué’ de dichas normas y 

cuestionarlas sobre la base de una concepción en convicciones del deber-ser” (Vásquez, 2006, 

p. 39).  

Neste sentido, vislumbra-se a importância do bem jurídico como princípio garantidor, 

pois permite a toda a sociedade e a todos os indivíduos determinar o que é que se está 

protegendo. Havendo, pois, um caráter cognoscitivo e crítico do sistema jurídico e de cada 

preceito (Ramirez, 1981, p. 43, 44).  

Para Hassemer, “el bien jurídico resulta irrenunciable como parámetro de una buena 

política criminal” (Hassemer, 2005, p. 67). Para ele, “el bien jurídico configura el núcleo de la 

justificación de una prohibición de acción”, portanto, uma proibição penal de ação, não pode 

justificar-se, se não pode apoiar-se na finalidade de proteção de um bem jurídico frente à 

lesão ou à exposição a perigo de lesão (Hassemer, 2005, p. 70). “La prohibición de una 

conduta mediante la amenaza penal cuando no se pueda invocar un bien jurídico sería terror 

estatal”  (Hassemer, 2005, p. 74). Neste mesmo sentido, Schünemann interpreta a renúncia à 
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capacidade crítica do princípio de proteção de bens jurídicos como um retrocesso do direito 

penal a um nível anterior à ilustração (Roxin, 2006a, p. 16).  

Em defesa à teoria de proteção ao bem jurídico como necessária, Vásquez lembra que, 

em que pese a sua antiguidade, muito caminho ainda tem por percorrer, não havendo motivo 

para resignar-se ante os problemas apresentados (Vásquez, 2006, p. 41). Para os 

esclarecimentos dos impasses surgidos, imprescindível, segundo ele, a coordenação com o 

direito constitucional para que, através de uma da discricionariedade legislativa, a teoria do 

bem jurídico alcance verdadeira importância prática. Tal discricionariedade, acrescenta, 

estaria ligada à obrigatoriedade da intervenção penal (questão ainda muito controvertida) nos 

casos em que se trate de bens jurídicos fundamentais, e não, da forma livre como a que 

defende as teorias que negam a relevância dos bens jurídicos  (Vásquez, 2006, p. 13).  

Nesta relação com o direito constitucional, a teoria de proteção ao bem jurídico se 

destaca como sendo a pedra angular de todo o direito penal que se quer Democrático de 

Direito, tendo em vista proporcionar uma base material apreensível e controlável, a partir da 

qual, Direito Penal e Política Criminal possam trabalhar e vincular-se, sem perder de vista as 

características humanas dos destinatários das regulações penais (Vásquez, 2006, p. 39, 40).  

De tudo isto, extrai-se que, um sistema jurídico penal que estabelece bases num 

normativismo de caráter radical, onde há uma ausência de critérios extrajurídicos e um 

consequente esvaziamento axiológico, impossibilita a delimitação material do objeto a ser 

protegido, pois, este, confunde-se com a norma. Assim como, resta prejudicada a análise do 

grau de ofensividade da conduta, tendo em vista que, a única ofensa é a ofensa às normas. Por 

fim, tal esvaziamento do conteúdo das normas a serem tuteladas pelo direito penal, torna-o 

suscetível a manipulações políticas arbitrárias.  

 

1.4 Teoria de proteção do bem jurídico-penal: flexibilização numa perspectiva normativista 
moderada de Claus Roxin  

 

Após críticas ao normativismo radical de Jakobs e a defesa do princípio de proteção ao 

bem jurídico como elemento material empírico na justificação do poder de punir do Estado, 

analisa-se a estrutura do normativismo moderado idealizado por Claus Roxin, que traz em seu 

bojo as funções de prevenção geral e o bem jurídico como elementos importantes na 

justificação do poder de punir do Estado numa interação entre dogmática e política criminal. 
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No item anterior, viu-se que propostas alternativas de justificação do poder de punir 

tiveram seu embasamento teórico em concepções normativista-funcionais, as quais levam em 

consideração a prevenção geral positiva realizada através da proteção da vigência da norma. 

Em Roxin, vislumbra-se um normativismo moderado em contraposição a um normativismo 

radical, a exemplo de Jakobs. Tal diferenciação implica a reflexão sobre, de que forma e, em 

que medida, há a presença do elemento bem jurídico envolvido neste critério de justificação.    

Para Roxin, a proteção do bem jurídico além de significar a tarefa do direito penal, 

domina a sistemática da teoria do injusto. No sentido de que, segundo sua teoria da imputação 

objetiva “el Derecho penal protege al bien jurídico, en el marco del alcance de sus tipos, 

contra riesgos no permitidos” (Roxin, 2007c, p. 109). Utilizando-se desta lógica, para Roxin, 

“Del principio de bienes jurídicos se deriva, con cierta inevitabilidad, la teoría de la 

imputación objetiva (Roxin, 2007c, p. 92). 

Portanto, ao entender o injusto penal como lesão de bens jurídicos sob a forma da 

realização de um risco não permitido, em Roxin se produz, por sua vez, um giro do ôntico ao 

normativo (Roxin, 2007c, p. 94). Mas, salienta-se, um normativismo que não prescinde da 

noção de bem jurídico como seu fundamento primeiro. Portanto, sob bases de um 

normativismo moderado. 

Em Jakobs, a prevenção geral positiva, realizada através da vigência da norma, é 

fundamento da sua doutrina. Para ele, a lesão é puramente normativa, não há referência a bem 

jurídico. Já, no normativismo moderado de Roxin, a presença do bem jurídico crítico com a 

legislação (Roxin, 2006a, p. 20) é essencial para a realização de um Estado Social e 

Democrático de Direito. 

O conceito de bem jurídico crítico com a legislação, defendido por Roxin é um 

conceito capaz de mostrar ao legislador as fronteiras de uma punição legítima. Bens jurídicos 

delimitados por critérios que os reconheçam como tais, sendo assim, passível de proteção 

penal (Roxin, 2006a, p.20). Traçados através de uma análise crítica com a legislação de bases 

constitucionais que excluem da possibilidade de normatização questões ideológicas, leis 

penais simbólicas que não buscam a proteção de bens jurídicos, proteção a sentimentos 

(exceto os de ameaça), atentados contra a moral que não lesionem bens jurídicos etc (Roxin, 

2006a, p.20-25).  

Nesta concepção de dupla proteção do bem jurídico, não apenas através do direito 

penal, mas também ante o direito penal (Roxin, 1998, p. 28), Roxin salienta o caráter 
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garantista da noção de bem jurídico balizado pela Constituição, advertindo que “o princípio 

da proteção subsidiária de bens jurídicos, cuja idoneidade para limitar o poder estatal de punir 

é não  raro questionada, é muito bem capaz de fazê-lo, se ele for deduzido das finalidades do 

direito penal e a proteção dos direitos humanos fundamentais e de liberdade for nele 

integrada” (Roxin, 2006c, p. 53) 

Diante da sustentação destas bases, Roxin se coloca num posicionamento contrário a 

um funcionalismo radical. Pois, para ele, “Consistindo a missão do Direito penal na proteção 

de bens jurídicos, então o injusto penal deve manifestar-se como o menoscabo de um bem 

jurídico, isto é, como lesão ou colocação em perigo de um bem jurídico”, o que não ocorre 

com outras concepções que, diversamente, “concebem o injusto como um conceito único, 

baseado no desvalor da ação ou na desautorização da vigência da norma, renunciando, desta 

maneira, de contemplar no injusto o desvalor do resultado expressado como lesão de bens 

jurídicos” (Roxin, 2006a, p.39, 40). 

Em Roxin, nos termos da imputação objetiva, a proteção de bens jurídicos contra 

ataques humanos, realiza-se “na medida em que o Direito penal proíba a criação de riscos não 

permitidos e, ademais, valore a infração na forma de uma lesão do bem jurídico, como injusto 

penal” (Roxin, 2006a, p. 40). 

Portanto, no âmbito do injusto, o critério do risco não permitido surge delineando uma 

escala de ponderação entre a intervenção estatal e a liberdade civil. Nos planos legislativo e 

dogmático, há um processo de ponderação em dois níveis, no qual o legislador “só deve 

proteger bens jurídicos e, em consequência, deixar intacta a liberdade de atuação do cidadão” 

e, o aplicador do direito “tampouco deve proteger os bens jurídicos de uma maneira absoluta, 

senão unicamente frente às lesões produzidas mediante riscos não permitidos” (Roxin, 2006a, 

p.41). 

Destarte, o cerne do injusto penal, para Roxin, não é “a causação do resultado ou a 

finalidade da ação humana, como se vinha acreditando por muito tempo, senão a realização de 

um risco não permitido”. Explica Roxin,  

A causalidade é só uma condição necessária, mas não suficiente, do injusto penal. 
Inclusive, admite-se esta declaração só quando se reconhece uma causalidade na 
omissão; ao contrário, esta categoria ficará restrita aos delitos de comissão. A 
finalidade, ao contrário, é só um elemento do injusto doloso, e não, assim, pura e 
simplesmente, do injusto. E isto vige unicamente ao equiparar-se dolo e finalidade, o 
que pode resultar duvidoso em alguns casos de dolo eventual (Roxin, 2006a, p.41, 
42). 

Salienta Roxin que,  
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Causalidade e finalidade são categorias do ser, e as teorias que nelas se baseiam 
somente podem explicar o que é um homicídio, um dano ou uma lesão, desde esses 
postulados. (...). Mas a questão de se uma causação da morte representa uma ação 
homicida é um assunto que deverá decidir-se normativamente, segundo a 
observância ou a superação do risco permitido (Roxin, 2006a, p.42). 

O ontologismo é o estudo do ser. No direito penal significa que há uma realidade pré-

existente do direito. O funcionalismo se deita no normativismo, não no ontologismo, porque 

não se baseia em características fora do direito para construir a norma, mas em elementos do 

próprio direito. Esclarece Zaffaroni (Zaffaroni, 2005b, p. 90-93). Para o normativismo, 

arremata Mir Puig, os conceitos não são puros reflexos da realidade como no ontologismo, 

mas parte de construções humanas baseadas no consenso social contingente (Mir puig, 2007c, 

p. 207).  

Desde o início, como destaca Bitencourt, a doutrina de Roxin se apresentou 

fundamentada em critérios normativistas de caráter político-criminais frontalmente opostos ao 

ontologismo sustentado por Welzel. Atribuindo às penas a função de proteção de bens 

jurídicos mediante a prevenção de delitos, as quais não são impostas ao legislador, mas que 

este elege dentre outras opções possíveis (Bitencourt, 2006, p. 89).  Ou seja, concorda Mir 

Puig, o fundamento da dogmática desvinculou-se de exigências ontológicas que se impõem ao 

legislador, para fundamentos político-criminais que não se impõem, e sim, são eleitas entre 

várias opções possíveis. No ponto de vista normativo pressupõe-se a liberdade de escolha, ao 

contrário da sujeição a estruturas lógico-objetivas de que partia o ontologismo de Welzel (Mir 

puig, 2007c, p. 205). Escolha esta, fundada sob valores de uma política criminal que 

proporcione uma construção dogmática próxima à realidade (Moccia, 1989, p. 1006, 1007). 

Um sistema penal orientado por uma política criminal que converta a construção da 

dogmática penal do plano filosófico traçado por Liszt, para o plano das reais necessidades 

penais (Breier, 2004, p. 104, 105). Diferença que se traduz não apenas nas questões de 

prevenção geral e especial do delito, “mas principalmente nos limites que o Estado tem que 

determinar para fundamentar os pressupostos das sanções criminais” (Breier, 2003. Nota de 

roda-pé 7, p. 466). 
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CAPÍTULO  2 – PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO DO BEM JURÍDICO E FUNÇÃO DA 
PREVENÇÃO GERAL: a possibilidade de coexistência e a relação desta interação com a 
tutela a bens jurídicos transindividuais face a perigo abstrato de lesão         

 

2.1 Elementos de justificação “proteção do bem jurídico” e “função de prevenção geral”: 
possibilidade de coexistência valorativa e funcional  

 

Como analisado no primeiro capítulo, a teoria do bem jurídico depara-se com 

insuficiências para tratar questões inerentes à sociedade atual, mas, ao mesmo tempo, 

percebe-se sua imprescidibilidade como elemento que separa um direito penal arbitrário de 

um direito penal fundado em um Estado com características de Estado Social e Democrático 

de Direito.  

Traçadas as considerações acerca dos problemas que permeiam o critério de 

justificação do poder de punir do Estado baseado no normativismo radical com a sua ausência 

de um substrato material empírico para a conformação do delito e, das dificuldades que 

enfrenta a atual teoria do bem jurídico quanto à delimitação do seu conceito (bens individuais, 

bens transindividuais direta ou indiretamente ligado a bens individuais, bens transindividuais 

autônomos), assim como a impossibilidade de tutela destes bens jurídicos face às condutas 

que os exponha a perigo abstrato de lesão, passa-se à abordagem  acerca da possibilidade e 

importância da coexistência dos elementos norma (na sua função de prevenção geral) e bem 

jurídico (como princípio norteador do aspecto material de seleção do que se deve tutelar) para 

o direito penal, sob o ponto de vista de justificação da qualificação de uma conduta como 

delituosa frente às demandas atuais. 

A partir de uma reflexão acerca dos critérios legitimadores do direito penal, Alcácer 

Guirao opina no sentido de não admitir razões nem funcionais, nem valorativas para a 

existência de uma oposição entre os critérios justificadores, proteção de bens jurídicos e 

proteção da vigência das normas.  

Para ele, a coexistência entre o fim de prevenção geral (através da proteção da 

vigência da norma) e o de proteção de bens jurídicos é possível, pois são conciliáveis. Tendo 

em vista que ambos são valorativamente legítimos e funcionalmente complementares 

(Alcácer Guirao, 2005, nota de rodapé 107, p. 555).  

Na perspectiva funcional, leciona Alcácer Guirao, os dois fins não se excluem, e sim, 

implicam-se mutuamente. Pois, por um lado, o fim de proteção da vigência das normas opera 
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motivando os cidadãos ao cumprimento das normas: a reafirmação da confiança fornecerá 

razões para cooperar, ou seja, para cumprir as normas (neste sentido, o exercício de proteção 

da vigência das normas traz consigo o fim de evitar a prática de condutas lesivas); por outro 

lado, tem-se que, ao se perseguir como fim direto a proteção de bens jurídicos, motivando a 

não realização de condutas lesivas, isto implica automaticamente o fim de proteção da 

vigência das normas. Em suma, há uma reciprocidade funcional entre esses dois fins (Alcácer 

Guirao, 2005, p. 552, 553).  

Para o autor, na perspectiva valorativa, apesar de o fim de proteção da vigência da 

norma ser um fim legítimo de um direito penal liberal e democrático, este fim será 

axiologicamente inferior ao da proteção de bens jurídicos. Isso porque um direito penal 

baseado em interesses fundamentais do cidadão deverá ser chamado primordialmente a 

proteger os interesses materiais que conformam o objeto das expectativas inscritas nas normas 

(Guirao, 2005, p. 553, 554). Ou seja, para ele, embora a confiança transmitida pela mensagem 

normativa represente um interesse merecedor de proteção, ela pressupõe um bem 

axiologicamente superior, qual seja, o próprio bem material que a norma encerra (Alcácer 

Guirao, 2005, p. 554).  

Desta feita, conclui o autor que “o fim do direito penal radica primordialmente na 

proteção de bens jurídicos e só secundariamente na proteção da vigência da norma”. O fim de 

preservação das expectativas operará como um fim em si mesmo, mas também como um meio 

para a consecução do fim prioritário de proteção aos bens jurídicos (Alcácer Guirao, 2005, p. 

554). 

Portanto, o direito penal não deve estar dirigido só para a proteção de expectativas 

normativas, mas também, e tanto quanto, deve estar direcionado à proteção dos bens jurídicos 

que conformam o objeto dessas expectativas.  O direito penal de um Estado Democrático de 

Direito “não deve proteger somente uma segurança cognitiva, mas também uma segurança 

material” (Amaral, 2007, p. 196). 

Em defesa do ponto de vista de que ambos os fins do direito penal implicam-se 

reciprocamente, Amaral argumenta que, por um lado, a norma é para o indivíduo um interesse 

digno de proteção, pois é baseado na confiança transmitida por ela que haverá a possibilidade 

de desenvolvimento de uma vida social sem o medo de se ver usurpado no seu direito; por 

outro lado, tal expectativa pressupõe um bem axiologicamente superior na qual se baseia 

(Amaral, 2007, p. 197). Neste sentido, “importa, o fato de se estar vivo, tanto quanto a 

confiança de que se continuará estando vivo”  (Amaral, 2007, p. 197) 
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Segundo Müssig, a teoria da prevenção geral positiva e a doutrina do bem jurídico não 

se excluem, pois ambas se movem em níveis diferentes: “uma no plano da explicação da 

função social da pena e outra na determinação dos critérios materiais de legitimação da 

incriminação de comportamentos em uma sociedade de determinadas características” (Ramos, 

2003, p. 43). 

Por um lado, na perspectiva do funcionalismo radical de Jakobs, a possibilidade de 

coexistência da proteção de bem jurídico com a proteção da vigência da norma, depende de 

uma mudança no conceito de bem jurídico, que passa a ser a própria manutenção da 

expectativa na vigência da norma. Mas, por outro lado, segundo Jakobs, entre as correntes que 

defendem a missão do direito penal como proteção de bens jurídicos e as que defendem que o 

direito penal garante a vigência da norma, não há contraposição, caso os primeiros vissem da 

seguinte forma: “lo decisivo es limitar el derecho penal a la protección de la vigência de 

aquellas normas que prohíben afectar a un bien, y deslegitimar las demás normas” (Jakobs, 

2003b, p. 43).  

Em suma, do exposto tem-se que a proteção da norma e proteção do bem jurídico têm 

posições diversas dentro do sistema de legitimação do poder de punir, mas, estão intimamente 

interligados e são necessariamente dependentes.  Pois, a norma é valorativa, no sentido de que 

na sua base de criação há um bem jurídico, mas é também imperativa pela sua própria razão 

de ser. Sendo através da norma que se instrumentaliza a proteção do bem jurídico. 

O princípio de proteção do bem jurídico e as funções de prevenção geral positiva e 

negativa da norma são elementos que não se excluem, porque não se confundem em termos 

da atuação que exercem na determinação de uma conduta como delituosa. A necessidade da 

sua interação é fruto da imprescindível influência mútua que deve existir entre a dogmática e 

a política criminal, a teoria do delito e a teoria da pena. 

O princípio de proteção do bem jurídico-penal e os seus princípios paralelos dizem o 

que pode e deve ser protegido, legitimamente, pela intervenção penal. 

A função da prevenção é destacada quando da instrumentalização desta proteção. As 

funções preventivas (geral e especial, positiva e negativa) vêm limitando ou ampliando a 

intervenção penal através dos seus tipos para atingir os fins do Estado, que é a proteção do 

bem jurídico. Isto, dentro dos limites impostos por um Estado Democrático de Direito.  
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Bem jurídico e norma são conceitos fundamentais para o Direito. Protege-se o bem 

através de uma norma, e, por trás de uma norma há um bem (isto é inseparável). Então, 

proteger a norma é a forma jurídica pela qual se protege o bem.  

A função do direito penal é proteger bens jurídicos através das funções preventivas da 

pena. Uma interação entre dogmática e política criminal. 

 

2.2 A transindividualidade do bem jurídico e a importância das funções de prevenção geral na 
sua tutela face aos perigos abstrato de lesão  

 

2.2.1  Funções de prevenção geral positiva e negativa: elementos de expressividade 
simbólica motivadora e o seu caráter pragmático de proteção ao bem jurídico 

 

Tudo o que se apresenta no mundo social, leciona Sanguiné, está entrelaçado com o 

simbólico. As ciências sociais estão relacionadas com seres humanos situados num universo 

cultural criado por seres humanos, para os quais, os símbolos são os instrumentos de 

conhecimento e de comunicação que tornam possível o consenso acerca do mundo social 

(Sanguiné, 1995, p. 78).  

Este universo cultural é essencialmente simbólico. O qual pode ser conceituado, como 

“um conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em elementos simbólicos, que, na 

sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto 

agem como elemento de comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as 

relações de dominação” (Sanguiné, 1995, p. 77, 78). 

O Direito visto por uma perspectiva simbólica e comunicativa, apresenta-se como “um 

conjunto de símbolos normativos dirigidos para influir, através de mecanismos unidos ao 

carácter persuasivo e estruturados hipoteticamente, nos comportamentos dos outros”. Neste 

sentido, os símbolos não pretendem descrever a realidade, mas, servir de instrumento de ação 

para modelá-la e modificá-la. Deste modo, “o Direito também é poder simbólico” (Sanguiné, 

1995, p. 78). Uma forma de controle social formal, o qual cumpre uma função de persuasão 

comunicatica, exercendo pressão na interação social (Fernández, 2004, p. 97). 

O ordenamento jurídico vem oferecer um suporte adicional à ordem social, 

completando-a e reforçando-a, tendo em vista a sua insuficiência para assegurar, por si 

mesma, esta convivência (Jescheck, 2002, p. 02). Suporte este, capaz de ser oferecido tendo 
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em vista que, “a norma não é pura e simplesmente forma, mas é a forma dada a uma 

substância”. Substância fornecida pelo conflito de interesses, no qual o legislador se debruça 

no momento em que legisla. A lei é, portanto, chamada a resolver este conflito (Bettiol, 2003, 

p. 91). Em consonância com estas diretrizes, através do seu atuar simbólico, o direito penal 

tem como missão a proteção da convivência das pessoas em sociedade, por meio do seu 

intuito de tutela subsidiária de bens jurídicos relevantes contra lesão ou ameaça de lesão que 

se apresentem como intoleráveis perante a comunidade. Esta seria, pois, sua função manifesta, 

ou seja, a função de realizar o que a própria norma enuncia. 

Funções manifestas, juntamente com as funções latentes, apresentam-se como dois 

aspectos pelos quais o poder simbólico da norma se mostra à sociedade. O caráter crítico 

negativo deste poder simbólico advém do fato de, as funções latentes suplantarem as funções 

manifestas, “de maneira a gerar a expectativa de que o emprego e o efeito da norma 

concretizarão uma situação diversa da anunciada pela própria norma”. Esta prevalência das 

funções latentes sobre as manifestas estabelece o que vem sendo chamado de “ilusão” ou 

“dissimulaçào”. Significando que, “os objetivos de regulamentação proclamados pela norma 

são, comparativamente, diversos dos efetivamente esperados”; por consequência, “não é 

possível confiar naquilo que a norma publicamente proclama” (Hassemer, 2008, p. 221). 

Afirmar, por exemplo, esclarece Andrade, que o direito penal é simbólico não 

significa tê-lo sob regência exclusiva de suas funções latentes, deduzindo que ele não produz 

efeitos e que não cumpre funções reais. Mas, ao contrário, há no direito penal uma função 

simbólica inseparável da instrumental para a qual serve de complemento, produzindo uma 

eficácia que reside na aptidão para causar certo número de representações individuais ou 

coletivas, valorizantes ou desvalorizantes (Andrade, 2003, p. 293). 

Aspectos simbólicos e retóricos são manifestações da legislação penal. O problema 

reside na sua utilização ilegítima, resultado da incapacidade de cumprir a finalidade declarada 

pela norma, a qual deve ser a de função instrumental de proteção de bens jurídicos. Levando-

se em consideração este simbolismo indesejável, acertadamente, alguns doutrinadores 

entendem que, nestes casos, o direito penal perde a sua confiabilidade ao não cumprir a sua 

função de tutela ao bem jurídico, obstacularizando a sua função instrumental geral (Silva 

Sánchez, 2002a, p. 305, 306). 

Como leciona Muñoz Conde, todo este programa de expectativa normativa impõe-se 

pela necessidade de promover a convivência entre as pessoas, a qual é resultado de um 

processo dialético onde há renúncia de impulsos egoístas em favor de um melhor 
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desenvolvimento de sua personalidade e da própria sobrevivência. Para regular esta 

convivência, estabelecem-se normas vinculantes cujo acatamento pela comunidade é 

indispensável. Pois, a partir deste processo de comunicação e interação entre seus membros é 

que se forma um sistema de expectativas. A sanção põe-se como elemento que possibilita a 

convivência diante do inevitável perigo de frustrações destas expectativas (Muñoz Conde, 

2007, p. 40, 41). Como salienta Silva Sánchez, “boa parte da dimensão preventiva do Direito 

Penal radica em seu significado comunicativo” (Silva Sánchez, 2002b, p. 72). 

As normas penais, portanto, direcionam-se à proteção das condições elementares 

mínimas de convivência, assim como, prestam-se à motivação dos indivíduos para que estes 

se abstenham de lesar estas condições elementares. Nesse sentido, ensina Muñoz Conde, a 

norma penal tem dupla função: protetora e motivadora. Melhor dizendo, “protección a través 

de la motivación, son las dos funciones inseparables e interdependientes de la norma penal”. 

Deste modo, “la protección supone la motivación y solo dentro de los limites, en los que la 

motivación puede evitar determinados resultados, puede alcanzarse la protección de las 

condiciones elementales de convivencia” (Muñoz Conde, 2007, p. 89). 

A função do direito penal é a tutela de bens jurídicos, função esta que, por sua vez, 

pretende-se realizar mediante a prevenção de condutas que lesionem ou ponham em perigo de 

lesão bens jurídicos. Desta feita, deve-se distinguir entre os fins da pena e o fim do direito 

penal, “la pena solo es un instrumento de este, a través del cual se pretende alcanzar su 

verdadero objetivo: la tutela de bienes jurídicos”. Nestes termos, pode-se dizer que, “la 

prevención, fin próprio de las penas, no es, en consecuencia, el fin del Derecho Penal, sino es 

médio elegido por este para realizar el que si es su fin, la mentada proteccíon de intereses 

jurídicos” (Ribas, 2004, p. 180). 

A crítica que se faz à prevenção, especificamente à prevenção geral, refere-se à relação 

entre a magnitude da pena e seus efeitos dissuasórios. Como contra-argumento a esta crítca, 

Jescheck esclarece que, na realidade, “no es su posible severidad sino la pena justa en su 

relación con el contenido de injusto del hecho y con la culpabilidad del autor, la que puede 

influir sobre la conciencia jurídica de la colectividad con una ‘fuerza coniguradora de las 

costumbres”. Apoiando-se nestes pressupostos, Jescheck afirma que, “la prevención general 

como un simple médio de intimidación causa más daño que beneficio” (Jescheck, 2002, p. 

80). É com base em concepções como essa que, atualmente, tem-se a prevenção geral positiva 

como elemento, não só de proteção do bem jurídico, mas também como meio de sopesar o 

puro e simples aspecto intimidativo da pena, na em medida que, a internalização dos valores 
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contidos na norma (um dos aspectos da prevenção geral positiva) depende da sua aceitação 

como um tipo penal legítimo e uma pena justa. 

Desta forma, tal qual o entendimento de Zaffaroni, “a coerção penal deve reforçar a 

segurança jurídica, mas, quando ultrapassa o limite de tolerância na ingerência aos bens 

jurídicos do infrator, causa mais alarme social do que o próprio delito”.  O que se persegue 

por meio da pena não é a retribuição de um mal com outro mal, e sim que se garanta os bens 

jurídicos sem lesionar o sentimento de segurança jurídica da comunidade. Deste modo, são 

postos limites à ingerência nos bens do infrator de forma a motivá-lo a se comportar conforme 

o direito dentro de um processo de intimidação. A neutralização do alarme social do delito 

não pode exceder o grau de tolerância sócio-culturalmente aceitável, sob pena de que esta 

mesma ingerência cause mais alarme social por afetar o sentimento de segurança jurídica da 

comunidade. Isto é o que aconteceria, exemplifica Zaffaroni, “se o batedor de carteiras fosse 

penalizado com a amputação da mão ou o falsificador com a morte” (Zaffaroni/Pierangeli, 

2006, p. 85). Ou seja, apesar de o sistema penal sancionatório ser teleologicamente orientado 

para a obtenção de resultados, este sentido funcional e dinâmico da eficácia que tende à 

maximização não é ilimitado (Rodrigues, 1995, p. 306). 

É, pois, creditando aspectos positivos no poder de atuação simbólica e motivadora das 

normas jurídico-penais, que se tem nas funções preventivas da pena um caráter 

instrumentalizador do fundamento do direito penal que é a proteção dos bens jurídicos. Em 

outras palavras, vislumbra-se nas funções de prevenção perseguidas pela pena um caráter 

pragmático que direciona o direito penal ao cumprimento de sua missão: a proteção de bens 

jurídicos.   

Partindo-se do princípio que a norma traz em si tais poderes de influência sobre as 

condutas humanas, imprescindível se faz perquirir sobre a função da norma penal e, acerca do 

seu elemento de expressão, a pena. Tais questionamentos se revestem de especial importância, 

no momento em que deles se pode deduzir opções de política-criminal que farão transparecer 

quão mais ou menos democrático é um Estado. Desta feita, suscitam-se críticas favoráveis e 

desfavoráveis a estas ou àquelas teorias, que procuram fundamentar e legitimar a intervenção 

penal mediante a ação do Estado. 

De uma análise inicial da teoria da pena, têm-se duas grandes percepções: as teorias 

absolutas, as quais veem a pena como um fim em si mesmo, sem levar em conta justificativas 

utilitaristas ou preventivas; as teorias relativas que, por sua vez, fundamentam a pena através 

do cumprimento de finalidades. Enquanto, as teorias absolutas caracterizavam-se por uma 
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expiação do passado, as teorias relativas têm em vista uma utilidade que estabelece 

influências para o futuro. Tais teorias consideradas utilitárias se subdividem segundo os 

efeitos que produzem, seja de prevenção geral ou prevenção especial, as quais podem ser 

entendidas no sentido positivo ou negativo. 

A prevenção geral faz referência à generalidade das pessoas que, no seu sentido 

positivo, relaciona-se à integração disciplinar de todos os consociados e, no sentido negativo, 

na intimidação destes. A prevenção especial positiva e negativa, por sua vez faz alusão à 

pessoa do delinquente, corrigindo-o ou neutralizando-o, respectivamente (Ferrajoli, 2004, 

p.240). 

No que concerne à função de prevenção geral da pena dentro de um Estado Social e 

Democrático de Direito, dois são os aspectos que se deve levar em consideração: um aspecto 

de prevenção intimidatória (prevenção geral negativa) e um aspecto de prevenção geral 

estabilizadora ou integradora (prevenção geral positiva), promovendo uma internalização dos 

valores inseridos na norma mediante sua aceitação por parte do destinatário; de forma que, 

como adverte Mir Puig, a prevenção geral intimidatória esteja limitada segundo os critérios de 

uma pena socialmente integradora (Mir Puig, 2006, p. 107). 

Na prevenção geral positiva de enfoque normatista-funcional, explica Alcácer Guirao, 

há a pretensão de confirmação simbólica da vigência da norma, ou seja, “garantir que, apesar 

da sua defraudação por condutas criminosas, os cidadãos poderão continuar a confiar que no 

futuro as normas serão respeitadas”. Em outras palavras, através da vigência da norma, o 

Estado afirma que a expectativa externa do indivíduo em relação ao respeito às normas por 

terceiros pode ser mantida. Desta feita, o fim de proteção de vigência das normas atua como 

um fator que motiva os indivíduos ao cumprimento da norma ao reafirmar a sua confiança 

através da cooperação (Alcácer Guirao, 2005, p. 522). Neste sentido, a norma funciona como 

expressão formalizada e simbólica da expectativa, e a sua sanção, garante a sua vigência 

(Alcácer Guirao, 2005, p. 524). Deste modo, proteção da vigência da norma é proteção de 

expectativa. 

Essa proteção da expectativa visa a conceder aos cidadãos segurança e confiança de 

que a norma permanece vigente, isto é, que a norma será respeitada por terceiros, e assim, 

seus interesses não serão lesionados. Refere-se aqui à segurança de manter um determinado 

nível de tranquilidade, e não, à segurança material de proteger a integridade de bens e 

interesses dos cidadãos através do impedimento de ações (Alcácer Guirao, 2005, p. 530, 531).  
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Portanto, na teoria de prevenção geral positiva, conclui Alcácer Guirao, o dano 

produzido pelo crime não é um dano material direcionado a um indivíduo concreto, e sim, um 

dano mediato no sentido de que com um dano causado a um só, todos os demais sofrem a 

diminuição da confiança na sua própria segurança (Alcácer Guirao, 2005, p. 528). Um dano 

transindividual, tendo em vista que, o descumprimento da norma a todos afeta, mas, a 

aplicação da sanção pelo descumprimento com todos contribui à medida que restabelece o 

estado de confiança e segurança. 

Atributos próprios da função da prevenção geral, em especial da prevenção geral 

positiva, liga-se à força mesma do direito penal, no que concerne ao seu poder de 

desaprovação “que dissuade, que motiva, que orienta e reforça a consciência da importância 

do valor em causa, que cria também identidade e coesão social, estabilidade e confiança no 

Direito” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 352, 353). Na perspectiva da teoria da prevenção geral 

positiva, os cidadãos respeitarão as normas porque correspondem a um processo democrático 

e, portanto, reconhecem-se nelas pautas corretas de condutas (Alcácer Guirao, 2005, p. 535). 

Neste sentido, a prevenção geral positiva é encarada  “não pela gravidade da pena com o fim 

de intimidação ..., mas como resultado de eficaz atuação da justiça e da consciência que a 

sociedade passará a ter sobre esta realidade” (Shecaira, 2002, p. 132). 

O fim de proteção da vigência da norma opera como mecanismo motivador de 

comportamentos, em dois níveis: diretamente, através da legitimidade da mensagem 

valorativa da norma e, indiretamente, em virtude da manutenção da confiança, reproduzindo 

atitudes cooperantes nos que já cooperam (Alcácer Guirao, 2005, p. 545).  

Na prevenção geral positiva, os destinatários das normas não são vislumbrados como 

potenciais delinquentes, e sim, como vítimas ou cidadãos que obedecem ao direito. Apesar do 

acatamento das normas dos que já obedecem ao direito (pelo seu reconhecimento como 

legítimas) e do restabelecimento da vigência da norma (e com ela a segurança e confiança no 

direito) através da imposição da sanção, admite-se que ficará sempre na seara da dúvida a 

capacidade do direito penal de manter a expectativa de que os outros acatarão as normas.  

Desta feita, salienta Alcácer Guirao, tem-se que a prevenção geral positiva representa 

um meio valorativamente legítimo, porém, esta legitimidade depende também da efetividade 

dos seus fins (Alcácer Guirao, 2005, p. 536, 537). O que leva a admitir que, o direito penal 

para alcançar os seus fins deve dispor de meios contra os potenciais delinquentes e não apenas 

sustentar-se unicamente por meios simbólicos (Alcácer Guirao, 2005, p. 549). Sendo assim, 

continua o autor, tem-se a intimidação como um fim subsidiário que, ao exercer uma 
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motivação direta nos potenciais delinquentes, “eliminará aquela suspeita razoável e garantirá 

em grau suficiente a vigência das normas pela maioria dos cidadãos respeitadores do Direito, 

o que reproduzirá, por sua vez, a propensão generalizada para a cooperação” (Alcácer Guirao, 

2005, p. 552).   

De modo diverso, para Ferreira da Cunha, pode-se relacionar a própria prevenção 

geral positiva, tanto aos potenciais delinquentes, quanto àqueles que já aderem ao direito. 

Distinguindo, para o primeiro, uma função de orientação para os valores do direito penal, 

assim como, uma motivação pela reposição do direito através da aplicação da norma e, para o 

segundo, uma função de criação de confiança no Direito, da expectativa de estabilidade pela 

reposição da situação de segurança social. Ambas as funções contribuindo para reforçar ou 

mesmo criar a consciência da essencialidade dos bens jurídico-penais. (Ferreira da Cunha, 

1995, p. 353-355). No que concerne a atuação da prevenção geral positiva, não obstante a 

abrangência dada pela autora aos não delinquentes e aos potenciais delinquentes, salienta-se 

que, para estes últimos, a autora faz uma imediata ligação à fase posterior do sistema de 

motivação penal, relacionado ao poder intimidativo, o qual se processa mediante a aplicação 

da norma. Sendo esta, quanto mais certa e rápida, mais eficaz.    

Significante a relevância dada por Ferreira da Cunha a esse simbolismo motivação-

dissuasão do direito penal. Para ela, todo este processo de prevenção geral tem a ver “não só, 

nem principalmente, com o temor da pena, mas com o reforçar da consciência de que se está 

perante uma conduta muito grave, muito desaprovada do ponto de vista social, o que dará 

lugar à aceitação e interiorização da norma” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 353-355). 

Entre pontos e contrapontos, tem-se como opinião que, a concepção do direito penal 

como manutenção da vigência da norma é legítima do ponto de vista do fim que persegue 

(confiança na segurança dos próprios interesses) e dos meios que emprega (pois reconhece 

nas normas um processo democrático); mas, é incompleta, tanto em relação à efetividade dos 

meios, pois não tem fim intimidatório, como em relação à legitimidade dos fins (na sua versão 

radical), visto que renuncia à proteção de bens jurídicos, que formam precisamente o 

conteúdo dessas expectativas de conduta (Alcácer Guirao, 2005, p. 538). Deste modo, vista de 

uma forma isolada (sem relação com a prevenção geral negativa) e de forma radical sem ter o 

bem jurídico como o fundamento de constituição da norma a qual se quer proteger a vigência, 

traduz-se como ineficaz e ilegítima. A prevenção geral negativa, desta feita, revela-se como 

um meio para outorgar efetividade ao fim de proteção da vigência das normas. 
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De tudo isto, tem-se que, a norma tem uma razão de ser e um conteúdo material, mas 

tem também uma expressividade simbólica imperativa que atua motivando. Este simbolismo 

não só está presente nas teorias de prevenção geral positiva e negativa, mas antes, é inerente a 

sua própria estrutura.  

Na prevenção geral positiva como função de manutenção das expectativas, através da 

mensagem positiva emitida pela norma de que seus valores permanecem vigentes, há um 

caráter simbólico de estimulação benéfica inerente a toda norma, e um elemento de confiança 

a contribuir com a paz social. Na prevenção geral negativa, fazendo-se referência indireta à 

proteção da vigência do ordenamento jurídico (fortalecimento da confiança dos cidadãos que 

já respeitam o direito) e, referência direta na intimidação geral, o seu caráter simbólico é 

também evidente. 

Portanto, como explicitado ao longo deste item, o conteúdo simbólico da norma 

jurídica leva, indiscutivelmente, a uma carga motivadora de condutas, tendo como 

consequência o reforço na estabilização da vigência do ordenamento jurídico (e daí, 

promovendo uma consequente segurança jurídica possiblitada pela manutenção das 

expectativas) e a intimidação geral. 

Acrescenta-se ao já delineado, uma explanação acerca dos preceitos primário e 

secundário da norma penal. Da norma, enquanto norma de conduta e, enquanto norma de 

sanção. Ambas atuando dentro de uma co-dependência. Destrinchando a norma penal sob 

estes dois aspectos, Muñoz Conde salienta duas funções: uma protetiva e outra motivadora; e, 

em seguida esclarece, “a função protetiva só é cumprida na medida em que se satisfaça a 

função motivadora, que consiste em determinar os comportamentos através da ameaça da 

pena” (Ripollés, 2005, p. 123, 124).  

Para Freund, uma norma de sanção não deve persseguir os mesmo fins que uma norma 

de conduta. A norma de conduta pretende uma proteção possível e suscetível de ser 

legitimada e, é o resultado de uma ponderação de valores em conflito. Já, a norma de sanção 

tem uma pretensão direta de manutenção da vigência da norma de conduta e, somente de 

forma indireta, contribui para a proteção do bem jurídico cuja preservação se pretende com a 

norma de conduta infringida. Deste modo, a norma de sanção é um ato de reforço à norma de 

conduta, consistindo em afirmar que a valorização dada à norma de conduta, apesar da sua 

infração, segue sendo correta (Freund, 2004, p. 97).  
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Nas diversas épocas, como recorda Mir Puig, as funções da pena foram idealizadas 

dentro das diversas concepções de Estado. Para o Estado teocrático, a pena era exigência de 

justiça, no Estado absoluto, época do terror penal, a pena tinha uma função ilimitada de 

prevenção geral, o Estado liberal clássico buscou antes a limitação do jus puniendi que a 

prevenção de delitos e no Estado social, na sua qualidade intervencionista, acentuou sua 

missão de luta contra a deliquência (Mir Puig, 1991, p. 129, 130). Vê-se pois, que a função da 

pena muda segundo circunstâncias dadas e escopos perseguidos. 

Num Estado social, o entendimento do direito penal como meio de prevenção a 

serviço da proteção dos cidadãos, atribui às normas secundárias (a sanção) a função de 

desmotivar a comissão do delito. Salientando-se, no entanto que, esta função de prevenção 

num Estado, não só social, mas também, democrático de direito, tem que se sujeitar a limites, 

como da legalidade, culpabilidade, exclusiva proteção de bens jurídicos etc (Mir Puig, 1991, 

p. 133, 134).  

Para a proteção de bem jurídico mediante uma sanção, é necessária uma norma de 

conduta juridicamente legitimada. E, para que assim seja, deve ser um meio necessário e 

adequado para a proteção de bens jurídicos relevantes (Freund, 2004, p. 95, 96). Ou seja, o 

bem jurídico tem dignidade penal e a sua proteção é carente de tutela penal, por ser este um 

meio necessário e adequado para sua proteção.  

Portanto, como explica Ferreira da Cunha, as ponderações realizadas acerca da 

legitimidade da incriminação de uma conduta fazem referência à dignidade penal, num juízo 

prevalentemente valorativo e, a carência de tutela, num juízo prevalentemente pragmático 

(Ferreira da Cunha, 1995, p. 229). Enquanto a dignidade penal identifica a essencialidade 

valorativa de um bem para a sociedade, a carência de tutela questiona acerca de qual a forma 

mais adequada e eficaz para tutelar este bem, “dando prioridade às formas menos drásticas 

sempre que estas respondam às necessidades sociais de protecção” (Ferreira da Cunha, 1995, 

p. 221, 222). Respeitando, portanto, o princípio da subsidiariedade. 

A carência de tutela vista como uma necessidade social, encontra-se em estreita 

relação com a função do direito penal e com os fins das penas. “Estando em sintonia com um 

Direito Penal que encontra a sua justificação na proteção de bens jurídicos através da 

prevenção geral e especial”, tendo por limite o juízo de culpabilidade, de forma a evitar a 

instrumentalização do indivíduo (Ferreira da Cunha, 1995, p. 230-232). 
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Momento importante para a afirmação da função de prevenção geral é já o da previsão 

legal, embora ela continue presente no momento da aplicação da pena e da sua execução. Ou 

seja, “o facto de uma conduta ser considerada ilícito criminal já produz, por si só, efeitos 

sociais – principalmente um efeito de integração social e de reforço da importância do valor”, 

na consciência jurídica geral (Ferreira da Cunha, 1995, 240-243) 

Segundo Ferreira da Cunha, os fatores que se põem a ponderar ao se perquirir sobre a 

carência de tutela penal de um bem jurídico seriam: o grau de necessidade preventiva, o grau 

de danosidade social, o grau de probabilidade da necessidade de tutela penal (adequação e 

inexistência de outros meios suficientemente eficazes) e a intensidade de restrição de direitos 

operada pela criminalização. Com base nestes elementos, realizam-se determinadas 

avaliações, a exemplo de, quanto mais elevada for a danosidade social e menos intensa for a 

restrição de direitos através da pena, menos exigências serão feitas quanto à prova de 

existência de carência de tutela penal, e vice-versa (Ferreira da Cunha, 1995, p. 268, 269). 

Carência de tutela penal, no sentido de necessidade e adequação. Estendendo esta mesma 

lógica aos casos de perigo abstrato de lesão, pode-se dizer que, uma relevante intensidade 

qualitativa e quantitativa de um provável dano, diminui a exigência quanto à probabilidade 

empírica deste dano. Sendo a precaução, portanto, um princípio a ser levado em conta quando 

da decisão de legitimidade de incriminação de uma conduta que ofereça perigo abstrato de 

lesão. 

Nestes termos, o interesse preventivo na manutenção de uma conduta como delituosa 

deve ser visto por dois aspectos. Por um lado, tem-se o dever de expurgar as condutas sem 

dignidade penal, por outro lado, deve-se reclamar a criminalização das condutas graves. Ou 

seja, deve-se reivindicar a intervenção penal para novos fatos ameaçadores de bens jurídicos 

muito importantes. Ainda que, em relação a estes novos interesses, a consciência jurídica 

geral ainda não esteja suficientemente desperta, como é o caso do meio ambiente. Inobstante 

o fato de que as “sanções administrativas podiam atingir níveis muito elevados, podiam 

implicar sacrifícios muito relevantes, mas, para além da pena detentiva poder representar um 

sacrifício ainda maior, o próprio facto de uma conduta ser considerada crime desencadeará 

já um mais forte efeito preventivo” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 356, 357). O que em 

determinados casos, torna-se o caminho mais acertado. Tudo a depender da relevância do bem 

a ser protegido e do grau de danosidade causado ou a causar (nos casos de perigo de lesão). 

Ou, numa análise diversa, uma investigação acerca da magnitude qualitativa, quantitativa e 

temporal do perigo de dano. 
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Pela relevância e peculiariedade de determinados bens jurídicos, paralela a atuação de 

medidas sociais e informativas, deve-se recorrer a uma resposta penal, como “um meio que, 

pela sua força de motivação (neste caso, englobando a própria dissuasão por intimidação), 

afaste as pessoas de um caminho que começa por pôr em causa a qualidade de vida e acaba 

por destruir a própria vida” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 422). 

Neste ponto, vê-se que o caráter político do direito penal, apresenta-se como inegável 

ao ser orientado em direção a uma eficaz e adequada proteção do bem jurídico, limitado, 

logicamente, pelas bases contidas na Constituição. E, com fundamento nesta mesma 

Constituição, não se eximir da proteção reclamada. Dentro deste caráter político, apesar de 

antagônicas, o que se vê é a apresentação do convívio de duas tendências no direito penal 

contemporâneo: por um lado, uma descriminalização em favor de outros ramos do direito, em 

consequência da ineficácia do direito penal ou de sua completa inaptidão para os fins a que se 

propõe e a sua completa falência em nível de execução; por outro lado, uma criminalização de 

novas formas de agressão (a exemplo do perigo abstrato de lesão) a bens jurídicos 

transindividuais. 

Segundo Rudolphi, o bem jurídico, elemento essencial na conformação do delito, ao 

reunir o aspecto formal e material, perfaz um conceito pleno de conteúdo e, ao mesmo tempo, 

juridicamente obrigatório. Um conceito que oferece ao legislador um conteúdo material como 

critério obrigatório para a interpretação e crítica das normas penais existentes. Salientando-se, 

no entanto, que este conteúdo material não pode ser deduzido, como na época do Iluminismo, 

de um direito natural suprapositivo, nem das relações sociais preexistentes como em Liszt, 

tais elementos valorativos só podem estar contidos na Constituição (Rudolphi, 1975, p. 337, 

338). Constituição esta que, como expressão da sociedade, transforma-se e desenvolve-se 

segundo novas demandas sociais.  

Num sentido político-criminal, salienta Mir Puig, o bem jurídico deve apresentar-se 

como importante socialmente e necessitado de proteção penal. Estando tal importância, no 

entanto, em consonância com a gravidade das consequências próprias do direito penal. Sendo 

as bases constitucionais um critério para distinguir interesses fundamentais para a vida em 

sociedade e decidir-se sobre a sua proteção na esfera penal (Mir Puig, 1991, p. 209, 210).  

Atualmente, da análise constitucional de uma questão, a exemplo de um debate sobre a 

tutela penal de novos interesses coletivos, suscitam-se impasses acerca de se o conjunto social 

merece tanta ou maior proteção jurídica do que os indivíduos. Dentro do enfoque de um 

Estado Social e Democrático de Direito, a valoração de interesses coletivos é realizada em 
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função de sua repercursão para os indivíduos, para Mir Puig, a razão é óbvia, “se trata de que 

el sistema social se ponga al servicio del individuo, no de que el individuo este al servicio del 

sistema” (Mir Puig, 1991, p. 212). Portanto, uma aparente maior proteção a um interesse 

coletivo em detrimento de um interesse individual, não está pondo este em situação de 

inferioridade perante àquele, tendo em vista que a razão de existir do coletivo é o individual. 

Todas as teorias relativas se resumem na teoria da defesa social; mas, a defesa social 

compreende a defesa da sociedade organizada e a defesa dos indivíduos singulares que a 

compõem (Calderano, 1976, p. 28, 29).  

Para a proteção jurídico-penal de um bem, não é necessário apenas a sua relevância 

social, mas, também, é preciso que outras formas de tutela, menos lesivas, não sejam 

suficientes. Para além desta análise, tem-se que “con frecuencia será necesaria la protección 

penal de un bien frente a algumas formas de ataque especialmente peligrosas y no frente a 

otras”. Aqui, abre-se um debate acerca de “en que medida es necesario que los ataques 

penalmente sancionables produzcan un resultado efectivamente lesivo o en qué medida basta 

que ponga en peligro los bienes jurídico-penales” (Mir Puig, 1991, p. 214, 215).  

Estes, e tantos outros novos elementos, devem ser investigados e sopesados quando da 

conformação do delito. Elementos estes de natureza política, jurídica e social os quais 

influenciam a doutrina do crime, conduzindo-a em direção a novas concepções, a qual 

“acabará por traduzir-se ou numa certa ‘normativização da finalidade’ou inversamente numa 

certa ‘finalização da normatividade’ ”. Numa posição além do relativismo entre a estrutura 

ontológica dos conceitos jurídicos e o domínio ilimitado das valorações normativas. Mais do 

que isso, “o sistema emergente parece comandado pela profunda convicção de que a 

construção do conceito de crime há de apresentar-se como decisivamente teleológica, 

funcional e racional” (Dias, 1991, p. 10, 11). Sendo necessário, para tanto, o estabelecimento 

das finalidades político-criminais primárias do sistema (Dias, 1991, p. 18).  

Em sendo a concepção política do direito penal uma ordem de proteção de bens 

jurídicos, numa ótica de preservação das condições indispensáveis de livre realização de cada 

pessoa na comunidade, então, as finalidades da pena só podem ser de natureza exclusivamente 

preventiva e não retributiva. E entre aquelas, segundo Dias, o predomínio absoluto da ideia da 

estabilização das expectativas comunitárias na manutenção da validade da norma violada 

ínsita na noção de uma prevenção geral positiva como finalidade básica da aplicação da pena 

(Dias, 1991, p. 27, 28). Uma estabilização das expectativas através da manutenção da 

vigência da norma, visando preservar, através da punição, a paz jurídica comunitária. 
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A manutenção da vigência da norma, mas não na defesa de qualquer ordem moral 

aleatória, e sim, apenas na tutela de um ordenamento jurídico direcionado à proteção de bens 

jurídicos, necessariamente referida na ordem axiológica jurídico-constitucional. 

Dias parte da função do direito penal como tutela de bens jurídicos por meio da pena, 

cujo propósito é a estabilização das expectativas. Para este fim, a sua aplicação deverá ter 

como limites, o máximo possível determinado pela culpa e o mínimo possível pelo 

comunitariamente indispensável à tutela da ordem (Dias, 1991, p. 29, 30). 

É bem verdade que, o direito penal tem incorporado funções simbólicas meramente 

promocionais, convertendo-se em uma ferramenta para a resolução de problemas econômicos 

e sociais. Passando, o direito penal, uma imagem de inversão de propósitos, no que diz 

respeito a perceber o bem jurídico não como um critério limitador do jus puniendi, e sim, um 

critério fundamentador de incriminações de fundo estratégico e simbólico. O que não deve ser 

buscado, nem desejado, salienta-se. 

Deste modo, vê-se o direito penal perseguir não uma eficência dirigida ao controle da 

criminalidade e em consonância com os postulados jurídico-constitucionais, mas em vez disso 

buscar realizações ocultas de cunho meramente estrategista.  

Para Roxin, no que concerne à indagação da legitimação dos tipos penais através da 

expressão simbólica da norma, tem-se que: se por um lado, normas jurídico-penais 

preponderantemente simbólicas devem ser recusadas, por outro lado, não há uma resposta 

peremptória com um sim ou com um não que abranja todas as circunstâncias passíveis de uma 

salutar ingerência simbólica.  

Pois é claro que todos os dispositivos penais almejam não só impedir e punir 
determinados delitos, como também atuar sobre a consciência jurídica da população. 
Quando o Estado se dispõe a proteger a vida, a integridade física, a propriedade, etc., 
tenta ele fortalecer na população o respeito por estes valores. Nisto não há nada de 
problemático. Esta prevenção geral positiva é, muito mais, uma das finalidades 
reconhecidas do direito penal. Segundo a concepção aqui desenvolvida, a 
legitimidade ou ilegitimidade de elementos legislativos ‘simbólicos’ depende se o 
dispositivo, ao lado de suas finalidades de atuar sobre a consciência da população e 
de manifestar determinadas disposições de ânimos, se mostra realmente necessário 
para a efetiva proteção de uma convivência pacífica (Roxin, 2001b, p. 77, 78).    

Vega expõe esta advertência realizada por Roxin, nos seguintes termos,  

en realidad, toda ley penal tiene en mayor o en menor medida un componente 
simbólico. Por tanto, la cuestión no es prescindir de ciertas dosis de simbologia 
conformadora de la conciencia de la población, sino el dar ropaje penal a 
disposiciones que no desarrollan ninguna línea concreta de protección, limitándose, 
a través del reconocimiento de determinados valores o condenando 
comportamientos considerados como reprochables, a la autoafirmación de grupos 
políticos e ideológicos (Vega, 2001, p. 146, 147).  



71 
 

Para a eficaz consecussão do seu mister de proteção do bem jurídico, destaca Basoco, 

o direito penal se utiliza da interação das suas funções simbólica e instrumental. A eficácia 

instrumental do direito penal reside na sua capacidade para prevenir a realização de certos 

comportamentos, a eficácia simbólica residiria na capacidade para produzir representações 

individuais e coletivas, valorizantes ou desvalorizantes. Sendo, portanto, a função simbólica 

inseparável da instrumental a que serve de complemento (Basoco, 1991, p. 10). Mas, por 

outro lado, continua o autor, é possível que a função simbólica seja utilizada para criar e 

reforçar representacões ideológicas de âmbito muito mais amplo que o exigido pela função 

instrumental. Uma função instrumental do direito penal dentro da legitimidade, deve ter como 

objeto a devida tutela de bens jurídicos e, a função simbólica, o reforço de valores direcionado 

para a proteção deste bem (Basoco, 1991, p. 11).  

Desta feita, a função simbólica de caráter inteiramente promocional e propulsiva é 

uma função subreptícia, uma função não confessada pelo direito penal. Neste sentido, “no 

protege lo que dice querer proteger, sino que tiene otras finalidades distintas no declaradas 

que son las que verdaderamente cumple” (Vega, 2001, p. 150).  

A função instrumental do direito penal o concebe como um meio para a proteção dos 

bens jurídico-penais e não como elemento caracterizado por funções simbólicas de cunho 

promocional e ético-social do direito penal. Neste último caso, a função é concebida como um 

fim em si mesmo ao determinar efeitos meramente promocionais no contexto social (Vega, 

2001, p. 160).  

Para além da imprescindibilidade da utilização do simbolismo de uma forma não 

subreptícia, o caráter simbólico do direito penal, o qual se estende para o caráter simbólico da 

pena nas suas funções de prevenção geral positiva e negativa, têm dimensões diversas. 

Destaca Vega. Enquanto na prevenção geral positiva prepondera a mera utilização simbólica 

do direito penal, na prevenção geral negativa, sua função intimidatória é desenvolvida 

mediante um nível admissível de função simbólica (Vega, 2001, p. 147). Neste momento, o 

que é imprescindível salientar é que, o simbolismo é inerente ao próprio direito, sua existência 

não pode ser ignorada, tampouco, pode ter o seu sentido disvirtuado. 

A proteção de bens jurídicos e a manutenção do ordenamento não podem ser 

dissociadas, o ordenamento jurídico deve sempre considerar-se co-protegido. No entanto, 

nesta necessária interação, não deve haver uma proteção de referência direta e exclusiva ao 

sistema jurídico, tendo em vista que ele deverá sempre ser mediatizado pelos correspondentes 
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tipos penais através da necessária referência aos bens jurídicos que o fundamentou (Kargl, 

2000, nota de roda-pé 41, p. 59).  

Nesta dolorosa necessidade humana de conter o fenômeno da criminalidade que cresce 

paralelamente ao progresso social, gerando um alarme social e uma crescente demanda por 

defesa, Mantovani salienta ser a prevenção geral um instrumento essencial e irrenunciável, 

mesmo que não o único e nem sempre o mais eficaz (Mantovani, 1980, p. 71, 74). Acatando 

tal relevância dada à prevenção da pena como elemento de controle da criminalidade, fazem-

se as considerações que se seguem, para ao final, perceber-se a importante influência e 

pertinência da função de prevenção geral da pena para a contensão de delitos de abrangência 

transindividual. 

Fundado no comum senso humano, na psicologia e na experiência prática, leva-se em 

consideração três itens ao se contrapor a tese que tem como inútil ou de escassa eficácia o 

poder dissuasivo da pena (ou seja, itens a favor do poder de prevenção da pena): a) há uma 

minoria de sujeitos para os quais a ameaça da pena é irrelevante, porque se reconhecem nos 

valores das normas, e por isso não delinquiriam mesmo sem tal ameaça b) uma minoria de 

sujeitos, para os quais a ameaça de uma pena não constitui um desistimulo ao impulso 

criminoso, ou porque não se reconhecem nos valores das normas, ou pela incapacidade de 

frear os impulsos antisociais, e que delinquem inobstante a ameaça da pena c) para a maioria 

dos sujeitos, é decisivo, porque estes apresentam nas comparações das normas a atitude 

característica das situações conflituais: desejam violá-las, mas se adequam forçosamente pelo 

temor da pena (Mantovani, 1980, p. 74, 75).  

Desta feita conclui Mantovani que, a pena se apresenta não necessária no primeiro 

caso e, de escassa eficácia em relação ao segundo, que vai antes submetida a medidas 

neutralizadoras, terapêuticas ou reeducativas. Mas, em contrapartida, conserva todo o seu 

poder dissuasório nos confrontos da terceira categoria (Mantovani, 1980, p. 75).  

Apesar da já “longínqua” década de oitenta do século passado, a partir dos itens acima 

citados, pode-se tecer comentários ainda pertinentes para os dias atuais e, relevantes para a 

defesa da proposta deste trabalho. Mais especificamente, em relação a imprescindibilidade da 

função de prevenção geral no seu sentido simbólico e instrumental para a proteção de bens 

jurídicos de caráter transindividual 

Numa aparente contradição aos argumentos postos nos itens acima em favor do poder 

dissuasivo da pena, tem-se que, quanto mais forte e arraigado no corpo social o valor que 
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embasa o preceito normativo, mais cresce o grupo dos sujeitos no qual a ameaça da pena é 

irrelevante, pois um maior número de pessoas se reconhece nos valores das normas e, 

portanto, menor o grupo de indivíduos que fazem um “cálculo” (descrito no terceiro item) na 

hora de cometer uma conduta desviada. Seguindo esta lógica, alguns tipos penais não teriam 

razão de existir, mas que, sabe-se, é imprescindível. Atente-se aos casos de condutas graves 

contra bens jurídicos relevantes em que permanece a necessidade de uma intervenção penal na 

sua tutela apesar da unanimidade do reconhecimento do seu valor. Exemplifica-se o bem 

jurídico vida e o seu respectivo tipo penal mais peculiar, o homicídio. Ou seja, condutas 

graves a bens jurídicos relevantes, em que pese o grande respeito dispensado a eles e 

notoriamente imbutido no senso comum, não se pode desconsiderar a minoria relutante ou 

“indecisa” em relação ao valor intrínseco deste bem. Enfim, o que se deseja evidenciar é que, 

apesar de uma conduta homicida não fazer parte dos “planos da maioria”, não se pode 

desprezar as condutas da minoria, isto é, não se pode desconsiderar o caráter preventivo da 

pena tendo em vista a gravidade da lesão e a relevância do bem. É uma questão de 

proporcionalidade.  

Somado a isto, como observa Mir Puig, tem-se que delitos gravíssimos como o 

parrecídio por sua alta reprovação social é cometido pouco, consequentemente, não requerem 

uma intimidação penal adequada a sua gravidade, mas, a consciência  coletiva não admitiria 

que tal delito não fosse castigado ou fosse castigado com uma pena de multa, utilizando-se do 

argumento de que se comete pouco (Mir Puig, 2006, p. 44). 

Os indicadores elencados por Mantovani encaixam-se de forma direta, quando estão 

relacionados a um grupo de condutas cujo trabalho de conscientização é ainda necessário, 

onde há o conflito em cumprir ou não cumprir a norma. Como exemplo bastante corriqueiro 

podemos citar o crime de receptação e o crime de violação de direito autoral. Para além 

destes, o ainda controvertido crime de aborto (que em muitas legislações não é crime, 

sinalizando uma intrínseca polêmica em torno do tema). A conduta homicida, apesar de não 

estar encaixada nas regras citadas por Mantovani, por sua tamanha relevância frente ao valor 

vida, permanece como imprescindíveis as funções preventivas da pena para a 

instrumentalização da sua tutela. 

Esta desconexão com as regras a favor do poder de prevenção da pena e a sua aparente 

prescindibilidade se verifica, também, nos casos em que as condutas lesam ou expõem a 

perigo de lesão bens jurídicos transindividuais com referência indireta ao bem jurídico vida. 
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Nestes casos (bens jurídicos transindividuais), levando-se em consideração as regras 

citadas por Mantovani e o sopesar proporcional, por se tratar de bem jurídico de imperiosa 

relevância, isto somado a peculiar característica de transindividualidade, tem-se como 

resultado a grande necessidade das funções de prevenção da pena como poder dissuasivo 

(prevenção geral negativa) e de percepção valorativa (prevenção geral positiva). 

Em sequência tem-se que, algumas condutas delituosas contra bens jurídicos 

transindividuais, a exemplo do meio ambiente, apesar da relevância constitucionalmente 

expressada destes bens, a maioria se encontra na situação de conflito valorativo esboçada por 

Mantovani na sua terceira regra (por questões culturais, econômicas, sociais etc). Desta feita, 

vê-se a grande influência da prevenção da conduta delituosa através da pena. Ademais o 

sopesar proporcional, tendo em vista a sua relação com o bem jurídico vida, amplia a 

necessidade da prevenção geral na sua tutela. E, diante das características peculiares dos bens 

transindividuais, os elementos abaixo elencados demonstram as dificuldades sofridas por eles 

em transparecer a sua imprescindibilidade e urgência de tutela. Havendo, pois, dificuldades de 

tornar real na consciência das pessoas o que constitucionamente já foi absorvido. Todos esses 

aspectos salientam a função de prevenção da pena como um elemento importante na salva-

guarda de bens jurídicos transindividuais que têm a vida (no caso, o meio ambiente) como 

fundamento, como razão de ser. 

Sabe-se que, a carência de tutela penal (necessidade e adequação), assim como a 

expressividade da sua lesão, tornam-se mais evidentes ao se fazer referência a um bem de 

caráter individual em que a sua lesão apresenta-se de forma direta (individualizada) e atual. 

Em contrapartida, esta carência de tutela e expressividade da lesão ou perigo de lesão, 

transparecerá menos proeminente nos casos de bens jurídicos transindividuais: a) onde a lesão 

não é direta ao indivíduo, e sim, indireta ao indivíduo e direta ao grupo social como um todo; 

b) onde a lesão, não raras vezes, não é atual, mas se reflete nas futuras gerações; c) onde, por 

vezes, o dano surgirá apenas em outra localidade ou para outro grupo de pessoas; d) onde 

ainda não há um consenso em relação aos valores transparecidos na norma; e) onde no mesmo 

lado da questão estão valores que se contrapesam, valores culturais, sociais, éticos, 

econômicos. Ou seja, de um lado, tem-se a liberdade do indivíduo e, do outro lado um bem 

jurídico transindividual, cuja proteção tem opiniões divididas; segundo valores culturais, 

sociais, éticos e econômicos. A prevenção geral tem suas vantagens ampliadas diante dos 

níveis de complexidade que permeiam a sociedade tecnológica de hoje, exigindo, não raras 
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vezes, um alto grau de qualificação para ser percebido e qualificado como perigo. Havendo, 

portanto, dificuldades de percepção do perigo pelo destinatário. 

Ademais, o cidadão, imerso numa globalidade cultural, se por um lado traz pontos 

positivos ampliando os espaços de liberdade do indivíduo, “por outro desfaz a coesão social 

que resultava da obediência e do exercício de normas culturais e que, de certa forma, garantia 

a estabilidade das expectativas de comportamentos” (Bottini, 2007, p. 88). 

 “Esta ausência de expectativas relacionadas ao comportamento dos integrantes do 

corpo social amplia a demanda por instrumentos formais de controle das atividades dos 

indivíduos”. A ampliação da interferência do direito em áreas que envolvem altas tecnologias, 

nas relações de consumo e no sistema de trânsito etc “reflete esta ampliação dos espaços de 

ingerência do gestor público de riscos, justamente pela desconfiança social decorrente do 

desmoronamento das expectativas de comportamento” (Bottini, 2007, p. 89). 

Contra-argumentando em relação às funções motivadoras e, portanto, preventivas da 

pena, alguns doutrinadores apresentam como exemplo os delitos provenientes da 

criminalidade juvenil e os delitos passionais para refutar a ideia de que os deliquentes podem 

ser considerados como um homo oeconomicus (Silva Sánchez, 1996, p. 101). Aceitando-se 

com maior facilidade a existência de um comportamento racional, e de consequente 

motivação, num modelo do homo oeconomicus, em casos de delinquência econômica. Para os 

demais casos, tal tese é tachada de demasiado simples, aduz Silva Sánchez, salientando que o 

homem não atua nunca de modo plenamente racional, e sim, segundo valores, convicções etc 

(Silva Sánchez, 1996, p. 102). Ademais, Silva Sánchez, visualiza uma eficência produzida no 

âmbito dos sentimentos de insegurança, abandonando o terreno do instrumental e 

convertendo-se em um mecanismo puramente simbólico (Silva Sánchez, 1996, p. 119). 

Quanto a este ponto, tem-se que, apesar de a sociedade atual recorrer, frequentemente, a 

instrumentos jurídico-penais na solução de suas mazelas, tendo em vista a surtir (a curto e 

médio prazo) efeitos sociais de tranquilidade e confiança no funcionamento do ordenamento 

jurídico, não é o que se deve aceitar e muito menos perseguir. Afora isto, não se deve 

desprestigiar o caráter simbólico da norma, por ele não estar servindo ao que deveria servir, e 

sim, empenhar-se para que ele expresse todo o seu conteúdo instrumental de proteção ao bem 

jurídico, e todo o seu conteúdo garantista de manutenção da paz social e livre 

desenvolvimento do cidadão. 

Para a tese que rechaça uma racionalidade na conduta do delinquente, a prevenção por 

normas carece de sentido, leciona Silva Sánchez. Ou seja, não é razoável cominar penas a 
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quem não inclui o cálculo das mesmas nas suas tomadas de decisão (Silva Sánchez, 1996, p. 

105). Como já salientado, coaduna-se com a ideia de que esta racionalidade existe para uma 

grande parte dos delitos, e que é possível de ser contraposta pelo caráter de motivação 

valorativa da prevenção geral positiva e intimidativo da prevenção geral negativa. Isto até 

determinados patamares sancionatórios e limitados pelos princípios constitucionais, como já 

frisado. Aos relutantes aos seus deveres sociais, resta apenas dizer que, após o cometimento 

do delito e a devida aplicação e execução da norma, faz-se valer o direito como uma ordem 

organizativa que é. Aos, por exemplo, delinquentes passionais, os quais estão à margem de 

qualquer racionalidade, a norma pode ser considerada “inútil”. Inútil na capacidade de 

prevenir, mas a sua utilidade ainda se faz presente no momento da resposta penal ao delito 

cometido, segundo o mesmo argumento anterior. Se assim não fosse, os homicidas passionais 

não poderiam ser punidos, porque não seria razoável cominar penas a quem não inclui o 

cálculo das mesmas nas suas tomadas de decisão, como dito acima. 

Outro ponto por ser analisado, refere-se à racionalidade do delinquente ser reduzida a 

uma mera racionalidade utilitária ou deva, ao contrário, ser ampliada a uma racionalidade 

valorativa. Em relação a esta última, explica Silva Sánchez, o efeito dissuasório das normas 

penais radicaria não só no fator intimidativo, mas também aspecto de comunicação de valor, 

no momento que, ínsito na norma, está a gravidade do fato. Desta forma, no cálculo do 

potencial delinquente entram aspectos “econômicos”, mas, por outro lado, aspectos 

valorativos desempenharão algum papel (Silva Sánchez, 1996, p. 105). Estando, portanto, a 

prevenção geral positiva desempenhando a sua função. 

Dentro do ponto de vista da racionalidade preventiva, continua Silva Sánchez, o 

direito penal para ser eficaz nas suas pretensões deve configurar suas normas partindo do 

presssuposto de que os seus destinatários vão realizar um cálculo de eficiência, o qual 

conduziria a um direito preventivo geral. No seu aspecto de prevenção geral negativa (caráter 

intimidatório), as normas devem “cargar con costes adicionales la comisión del delito, a fin de 

que los costes de este superen los beneficios que el agente espera obtener de el y, em última 

instancia, no compense la comisión del delito”. Ou seja, o delito ao representar um benefício 

para o delinquente, a sua comissão deve ser submetida a custos adicionais, a fim de que, estes, 

superem os benefícios esperados (Silva Sánchez, 1996, p. 107). Algo difícil de ser realizado, 

admite-se, pois há um momento em que se chega a um patamar onde não é possível ir além, 

sob pena de transpassar o terreno do constitucionalmente admissível e do respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Fato este, que, de qualquer forma, não exclui todas as outras 
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possibilidades cujos resultados positivos são possíveis. Pode-se pensar que a punição dos 

criminosos nazistas deixou um déficit para a humanidade. Mas, muitas vezes, fez-se o que se 

pode fazer em nível de justiça dos homens. 

Ademais, não se há de idealizar um ordenamento jurídico baseado nos relutantes 

apesar de tudo. Para estes, o possível (dentro de um Estado Democrático de Direito). 

É evidente a prioridade da prevenção frente à repressão no controle da criminalidade, 

pois evita o sofrimento causado pelo crime e pela punição (Horstkotte, 1998, p. 373). 

Inobstante isto, aceita-se, mais do que isso, concorda-se que “à luz dos Direitos do Homem, 

uma completa prevenção do crime não seria desejável. Numa sociedade utópica na qual a 

possibilidade da prática de crimes tivesse desaparecido, a liberdade também teria sido 

excluída” (Horstkotte, 1998, p.375).  

 

2.2.2 Perigo abstrato de lesão: considerações dogmáticas e político-criminais face à 
tutela de bens jurídicos transindividuais 

 

A ideia de proteção do bem jurídico como objetivo e fonte de legitimação do direito 

penal trouxe consigo o princípio de lesividade ou ofensividade. Do brocardo nullum crimen 

sine injuria, entendeu-se que tal injúria consistiria na vulneração de bens jurídicos, os quais 

seriam os valores mais transcendentes para a coexistência humana em sociedade (Vásquez, 

2006, p. 04). Ou seja, de acordo com este princípio, toda incriminação deve ter por finalidade 

a proteção de bens jurídicos face às lesões ou exposições a perigo de lesões. Devendo, 

portanto, o tipo legal descrever uma conduta que seja apta a vulnerar um bem merecedor da 

tutela penal (Ilha da Silva, 2003, p. 92, 93).  

Para a maioria da doutrina, os delitos de perigo abstrato não são compatíveis com um 

Estado Democrático de Direito, pois, a ausência de um resultado externo afronta o princípio 

da lesividade. Por outro lado, destaca Bottini, parte da doutrina sustenta a superação deste 

impasse, argumentando reconhecer nestes delitos um dano efetivo a bens jurídico difusos, 

tendo em vista a desestabilização das expectativas diante de atividades arriscadas (Bottini, 

2007, p. 202, 205). 

Faria Costa, evidencia a ofensa a um bem jurídico como critério de legitimação da 

intervenção do detentor do jus puniendi (Estado), enquanto entidade susceptível de cominar 

penas em face de determinadas condutas (Faria Costa, 2000, p. 626). Para ele, em termos 
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jurídico-penais, um bem é considerado ofendido quando “é atingido na sua estrutura nuclear 

ou até na sua específica intencionalidade jurídico-normativa” (Faria Costa, 2000, p. 641). 

Numa visão clássica do direito penal, a lesividade é vista de forma individualizada e 

atual. Uma das características do chamado, hoje, direito penal moderno é a ampliação desta 

perspectiva de lesividade, de modo a incorporar a lesividade ao corpo social, como elemento 

legítimo de incriminação de uma conduta. A aptidão do “corpo social” à proteção jurídica é 

vislumbrada através dos bens delineados como bens jurídicos transindividuais. Nestes, 

escapa-se da ideia de algo que se restringe à esfera do individual, indo além e alcançando o 

indivíduo enquanto parte de um sistema comunitário. 

Para Vásquez, a lesividade é percebida enquanto dano social. Segundo ele, o que 

interessa é o dano social provocado pelo delito, não importando se este dano tenha se 

produzido através de um prejuízo verificável individualmente, ou não (Vásquez, 2006, p. 22).  

O princípio da lesividade, ao ser entendido segundo a teoria monista da chamada 

Escola de Frankfurt, limita a proteção penal a bens jurídicos individuais e, ampliando para 

bens jurídicos coletivos, adere-se à teoria dualista. Por um lado, a teoria monista reduz 

demasiadamente a intervenção penal, deixando sem proteção penal bens básicos para o 

exercício de direitos individuais; por outro lado, a teoria dualista tem dificuldades para limitar 

a intervenção penal permitindo uma expansão da criminalização (Vásquez, 2006, p. 06, 07). 

Adota-se neste trabalho o paradigma dualista do bem jurídico, por consequência, afirma-se a 

existência de bens supra-individuais autônomos, a exemplo do meio ambiente. 

Afora este aspecto de amplitude do bem jurídico suscetível de lesão (bens jurídicos 

transindividuais) e, de certa forma, em decorrência desta amplitude, entra em questionamento 

o grau de lesividade e a sua respectiva legitimidade. Discussão concernente à aptidão de 

determinado nível de ofensividade justificar ou não, o poder de punir do Estado através de 

uma sanção criminal.  

Ou seja, além da análise a respeito de “o que proteger?”, tem-se uma segunda questão, 

“como proteger?”. Faz-se a reflexão: “através de delitos de lesão, de perigo concreto ou de 

perigo abstrato? Contra que modalidade de ataque?” (Greco, 2006, p. 166). 

Faria Costa esmiuçou a lesividade em três graus. Para ele, o cuidado do “eu” para com 

o “outro” pode suscitar três formas de desvalor: “o desvalor de dano/violação, o desvalor de 

perigo e o desvalor de cuidado-de-perigo”. Os dois primeiros desvalores só se perfazem se 

com eles se entrelaçarem um concreto bem jurídico, constituindo crimes de resultado. “Já o 
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desvalor de cuidado-de-perigo fundamenta o ilícito-típico dos crimes de perigo abstracto, 

independentemente da existência de um concreto e identificável bem jurídico”. Aqui, suscita-

se, não um dano, não um perigo, mas um cuidado-de-perigo (Faria Costa, 2000, p. 634). 

Portanto, segundo Faria Costa, a ofensividade se estrutura em três níveis: dano/violação; 

concreto pôr-em-perigo e cuidado de perigo. Para este doutrinador, “...se uma das correntes 

do pensamento político-criminal moderno passa pela adopção da figura dos crimes de perigo 

abstracto, então, ...a legitimidade material desse alargamento da punibilidade só se alcança se 

pensarmos em termos de um cuidado-de-perigo” (Faria Costa, 2000, p. 651). 

Para além da classificação monista ou dualista da lesividade (abrangência individual 

ou transindividual da lesividade) e a admissibilidade da conduta como criminosa segundo seu 

grau de ofensividade, há também diferenças quanto à natureza jurídica do conceito de 

lesividade do bem jurídico. Pois, enquanto uns entendem a lesividade num sentido mais 

acentuadamente naturalístico, outros tendem a normatizar este conceito. Da opção por uma ou 

outra concepção de lesividade surgem consequências quanto à admissibilidade ou não, de 

delitos de perigo abstrato e da tentativa inidônea (Vásquez, 2006, p. 07). Para Vásquez, a 

lesividade não deve ser entendida num sentido estritamente naturalístico e individual 

(Vásquez, 2006, p. 22). Portanto, ao fazer-se referência à admissibilidade dos delitos de 

perigo abstrato e da tentativa inidônea, para ele, busca-se um conceito normativista de 

lesividade do bem jurídico. 

Como consequência da complexidade das sociedades tecnológicas atuais, vê-se 

conceitos de sentido amplamente naturalístico para o Direito, experimentarem um processo de 

normatização, a exemplo do próprio conceito de vida humana (Rivacoba, 2001, p. 62). 

Em conformidade com o entendimento de que o princípio da ofensividade ou 

lesividade é um pressuposto inafastável dentro de um Estado Democrático de Direito, tem-se 

que, mesmo nos delitos de perigo abstrato, tal princípio é observado sempre que o tipo penal 

tiver por finalidade proteger bens jurídicos, os quais, só poderiam ser eficazmente tutelados de 

forma antecipada através da utilização de tipos de perigo abstrato.  

Seja em razão dos resultados catastróficos que um dano efetivo traria, seja pela 
irreversibilidade do bem ao estado anterior, seja pelo fato de não se poder mensurar 
o perigo imposto em certas circunstâncias, ou a inviabilidade de estabelecer o 
entrelaçamento entre múltiplas ações e um determinado resultado danoso nos 
moldes rigorosos do processo penal (Ilha da Silva, 2003, p. 101).  

Em outras palavras, “quando não haja meio de tipificar a conduta na forma danosa ou 

de perigo concreto sob pena de ineficácia da tutela” (Ilha da Silva, 2003, p. 143). Fato que 
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sucede, principalmente, quando da proteção de determinados bens jurídicos cuja tutela é 

essencialmente preventiva, havendo a necessidade de uma forma da tutela antecipada nos 

moldes da oferecida pela incriminação de condutas que exponham bens jurídicos a perigo 

abstrato de lesão. Dando-se como exemplo de tais bens: o meio ambiente, a ordem 

econômica, a fé pública, entre outros. 

Este também é o entendimento de Marinucci/Dolcini. Para eles, na impossibilidade de 

o legislador formular determinada conduta sob o tipo penal de perigo concreto, seja por 

motivos de incertezas científicas ou pela peculiar natureza da matéria a ser disciplinada 

penalmente, o recurso à adoção de delitos de perigo abstrato é obrigatória (Marinucci/Dolcini, 

2001, p. 567). Ou seja, tal impossibilidade de proteção através dos delitos de perigo concreto 

acontece quando “lo stato delle conoscenze scientifiche lascia sospettare la generale 

pericolosità di una classe di condotte, senza che sai possibile affermare o negare la sussistenza 

del pericolo nel singolo caso concreto”. (Marinucci/Dolcini, 2001, p. 610). 

Salientam os autores, “non si tratta perciò della repressione di mere disobbedienze o di 

personalità pericolose, bensì dell’única forma possibile di protezione dei beni giuridici” 

(Marinucci/Dolcini, 2001, p. 567). Portanto, os verdadeiros e legítimos delitos de perigo 

abstrato são aqueles que a única forma possível de tutela dos bens jurídicos se realiza sob o 

esquema de delito de perigo abstrato. 

Em conclusão, tem-se que, “os crimes de perigo abstrato não afrontam o princípio da 

lesividade sempre que estiverem a tutelar determinados bens que requeiram uma tal forma de 

tutela antecipada” (Ilha da Silva, 2003, p. 101).  

Ademais, percebe-se que, determinadas demandas da sociedade realizadas através de 

uma análise conjunta da dogmática e da política criminal, põem em destaque o desvalor da 

ação aceitando a adoção de tipos de perigo abstrato (Ilha da Silva, 2003, p.150). Esta possível 

preponderância do desvalor da ação sobre o desvalor do resultado e a necessária interação 

entre dogmática e política criminal, compõem uma visão cujo intuito é a solução de casos que 

não se deixam resolver dentro de uma visão restrita à dogmática tradicional.  

O direito extrai da realidade as situações de perigo e as traz para o mundo jurídico por 

serem relevantes, ensina Ilha da Silva. Portanto, “o direito, por basear-se na realidade, não 

inventa situações de perigo, mas seleciona-as mediante determinados critérios baseados na 

experiência”. Se, o perigo existe, mas poderá ser ou não, relevante para o direito, então, 

“abstraindo as considerações metajurídicas, será perigoso (para o mundo jurídico) o que a lei 
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assim considerar. Daí o seu caráter normativo, sem se negar o ontológico” (Ilha da Silva, 

2003, p. 52), pois, “essa seleção legal é feita a partir de recortes de situações de perigo 

havidas na realidade” (Ilha da Silva, 2003, p. 148).  

Neste mesmo sentido, para Giuseppe Bettiol, o perigo tem um caráter normativo por 

tratar-se de um dano potencial e não efetivo, sendo a sua realização um evento baseado em 

prognósticos (Ilha da Silva, 2003, p. 52). Um dano apenas potencial, pois, “o perigo, não tem 

consistência material, processa-se no tempo mas não se solidifica no espaço. O que se 

solidifica no tempo e no espaço é a acção concretamente desvaliosa” (Faria Costa, 2000, p. 

585). Deste modo, o objeto de juízo do perigo é o comportamento, e o seu termo de 

referência, o possível resultado (Hoyos, 2007, p. 63).  

Para Mir Puig o conceito de bem jurídico, seu dano sofrido, o critério de apreciação do 

risco estão intimamente ligados a processos normativos. Apesar de o bem jurídico e sua lesão 

serem elementos do mundo dos fatos, mesmo assim, tanto o conceito de bem jurídico, como a 

sua lesão, pressupõem uma valoração negativa da realidade. Apresentando, portanto, um 

aspecto normativo, que em tal caso se implicam mutuamente. Ademais, tem-se que: o risco 

tem uma base fática, mas o seu cálculo toma por base o critério normativo de um homem 

prudente colocado na situação do autor; é também normativo, o grau de risco necessário para 

ser tido como não permitido; assim como, a determinação de se o risco se realizou no 

resultado, depende de uma base fática, mas exige, também, uma apreciação normativa (Mir 

Puig, 2006, p. 346). 

Do até aqui exposto, vê-se que, quanto à lesividade, os crimes se apresentam como 

crimes de dano e crimes de perigo. Nos crimes de dano só há a sua consumação com a lesão 

efetiva de um bem ou interesse jurídico, enquanto que “os crimes de perigo são aqueles que se 

aperfeiçoam com a probabilidade de dano, ou seja, são aqueles que, sem destruir, representam 

uma ponderável turbação ao objeto da tutela” (Ilha da Silva, 2003, p. 148).  Portanto, crimes 

de dano e de perigo diferenciam-se através da relevância da afetação imposta ao bem jurídico.  

O direito penal moderno, assinala Mantovani, influenciado por uma nova realidade 

tecnológica, leva em consideração não só os resultados lesivos da conduta que são verificados 

de fato, mas também, os resultados lesivos que poderiam derivar desta conduta. Um particular 

tratamento dado à ofensividade, tendo em vista que, para a conservação dos bens jurídicos, 

pode não ser suficiente “ l’incriminazione del danno súbito dal bene (diritto penale 

repressivo), ma necessária l’incriminazione della messa in pericolo (diritto penale 

preventivo), con conseguente antecipazione della punibilità” (Mantovani, 2007, p. 201). 
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Por consequência deste progresso tecnológico, os delitos de perigo têm sido previsto 

em todos os códigos e estão, inclusive, em contínua expansão legal e factual, acentua 

Mantovani. Portanto, não por outro motivo é que a ciência penal tem dado acentuada atenção 

a esses tipos de delitos. “L’avvento di sempre nuove attività socialmente utili ma rischiose 

(...) moltiplica i fattori di pericolo e, quindi, l’emanazione di norme preventive, penalmente 

sanzionate, volte ad impedire che il rischio intrínseco in tali attività si traduca in danno” 

(Mantovani, 2007, p. 202). 

Apesar desta extrema necessidade de se entender o perigo, Arturo Rocco, logo de 

início, alerta para a grande dificuldade de dar-lhe um conceito, considerando-o um dos 

conceitos mais difíceis do direito penal. Porém, como ele mesmo profere, genericamente e em 

via preliminar, pode-se dizer que o perigo não é outra coisa senão a possibilidade de dano. 

Frisa o autor, a menor dificuldade de se conceber o que vem a ser considerado dano frente a, 

ainda, grande dificuldade de se trabalhar o termo possibilidade (Rocco, 2005, p. 298, 299). 

Uma dificuldade que, como se vê ao longo do trabalho, faz surgir diversos entendimentos 

acerca de qual o fundamento dos delitos de perigo, em especial, dos delitos de perigo abstrato. 

Concepções estas, que são idealizadas a partir das peculiaridades que envolvem cada tipo de 

perigo.  

A doutrina alemã traz duas grandes correntes no que concerne ao modo de conceber o 

perigo: a teoria subjetiva e a teoria objetiva do perigo. 

Como descreve Rocco, segundo a teoria subjetiva, o perigo é uma representação da 

mente,“es una hipótesis, no un hecho, una suposicción subjectiva, no una entidad concreta”. 

Sob o critério da teoria objetiva, tem-se que, se em determinadas circunstâncias se diz que um 

fenômeno pode ocorrer ou não ocorrer, o fenômeno é objetivamente possível. (Rocco, 2005, 

p. 299, 302). Não se pode chamar o perigo abstrato de perigo de mera previsão no sentido de 

mera opinião. Pois, a possibilidade ou probabilidade de um perigo, mesmo que um perigo de 

perigo tem, como toda possibilidade e probabilidade, uma existência objetiva e não só 

subjetiva (Rocco, 2005, p. 324). 

O perigo é o estágio anterior ao dano. Nas palavras de Cláudio Brandão, “o perigo é a 

probabilidade de dano, é a situação que, se não for elidida, traz o dano como conseqüência 

necessária”. Assim, conclui o autor, “o núcleo essencial da idéia de perigo radica na idéia de 

previsibilidade do dano como conseqüência necessária” (Brandão, 2008, p. 121). 
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Segundo Faria Costa, “A antecipação da protecção aos bens jurídicos penalmente 

relevantes através da prefiguração de crimes de perigo não significa prevenção criminal”. 

Com este termo “não significa prevenção criminal”, o que o autor quer explicitar é que, entre 

a norma que pune o dano e a norma que pune o perigo, não se apresenta um grau de 

prevenção diferente. A antecipação da tutela diante da ameaça ainda em forma de perigo, não 

impedirá que o resultado não se perfaça; não previne , necessariamente, o resultado. Significa, 

sim, continua Faria Costa, um “aumento de protecção àqueles precisos bens jurídicos e não 

prevenção”. A incriminação de certas condutas de pôr-em-perigo visa a obstar à prática desses 

comportamentos. “Porém, repare-se, não é por antecipar o campo normativo de protecção que 

decai a criminalidade”. O componente motivador da norma de resultado ou de uma norma de 

conduta guarda em si a mesma força. A criminalidade, continua ele, “pode diminuir devido a 

uma multiplicidade de factores mas é seguro que não diminui pela consagração de  um tipo 

legal de crime de perigo”. Isto é, por simplesmente estar relacionado ao perigo (um estágio 

antes do dano, do resultado). O que Faria Costa conclui com essas observações é que, “a 

legitimidade da criminalização das condutas de pôr-em-perigo não advém da circunstância de 

aquela criminalização fazer diminuir a criminalidade”. A legitimidade dos delitos de perigo de 

perigo, assim como os de resultado vêm da relevância penal do bem jurídico a ser protegido e 

da sua carência de tutela (necessidade e adequação). A legitimidade não advém da diminuição 

da criminalidade, acrescenta o autor, “não só porque a criminalização de qualquer 

comportamento não é por si condicionadora da diminuição da criminalidade – ... – mas 

também porque a antecipação da protecção não é coincidente com prevenção” (Faria Costa, 

2000, p. 575, 576), finaliza. 

Uma situação tida como perigosa, segundo Faria Costa, está relacionada à 

probabilidade de um resultado desvalioso. Tomando por base este critério, uma situação de 

perigo concreto apresenta relevância jurídico-penal quando, “relativamente aos resultados 

possíveis descritos na lei penal, a probabilidade do resultado desvalioso é superior à 

probabilidade da sua não produção (Faria Costa, 2000, p. 597, 598). Em contrapartida, 

pergunta-se se, nos casos em que a probabilidade do resultado desvalioso for inferior à 

probabilidade da sua não produção, há também a configuração de uma situação de perigo. Se 

a resposta for positiva, sabe-se que haverá um alargamento da punibilidade. Porém, isto nada 

tem de incorreto ou ilegítimo, admite Faria Costa, “desde que a qualificação que façamos das 

situações de perigo – em que a probabilidade do resultado desvalioso se mostra inferior à 
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probabilidade do resultado valioso – se opere dentro de um mínimo de determinação”, de 

forma a não violar os valores fundamentais do direito penal (Faria Costa, 2000, p. 599, 600).  

Portanto, no entendimento de Faria Costa, para a solução deste aparente déficit de 

legitimidade dos delitos de perigo abstrato (delineado acima), deve ser contrabalançado pelo 

cuidado minucioso que o legislador deve ter na descrição das condutas proibidas. Desta 

forma, “se o tipo legal de crime de perigo abstracto é composto por tais elementos, não veem 

em que é que a sua legitimidade possa ser tocada” (Faria Costa, 2000, p. 645). 

Do exposto já se depreende que a doutrina divide os crimes de perigo em dois grupos: 

os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. Para Faria Costa, os crimes de 

perigo concreto representam a figura de um ilícito-típico em que o perigo constitui elemento 

do tipo legal, enquanto nos crimes de perigo abstrato o perigo não é elemento do tipo, mas tão 

só sua motivação dada pelo legislador. A discursividade dogmática referente a este último 

tipo de delito se vale da ponderação valorativa da atividade legiferante, dentro da seara da 

política criminal, a qual leva em conta uma justificação realizada através de uma relação de 

cuidado-de-perigo direcionada à proteção de bem jurídico com dignidade penal (Faria Costa, 

2000, p. 621, 641). Havendo, pois, nesses delitos, uma ofensa de cuidado-de-perigo. 

No conceito de crime de perigo concreto, para quase a totalidade da doutrina, este 

perigo constitui elemento do tipo. Portanto, para o aperfeiçoamento do tipo, exige-se a 

verificação efetiva do perigo, o que deverá ser constatado caso a caso (Ilha da Silva, 2003, p. 

68). Deste modo, o julgador, valendo-se de uma invetigação ex post, verifica a ocorrência de 

um efetivo resultado de perigo no caso concreto. 

Salienta-se, no entanto, que o tipo não necessariamente é acompanhado de uma 

locução expressa, a exemplo do crime de gestão temerária previsto no parágrafo único do art. 

4º da Lei 7.492, de 16.06.1986, descrito da forma: “se a gestão é temerária” (Ilha da Silva, 

2003, p. 68, 69). Na concepção de Ilha da Silva, o vocábulo temerária revela a exigência do 

perigo de forma concreta, vislumbrando-o sob o aspecto subjetivo. Nesse caso, segundo ele, o 

perigo está presente no tipo, como exige a doutrina para a configuração do crime de perigo 

concreto, apesar de o vocábulo perigo não estar expresso, mas implícito no termo temerária. 

Aqui, o perigo não é só motivação, mas elemento do tipo (Ilha da Silva, 2003, p. 69). 

Nos crimes de concreto pôr-em-perigo há uma situação de significativo desvalor 

jurídico, tendo em vista a alta probabilidade de dano ao bem jurídico (há uma exigência de um 

bem jurídico no raio de ação da conduta perigosa). Para esclarecer essa circunstância, em 
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que se dá um concreto pôr-em-perigo, DÁvila expõe o exemplo dado por Roxin, a saber: “um 

condutor que, ao fazer uma ultrapassagem imprudente, apenas não se choca com o veículo 

que trafega em sentido contrário, em razão da destreza do outro motorista que, com sua 

habilidade, consegue evitar a colisão”. Uma situação em que, “apenas por acaso, o resultado 

danoso não se verifica”, destaca Roxin. Na apreciação deste caso, em sendo necessário para o 

reconhecimento do perigo concreto, que “o bem jurídico tenha entrado efetivamente no raio 

de ação da conduta perigosa”, exige-se, por consequência, um duplo juízo de verificação: 

“não só um juízo ex ante, mas também um juízo ex post de alta probabilidade de dano ao bem 

jurídico” (D’Ávila, 2007b, p. 35, 36). Ou seja, que o resultado de perigo seja constatado ex 

post. 

Nos delitos de perigo abstrato, ao contrário há uma não-exigência de um bem jurídico 

no raio de ação da conduta perigosa. Isto significa que não se faz necessário o segundo juízo 

de verificação do perigo, o juízo ex post (indispensável aos crimes de perigo concreto). 

Ademais, reforça DÁvila, “o perigo abstrato, enquanto forma de perigo, é necessariamente 

uma noção relacional, uma probabilidade de dano ao bem jurídico” (D’Ávila, 2007b, p. 37, 

38). A partir deste critério objetivo de análise da probabilidade de dano, encontrar-se-á o 

critério da possibilidade. Porém, uma possibilidade de dano que, “diante da não-exigência de 

um bem jurídico no raio de ação da conduta perigosa, deve ser verificada através de um juízo 

único, um juízo ex ante” (D’Ávila, 2007b, p. 38). Um juízo de idoneidade da conduta 

perigosa, e não, do efetivo perigo. 

Para além do critério objetivo de probabilidade, acrescenta-se ainda um segundo 

momento de análise para que se verifique se há conteúdo de desvalor suficiente que sirva de 

substrato material à incriminação de uma conduta que exponha bem jurídico a perigo abstrato 

de lesão. Pois, o critério objetivo “é capaz de afirmar o que, de imediato, não possui 

relevância penal, mas não o que possui”. Nos crimes de um concreto pôr-em-perigo, há um 

único critério de análise, expressado em termos probabilísticos. Para os delitos de perigo 

abstrato, tem-se o segundo critério de análise que, não deve ser entendido em termos 

probabilísticos, e sim em termos de significação do fato em um determinado contexto. “Ou 

seja, um juízo que, em termos práticos, irá coincidir com o próprio âmbito do tipo e variar, em 

termos de significação, de acordo com o tipo de ilícito a que está relacionado”. É o que 

acontece, por exemplo, no âmbito de regulamentação da energia nuclear, no qual, “mesmo 

uma possibilidade remota de dano ao bem jurídico pode já ser detentora de desvalor suficiente 

para servir de substrato a um crime de perigo abstrato, o que, por outro lado, pode se dar de 
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forma diferente quando o dano referencial não apresenta tamanha gravidade” (D’Ávila, 

2007b, p. 39). 

Desta feita, explica D’Àvila, o critério limite de verificação de uma situação de perigo 

abstrato é “um critério misto, objetivo-normativo, expresso na idéia de possibilidade não-

insignificante de dano ao bem jurídico, a ser constatada, pelo magistrado, através de um juízo 

ex ante”. Tem-se, aqui, uma realidade normativa diversa dos crimes de perigo concreto, para 

os quais se exige uma alta probabilidade de dano, mediante a realização de um duplo juízo de 

verificação (ex ante e ex post) (D’Ávila, 2007b, p. 39, 40). Disso, depreende-se que, o delito 

de perigo concreto demanda prova da existência do perigo e o delito de perigo abstrato 

demanda prova da idoneidade da conduta. 

Esta conformação dos crimes de perigo abstrato relacionado com a idoneidade do 

perigo, pressupõe “um certo modelo de tipificação, de forma que a necessidade de se 

constatar a perigosidade da ação adviria da inserção de algum elemento típico”. Ou seja, “a 

necessária perigosidade geral da conduta concreta, ou dos meios comissivos utilizados, 

pertence à própria descrição típica” (Figueiredo, 2008, p. 256). 

Segundo a doutrina majoritária, o crime de perigo abstrato ou presumido é aquele cujo 

perigo é ínsito na conduta e presumido jures et de jure (presunção absoluta), portanto, é 

definido a priori pelo legislador. Deste modo, enquanto os crimes de perigo concreto 

pressupõem a afirmação do perigo no caso concreto a posteriori, os delitos de perigo abstrato 

já o têm definido a priori (Ilha da Silva, 2003, p. 72). Nos crimes de perigo abstrato, como já 

salientado, não se exige um resultado de perigo para o aperfeiçoamento do crime.  

 Mantovani faz uma diferenciação entre delitos de perigo abstrato e delitos de perigo 

presumido, para ele, “mentre nei reati di pericolo astratto vi è una potenzialità lesiva genérica, 

i reati di pericolo presunto ammettono una assenza totale di rischio” (Mantovani, 2007, p. 

206). 

Cita como exemplo de delitos de perigo abstrato, “i reati di corruzione di minori, di 

pornografia minorile e di trasmissioni televisive ha contenuto impressionante o 

raccapricciante, non potendosi conoscere ex ante e neppure accertare ex post i possibili effetti 

di tali fatti sulla psiche dei soggetti passivi”. Assim como os delitos por acumulação, ou seja, 

“i reati a tutela di beni, danneggiabili soprattutto con ‘condotte seriali’ (cumulative cioè con 

altre)” (Mantovani, 2007, p. 205). 
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Sobre os delitos de perigo presumido anota Mantovani: “i reati di pericolo presunto, 

nei quali il pericolo non è necessariamente ínsito nella stessa condotta, poiché al momento di 

essa è possibile controllare l’esistenza o meno delle condizioni per il probabile veificarsi 

dell’evento lesivo, ma esso viene presunto júris et de jure”, não admitindo, sequer, prova em 

contrário da sua concreta existência. Como exemplo Mantovani cita o delito de incêndio 

quando se tenha tomado todas as providências prévias para que não se tenha a possibilidade 

de danos a terceiros; além deste, faz referência aos delitos urbanísticos onde há a presunção 

de perigo, expõe o autor: “per la salvaguardia del bene del territorio e dell’ecosistema bastano 

la costruzione senza conssezione o in violazione delle prescrizioni della pubblica 

amministrazione” (Mantovani, 2007, p. 206). 

Enfim, no dizer de Ilha da Silva, pode-se afirmar que, lugar comum acerca das figuras 

delituosas tipificadas como crimes de perigo abstrato é que, baseiam a sua tutela na lesividade 

que a ação encerra, em razão da inerência do perigo que guarda em si (Ilha da Silva, 2003, p. 

73). Por consequência, em contraposição aos clássicos delitos de resultado, os delitos de 

perigo abstrato não são frutos de um comprovado prejuízo causado, e sim, de uma atividade 

que o legislador criminalizou (Hassemer, 1991, p. 35). 

Segundo a maioria da doutrina, o tráfico de entorpecentes constitui hipótese de delito 

de perigo abstrato, pois há uma presunção absoluta de perigo para o bem jurídico Saúde 

Pública. As condutas apresentam-se danosas por si mesmas (Ilha da Silva, 2003, p. 72).  

Em relação ao meio ambiente, diante da sua imprescindibilidade e peculiaridade, 

constata-se a necessidade de incriminação de condutas por meio de tipos de perigo abstrato. 

Como exemplo têm-se os delitos de acumulação, verificados a partir de condutas que, 

consideradas isoladamente, não se apresentam como aptas para lesionar o meio ambiente (de 

forma relevante ou empiricamente perceptível), mas que, quando somadas, apresentam um 

dano relevante. Hipótese que, segundo Ilha da Silva, não haveria de ser, de imediato, 

imputado ao legislador um desatendimento ao princípio da lesividade. “Poder-se-iam, após 

uma averiguação, opor até mesmo outros óbices: desproporcionalidade, desnecessidade etc., 

mas não ausência de lesividade” (Ilha da Silva, 2003, p. 97). Este é também um dos exemplos 

dados por Marinucci/Dolcini, para eles “lo schema del pericolo astratto è altresì imposto al 

legislatore dalle dimensioni di taluni beni collettivi (ad es., i beni ambientali) che solo 

eccezionalmente possono essere offesi da una singola condotta”. Casos em que a ofensa é, de 

regra, “il risultato del cumularsi di una pluralità di condotte, che da sole non sono in grado di 

creare un pericolo concreto per il bene e che vanno nondimeno represe per la pericolosità 
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connessa al loro possibile cumularsi con altre condotte dello stesso tipo” (Marinucci/Dolcini, 

2001, p. 610). 

Ademais, alguns crimes econômicos apresentam bens sujeitos a ataques cujo único 

recurso possível para se empreender uma séria e real tutela é por meio da incriminação de 

condutas que ensejem perigo abstrato de lesão (Ilha da Silva, 2003, p. 101).  

Diante do apresentado acerca dos delitos de perigo, inicialmente pode-se dizer que, 

uma alternativa entre a tipificação de crimes como de perigo concreto ou abstrato dependerá, 

fundamentalmente, da natureza da conduta aliada à natureza do bem. 

Além disso, viu-se que, enquanto nos casos de perigo concreto o bem jurídico entra no 

raio de ação da conduta perigosa, nos crimes de perigo abstrato isto não é pressuposto 

necessário, basta que haja “uma interferência na esfera de manifestação do bem jurídico, a 

qual retira deste a segurança da sua continuidade existencial”. Pois, nestes tipos de delito, 

“busca-se proteger, mais precisamente, a dimensão dinâmica do bem jurídico, através da 

ampliação da tutela penal ao campo de atuação desse mesmo bem jurídico” (D’Ávila, 2007b, 

p. 41). 

Reconhece-se, nestes casos, a existência de uma esfera de manifestação do bem 

jurídico, a qual corresponde ao “espaço necessário à própria existência do bem enquanto 

categoria dinâmica”. Nesses termos, vê-se a possibilidade de o legislador, no intuito de 

garantir a tranquilidade existencial de certos bens, oferecer uma proteção penal que abranja 

também a sua esfera de manifestação (D’Ávila, 2007b, p. 41). Aqui, fala-se em uma 

possibilidade não-insignificante de dano ao bem jurídico, como um critério que busca 

verificar, no caso concreto, “a ocorrência de uma interferência jurídico-penalmente desvaliosa 

na esfera de manifestação do bem jurídico, isto é, uma ofensa de cuidado-de-perigo” 

(D’Ávila, 2007b, p. 41, 42). 

Isso se constata a partir do tradicional e, já citado, exemplo do trânsito: “Em uma 

estrada de duplo sentido , o condutor A resolve fazer ultrapassagem imprudente no preciso 

momento em que possui à sua frente uma curva que lhe retira a visibilidade. Deste caso 

podem surgir três situações de perigo (D’Ávila, 2007b, p. 42). 

Primeiro, “o condutor A, ao realizar a ultrapassagem, encontra um carro em sentido 

contrário, com o qual se choca, provocando a morte do condutor B”. Segundo, “o condutor A, 

encontra um carro em sentido contrário, com o qual não se choca, em razão de uma manobra 

defensiva realizada pelo condutor B, que o faz, até mesmo, sair da estrada”. Terceiro, “o 
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condutor A não encontra nenhum carro em sentido contrário, conseguindo concluir a 

ultrapassagem”. Percebe-se que, em uma perspectiva ex ante, as três situações são idênticas 

em termos do perigo oferecido pelo condutor A, diferenciando-se apenas em uma perspectiva 

ex post (quando da análise em momento posterior) (D’Ávila, 2007b, p. 42). 

Desta feita, vê-se que, o condutor A cria situações de perigo que evoluem de forma 

diversa, caracterizando diferentes formas de ofensividade. Segundo as expressões utilizadas 

por D’Ávila, no primeiro caso, ocorreu um dano, no segundo caso, um concreto por-em-

perigo; e, no terceiro, uma ofensa de cuidado-de-perigo. Destes casos, resta patente que, o 

condutor A, ao realizar a ultrapassagem, cria uma situação de perigo que intersecciona a 

esfera de manifestação do bem jurídico, mediante uma significativa possibilidade de dano. 

Impedindo a tranqüila expressão do bem jurídico a qual, em determinadas situações, a norma 

pretende preservar (D’Ávila, 2007b, p. 42).  

Essa caracterização de ofensa de cuidado-de-perigo e a sua consequente necessidade 

de, através de tipos penais, permitir a tranquila expressão do bem jurídico, verifica-se em 

tradicionais casos de perigo abstrato de lesão. A literatura germânica dá como exemplo: o 

incêndio grave, “em que o incendiário isola a casa, impossibilitando que alguém venha a ser 

atingido pelas chamas”, e o alcoolismo na condução de veículos “em que o condutor 

embriagado dirige em uma cidade ou região desabitada”. Assim como em controvertidas 

hipóteses da legislação brasileira: o depósito para venda de produtos impróprios para o 

consumo previsto no art. 7º , IX, da Lei 8.137/90, “em que, embora com  o prazo de validade 

vencido, o produto está em plenas condições de ser consumidos”; o porte ilegal de armas de 

fogo referido no art. 14, da Lei 10.826/2006, “estando a arma totalmente desmuniciada e sem 

munição acessível”; crimes de perigo abstrato do direito penal ambiental, como o mencionado 

no art. 44 da Lei 9.605/98 (Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 

preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de 

minerais) (D’Ávila, 2007b, p. 42, 43). 

O discenso sobre a construção dogmática e aplicação dos delitos de perigo abstrato na 

contemporaniedade é reflexo das diversas situações com as quais o Estado necessita lidar, as 

quais não guardam entre si uma homogeneidade, aliado a uma pluralidade de opiniões acerca 

da ponderação dos interesses em jogo. Algumas propostas direcionadas à regulação de 

atividades arriscadas, como as que envolvem a energia nuclear e a biotecnologia, veem a 

antecipação de tutela por meio de delitos de perigo abstrato sob critérios que divergem entre si 

quanto à maior ou menor flexibilidade de investigação probatória por parte do julgador. Afora 
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isso, questões a requerer regulação pela antecipação de tutela, têm acentuadas especificidades, 

como questões relacionadas à informática, às drogas, ao meio ambiente, à bioteconlogia, 

tráfico de armas, à segurança no trânsito, às transações econômicas, ao crime organizado etc. 

Por todas estas questões, tendências dogmáticas se dividem entre perigo abstrato visto como 

delito de lesão, delito formal, delito de periculosidade, entre tantas outras.  

Algumas propostas tomam os delitos de perigo abstrato como delitos de lesão. No 

sentido de que, “enquanto os delitos de resultado lesivo ou de perigo concreto depreenderiam 

sua legitimidade da proteção da integridade substancial dos bens jurídicos, os delitos de 

perigo abstrato a encontrariam na proteção da disposição segura destes bens”. Significando 

assim que, os delitos de perigo abstrato também seriam delitos de resultado. Tendo uma 

lesividade própria, tais delitos não afrontariam o princípio da ofensividade, estando, pois, 

resguardada sua legitimidade. Para esta proposta, há uma lesividade, nos delitos de perigo 

abstrato, pois há um abalo na “segurança sobre a disposição racional de bens e expectativas de 

utilização dos mesmos dentro de uma dinâmica social com riscos controlados”. A 

preocupação desta perspectiva esta voltada para a vítima que vê “afetada a potencialidade de 

disposição segura de seus bens, e sobre seus instrumentos de participação social (Bottini, 

2007, p. 140).  

Nesses termos, “esta categoria delitiva não seria um instrumento de antecipação de 

tutela penal, mas a própria reação estatal” frente a um tipo de resultado lesivo em razão da 

inobservância dos padrões mínimos de segurança (Bottini, 2007, p. 141). Vê-se, pois, segundo 

este pensamento, um conteúdo material nos delitos de perigo abstrato, caracterizados como 

delitos de lesão. 

Bottini traz como censura a este posicionamento o sacrifício da força crítica do direito 

penal para avaliar a legitimidade de tais tipos. Pois, a noção de segurança exigida e de risco 

tolerado pela sociedade decorrem de decisões políticas resultantes de conflitos de interesses 

(Bottini, 2007, p. 143). E, em última análise, acrescenta o autor, haveria uma mera subsunção 

formal da conduta ao texto legal. A lesão do bem jurídico seria a lesão formulada pelo 

legislador (Bottini, 2007, p. 144). 

Nos delitos de perigo abstrato como delitos formais, a sua natureza jurídica é 

concebida como delitos de mera conduta. Sua justificação material está em nível de criação 

legislativa do tipo penal, não havendo possibilidade de ponderação acerca da sua 

antijuricidade no caso concreto mediante interpretação judicial. Estando a sua materialidade 

justificada em contextos como motivação do legislador e periculosidade geral ou abstrata da 
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conduta. O ilícito típico estaria exaurido com a inobservância das prescrições formais 

(Bottini, 2007, p. 145). 

Critica-se esta corrente, no sentido de que, o direito penal ao limitar a sua atuação à 

tutela de bens jurídicos, deve contentar-se em cercear condutas com capacidade e potência 

para lesioná-los, “e não expandir sua incidência sobre toda e qualquer conduta que viole 

patamares abstratos de expectativas, apresentados genericamente pelo legislador” (Bottini, 

2007, p. 147). Desta forma, não se coaduna com a ideia de que os delitos de perigo abstrato 

são hipóteses de exclusivo desvalor da ação. Ao contrário, ressalta D’Ávila, nestes tipos de 

delito deve haver um correspondente desvalor do resultado, uma forma específica de ofensa: 

uma ofensa de cuidado-de-perigo (D’Ávila, 2007b, p. 40). 

Por outro lado, Ilha da Silva salienta que, ao colocar em evidência o desvalor da ação, 

em determinados casos, não se está por desprestigiar o desvalor do resultado, mas apenas 

pondo “em proeminência a causa (conduta) justamente para evitar certos efeitos (dano) em 

situações em que o implemento de dano traria prejuízos irreversíveis” (Ilha da Silva, 2003, p. 

143).  

Tanto a proteção de expectativas sociais de comportamentos, nos delitos de perigo 

abstrato na forma de delito de lesão, como a proteção de meros padrões de regulamentação, 

nos delitos de perigo abstrato configurados como delitos formais ensejam, segundo Bottini, a 

expansão desmensurada do direito penal. Desta feita, segundo o autor, necessário se faz a 

aplicação de critérios que restrinjam a incidência de delitos de perigo abstrato a atividades 

realmente inaceitáveis e, sob a perspectiva de proteção de bens jurídicos. “Esta restrição 

somente se realiza pela identificação de elementos materiais que dotem os crimes de perigo 

abstrato de um conteúdo de injusto. No entanto, este elemento material não pode ser 

simplesmente a segurança” (Bottini, 2007, p. 147). Para Bottini, é na noção de delitos de 

periculosidade que se busca um elemento menos abrangente para a conceituação de delitos de 

perigo abstrato como critério de limitação do jus puniendi. Sendo, pois, a periculosidade, o 

elemento que caracteriza a tipicidade material deste tipo de delito. 

Alguns doutrinadores como Volz, Gallas, Wolter dentre outros, adotam a 

periculosidade como premissa e, a partir dela constroem suas concepções.  

Para Volz, a prática da ação descrita no tipo já implica a assunção do risco, podendo 

esta premissa legal, porém, ser refutada pela situação concreta, “quando restar demonstrado 

que a conduta não apresenta condições de nem em abstrato colocar bens em perigo” (Bottini, 
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2007, p. 148). Favorecendo uma análise ex ante por parte do julgador, no que concerne à 

aptidão da conduta em expor o bem jurídico a perigo. 

Dentro desta premissa de periculosidade, como fundamento dos delitos de perigo 

abstrato, Gallas constrói sua teoria.  

Uma teoria que, defende a importância do desvalor da ação para a composição da 

tipicidade, no entanto, evidencia que este desvalor inicial da ação deve ser materializado 

teleologicamente. Ou seja, o desvalor da ação deve ser “pautado por uma reprovação ético-

social que decorre do desvalor do resultado possível ou provável”. Desta feita, “o desvalor da 

ação vai além do tipo formal, da descrição legal da conduta proibida, e exige um substrato 

material que legitime sua punição” (Bottini, 2007, p. 149). 

Sob esta perspectiva, “o fundamento último dos delitos de perigo abstrato será o 

desvalor da ação, mas não no sentido formal de adequação típica, e sim sob a perspectiva do 

desvalor do resultado”. Através desta construção teleológica, descobre-se um elemento típico 

que está presente na conduta, mas que se refere ao resultado: a periculosidade. Portanto, os 

delitos de perigo abstrato seriam, “não crimes de desobediência, mas delitos de perigo 

possível, nos quais a periculosidade seria apreciada sob uma ótica ex ante, diferentemente dos 

delitos de perigo concreto, em que a situação de perigo se apresenta ex post” (Bottini, 2007, p. 

149). A elaboração da perspectiva ex ante, busca encontrar na ação, indícios de desvalor do 

resultado (Bottini, 2007, p. 150). 

Em relação ao desvalor da ação, Faria Costa também lhe empresta relevância. A 

observação realizada por este autor em relação ao perigo denota uma peculiar referência ao 

desvalor da ação, tendo em vista a forma como se desenvolve no mundo dos fatos. Para ele, o 

perigo por significar a probabilidade de um acontecer, o seu caráter danoso “não tem 

consistência material, processa-se no tempo mas não se solidifica no espaço”; o que vem a se 

solidificar no tempo e no espaço é a ação concretamente desvaliosa (Faria Costa, 2000, p. 

584, 585). Portanto, segundo esta ótica, a ação concretamente desvaliosa, configura o 

resultado desvalioso, em consonância com o princípio da lesividade.  

As concepções que têm ínsito no perigo, a ideia de danosidade, põem-se em 

consonância com o princípio da lesividade e com o resultado jurídico desvalioso exigido pelo, 

por exemplo, art. 13 do nosso Código Penal, que diz: "O resultado, de que depende a 

existência do crime...". Resultado esse, que não consiste necessariamente numa lesão ou num 

perigo concreto de lesão. Mas, na exposição de um bem jurídico a uma ação juridicamente 



93 
 

desvaliosa que exponha o bem jurídico a perigo abstrato de lesão. Podendo ser considerada 

desvaliosa política e criminalmente e, portanto, jurídicamente relevante em termos de 

resultado lesivo. 

Não um resultado naturalístico, exigido somente nos crimes materiais, mas um 

resultado jurídico de natureza normativa. Semelhante na sua natureza jurídica aos crimes 

formais e de mera conduta, porém, destes se diferenciando no que concerne à possibilidade de 

avaliação ex ante quanto a aptidão da conduta para provocar um resultado de perigo, sem, 

contudo, tal constatação ser necessariamente observada ex post. 

Nas infrações penais sem resultado (formais e de mera conduta) não há um resultado 

naturalístico. O que há é a própria violação da ordem jurídica. “Há, pois, um conceito de dano 

como entidade normativa, defluido do juízo de valor sobre a ilicitude do fato típico, e um 

conceito de dano como evento ou fenômeno natural”. Nesses termos, diz-se que: “todo ilícito 

penal tem como resultado um dano jurídico, mas apenas alguns deles precipitam um evento 

fenomenológico como seu resultado”. Nos crimes formais e de mera conduta, por exemplo, 

“não há sequer o evento perigoso (=resultado de perigo), sendo a ação lato sensu (comissão 

ou omissão) o único suporte fenomênico da entidade normativa (ofensa à objetividade 

jurídica)” (Feliciano, 2005, p. 173). 

Para que haja consonância com o exposto acima, assinala Feliciano, a interpretação 

mais apropriada ao art. 13, caput, do CP, quando faz referência ao termo explicativo que 

condiciona a existência jurídica do crime à superveniência de um resultado (O resultado, de 

que depende a existência do crime...), somente pode estar se referindo a um resultado também 

jurídico (dano jurídico) (Feliciano, 2005, p. 173). Fenomenologicamente, há dano ou perigo 

de dano (=resultado de perigo), respectivamente, nos crimes de lesão e nos crimes de perigo 

concreto. Nos demais, mais especificamente nos delitos de perigo abstrato, formais e de mera 

conduta, não há resultado naturalístico sensível, mas apenas resultado jurídico (Feliciano, 

2005, p. 174). 

Com base na doutrina de delito de perigo abstrato, cuja fundamentação é realizada 

através da análise da periculosidade, desenvolve-se a posição dualista, a qual classifica os 

tipos de perigo abstrato em categorias distintas. Alguns autores os distinguem em delitos de 

perigo abstrato e delitos de perigo abstrato-concreto, ou ainda, delitos de perigo abstrato 

próprio e delito de perigo abstrato impróprio (Bottini, 2007, p. 151). 
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Wolter adota essa última posição dualista, divide os delitos de perigo abstrato em 

próprios e impróprios. 

Os delitos de perigo abstrato próprios são aqueles dirigidos às ações em massa, 

condutas praticadas em setores de risco, cuja padronização de comportamento se faz 

imprescindível, a exemplo do trânsito e do comércio de armamentos. São tipos penais 

destinados à ordenação de contextos de periculosidade, cuja legitimidade contenta-se com o 

mero desvalor da ação. A incidência do direito penal, nesses casos, dar-se-ia por razões 

didáticas e pela dificuldade de comprovar a periculosidade real dos comportamentos proibidos 

(Bottini, 2007, p. 154). Tal posição, apesar de gabar-se como contendo o substrato material 

periculosidade que legitima a punição de uma conduta; destaca o desvalor da ação como 

fundamento praticamente exclusivo. 

De outra parte, os delitos de perigo abstrato impróprios estão voltados à proteção de 

bens individuais. “Nestes casos o tipo seria composto pela conduta desvalorada (...) e pela 

presença de um resultado primário, ou seja, pela criação de um risco não aceito e adequado à 

lesão de bens jurídicos, a ser apreciado sob um ponto de vista ex ante pelo intérprete da 

norma”. Para Wolter, estes delitos, diferenciam-se dos delitos de perigo concreto porque, para 

esses últimos, “faz-se necessária, além do desvalor da ação e do resultado primário aferível ex 

ante, a verificação de um injusto de resultado secundário, verifcável ex post, para completar o 

tipo penal” (Bottini, 2007, p. 154, 155). 

No Brasil, Greco afirma a necessidade de distinguir grupos de crimes de perigo 

abstrato e sua respectiva legitimidade; assim como, para Ilha da Silva, os tipos penais de 

perigo abstrato podem gozar de presunção relativa ou absoluta de periculosidade, de acordo 

com o tipo penal redigido pelo legislador (Bottini, 2007, p. 159).  Destas aparentemente 

simples observações se depreende que não há como colocar a grande diversidade de hipóteses 

factuais, compostas, cada qual, por características tão específicas, enquadradas num só grupo 

e tachá-las como de delito de perigo abstrato. Hipóteses que a única coisa que têm em 

comum, é o fato de não ser uma conduta que lesa o bem jurídico ou o expõe a perigo concreto 

de lesão. 

Apesar de várias teorias se proporem a tratar dos delitos de perigo abstrato, ressalta 

Bottini, nenhuma conseguiu construir uma técnica legislativa que conferisse uma 

sistematicidade a este instituto. Tal impossibilidade de unificar e sistematizar a natureza 

jurídica destes delitos decorre da diversidade de contextos com que a dogmática penal se 

defronta na sociedade contemporânea. Afora isto, definir tipos penais não é uma escolha 
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aleatória, decorre do entendimento que se tenha sobre a missão do direito penal e sua 

legitimidade no contexto do atual modelo social (Bottini, 2007, p. 170). Desse modo, “O 

direito penal é um sistema teleológico que cria, desenvolve e utiliza seus elementos por uma 

perspectiva valorativa, orientada à sua missão funcional” (Bottini, 2007, p. 171, 172). Para 

Bottini, é sob esta ótica que devem ser compreendidos e analisados os delitos de perigo 

abstrato. 

Para D’Ávila, os delitos de perigo abstrato não constituem uma categoria 

necessariamente desprovida de ofensividade. Para ele, “restringir a riqueza e complexidade da 

noção jurídico-penal de perigo às situações tradicionalmente denominadas de perigo concreto, 

relegando aos crimes de perigo abstrato uma exangue presunção absoluta de perigo ou, ainda, 

à mera violação de um dever, é, sem dúvida, desnecessário e equivocado” (D’Ávila, 2006, p. 

94, 95). 

No direito penal moderno, a antecipação do delito é um problema, afirma Lynett. Mas, 

a sua gênese, complementa o autor, “não é alheia à tese do direito penal como proteção de 

bens jurídicos, então essa proteção deve ser efetiva, e dessa perspectiva não se aceitaria a 

renúncia à penalidade das condutas geradoras do perigo abstrato” (Lynett, 2005, p. 42, 43). 

Em outras palavras, o delito de perigo abstrato tem uma função da qual o direito penal não 

pode prescindir, qual seja: a proteção de bens jurídicos em situações tais que só pode ser 

adequadamente realizada por este tipo de tutela.  

Dentre tantos aspectos novos que rodeiam os delitos de perigo abstrato e que geram 

polêmicas, podem-se também frisar as divergências acerca do conteúdo dos papéis que 

competem às pessoas e geram desacordos referentes a determinadas situações. Por exemplo, 

“muitos consideram que conduzir um automóvel em estado de embriaguez é inócuo, enquanto 

outros consideram esse fato um homicídio em potencial”. Noutras palavras, “existem diversas 

formas de avaliar os riscos, e isso, tanto no que se refere a sua dimensão, como a sua 

relevância, uma vez reconhecida” (Lynett, 2005, p. 43). Estas divergências de opinião são 

decorrência inseparável das atuais sociedades complexas e pluralistas. Ao contrário do que 

ocorria nas sociedades simples onde consensos expontâneos nos costumes, na moral, nas 

normas de etiquetas etc, refletiam nos consensos jurídicos. Vive-se hoje em uma época em 

que consensos, por vezes, não é possível, mas que se tem a necessidade de se manter 

expectativas. 

Em suma, a convivência em sociedade se desenvolve através de uma constante 

comunicação inter-pessoal estruturada através de expectativas. No entanto, os interesses 
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pessoais não são inteiramente coincidentes, ao contrário, tendem a se contraporem. Por isso, a 

necessidade do estabelecimento de regras para determinar e regular as expectativas mútuas 

(Busato/ Huapaya, 2007, p. 93). Onde há consensos naturais, tem-se expectativas 

expontaneamente garantidas; onde não há, é preciso firmá-los, para que se tenham garantidas 

estas mesmas expectativas.  

Em uma sociedade onde é possível contatos anônimos, é impossível levar em conta a 

visão do risco da pessoa com a qual se está em contato em inúmeras ocasiões. Não há como 

proteger-se, digamos assim. “Por isso, o legislador deve prestar atenção para que o 

comportamento, muito além das valorações individuais divergentes, esteja de acordo com as 

máximas iguais para todos”. Significa dizer que, o legislador deve “estabelecer em que 

modalidades de conduta alguém já está desempenhando o papel de um homicida, mesmo que 

esse alguém, individualmente, tenha outra opinião”. Por esta lógica, “o legislador estabelece 

que é proibido conduzir um automóvel em estado de embriaguez, incendiar edifícios 

residenciais etc. Todos esses fatos caracterizam proibição de riscos abstratos” (Lynett, 2005, 

p. 43, 44). 

Em defesa da penalização para estes tipos de perigo, Lynett argumenta, “Uma 

segurança cognitiva suficiente é condição necessária para se poder desfrutar dos bens. Sem 

ela, os bens não são ‘bons’, e por isso, tem-se formulado que a segurança é, por sua vez, um 

bem jurídico”. Portanto, para Lynett, “entre a existência da segurança e a do bem não existe 

uma diferença nem no plano lógico, nem no valorativo”. No entanto, não se defende que 

qualquer pertubação desta segurança cognitiva venha a dar conformação legítima a um delito, 

da mesma forma que não é qualquer lesão a determinado bem jurídico que configuraria uma 

conduta como delituosa (Lynett, 2005, p. 44).  

Numa análise político-criminal da aceitabilidade de um perigo como um elemento 

danoso, leva-se em conta nesta ponderação uma proporcionalidade entre o perigo frente à 

relevância do bem e magnitude das consequências desvaliosas. Desde Feuerbach, há 

referência a ponderações entre perigo e uma situação jurídica. Defende Feuerbach que, “a 

magnitude do perigo seja o critério para a magnitude da pena, e o conseqüente princípio, 

segundo o qual quanto maior seja a perigosidade da ação para a situação jurídica, maior será a 

punibilidade civil”. Assim, a punibilidade será maior: “Quanto mais importante seja o direito 

contra o que o perigo se tenha dirigido”; “Quanto mais sejam as razões que fundem a 

probabilidade e efetiva produção da lesão jurídica; “Quanto mais duradoura seja a causa de 

perigo operante e quanto menor possa ser a neutralização do mesmo por outras causas” etc. 
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Baseado nisso, Feuerbach resume que, “a magnitude da punibilidade dependerá da 

importância, do âmbito, da intensidade e da permanência do perigo” (Feuerbach, 2007, p. 98, 

99). Apesar das gigantescas diferenças que se processaram desde Feuerbach até os dias atuais, 

do sentido das suas regras ainda se podem fazer considerações pertinentes acerca da 

admissibilidade de delitos de perigo quando da ponderação entre esses e a importância e 

vulnerabilidade do bem a ser protegido. 

Acerca do princípio da subsidiariedade e dos tipos penais de perigo abstrato, estes, não 

afrontam aquele, desde que estejam direcionados a condutas que, ao expor bem jurídico a 

perigo abstrato, não possam ser satisfatoriamente inibidas por outros mecanismos de controle 

social. A fragmentariedade, por sua vez, autoriza a atuação do direito penal, exclusivamente, 

face a condutas intoleráveis que violem expectativas sociais básicas (Bottini, 2007, p. 207, 

209). 

Diante da magnitude dos danos possíveis, o manejo de energia nuclear, a engenharia 

genética e outras atividades, são passíveis de proibição por tipos penais de perigo abstrato sem 

que seja maculado tal princípio da fragmentariedade. Do mesmo modo, a organização de 

alguns contextos de risco interacional, a exemplo do tráfego viário, exige a tipificação de 

determinadas condutas, para garantir a segurança a bens jurídicos importantes, sem que isso 

afete a fragmentariedade. Desses casos exemplificativos, o que Bottini conclui é que, em 

determinados casos, a periculosidade referente a algumas condutas representa um risco não 

tolerado pela sociedade, ainda que tal risco não seja concretizado na forma de perigo concreto 

ou lesão, ensejando tipos de perigo abstrato de lesão. (Bottini, 2007, p. 209, 210). 

Em relação ao exame da culpabilidade, este é feito pelo julgador em um momento 

ulterior, no caso concreto. Da mesma forma ocorre nos crimes de perigo presumido, para os 

quais, o que se presume é o perigo para a afetação do bem a partir de uma conduta, e não a 

culpabilidade, que deverá, caso a caso, ser examinada pelo julgador (Ilha da Silva, 2003, p. 

27). 

A subsidiariedade, a fragmentariedade e a culpabilidade são elementos que também 

devem orientar a análise e aplicação dos delitos de perigo abstrato de lesão para que sua 

aplicação sob uma perspectiva funcional se mantenha dentro de critérios de um Estado 

Democrático de Direito (Bottini, 2007, p. 213). 

Recentemente, tem-se analisado qual a interferência que as investigações acerca da 

sociedade do risco tem surtido no direito penal, mais especificamente na teoria do bem 
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jurídico. Os aspectos determinantes desta sociedade do risco estão relacionados com a maior 

capacidade dos perigos atuais, a complexa estrutura das relações de responsabilidade e a 

impressão de insegurança dos indivíduos (Hoyos, 2007, p. 71). Como leciona Minahim, um 

sentimento de insegurança e inquietação advindos da “falta de padrões estáveis para 

julgamento ou a constatação da inidoneidade dos riscos e da aparente interminável sucessão 

de novas descobertas” (Minahim, 2005, p. 25). As incertezas desta sociedade de risco 

relacionam-se com os riscos e perigos gerados pela tecnociência, os quais são cada vez mais 

imperceptíveis e findam por aflorar, não apenas durante a vida dos afetados, mas também, na 

dos seus descendentes, pondo em xeque as condições de sobrevivência da humanidade 

(Sporleder de Souza, 2004, p. 115, 116).  

Uma sociedade tecnológica provocando uma sensação de insegurança que, por 

conseguinte, gera uma natural expansão do direito penal. Expansão essa, que também tem por 

motivo a ocorrência do “fenômeno geral de identificação social com vítima (sujeito passivo) 

do delito, mais do que com o autor (sujeito ativo)” (Silva Sánchez, 2002b, p. 33, 50).  

Ademais, uma sociedade pós-industrial configurada por uma maioria de sujeitos 

passivos (economicamente falando, pensionistas, desempregados, consumidores etc) favorece 

este fenômeno de identificação da coletividade com as vítimas antes que com os autores 

(Hoyos, 2007, p. 67, 68). Trazendo como resultado um incremento na atenção dada às 

questões de caráter coletivo, nas quais o indivíduo não é preterido, porém visto como parte de 

um todo. Isto, não por altruísmo, mas antes, em consequência desta retrocitada identificação 

da coletividade com as vítimas.    

Roxin, ao desenvolver o conceito da imputação objetiva, trouxe o risco como elemento 

de ligação material entre uma conduta e um resultado. Para este doutrinador, “a tipicidade 

objetiva não decorre da prática de uma conduta contrária à lei, nem da presença de um 

resultado lesivo, mas do risco inerente ao comportamento que se reflete na lesão não desejada 

pelo direito”. Desta feita, “uma conduta será típica somente se criar um risco não permitido de 

causar um resultado” (Bottini, 2007, p. 219). 

Sendo assim, o risco “é o elemento que permite superar a dicotomia entre o desvalor 

da ação e o desvalor de resultado”, ao mesmo tempo que “define um critério jurídico e 

normativo de ação penalmente relevante”. Desta feita, a atuação do direito penal no 

direcionamento de uma política criminal terá como cerne o risco, de forma que, para que uma 

conduta seja penalmente desvalorada, será necessária a presença de um risco relevante para o 

bem jurídico, mesmo que abstrato. Desta forma, tem-se, no risco, o substrato mínimo sobre o 
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qual se constroem todos os delitos, de modo que, não existe diferença qualitativa (material) 

entre eles, e sim, na atualidade ou na intensidade do risco que apresenta. Portanto, afirma 

Bottini, pode-se dizer que, tanto os delitos de lesão, como os delitos de perigo concreto e 

perigo abstrato de lesão, estão atrelados ao mesmo fundamento valorativo que é a 

periculosidade do comportamento humano (Bottini, 2007, p. 220). 

Dentro de um sistema funcional e racional de direito penal, conclui Bottini, a 

materialidade dos delitos de perigo abstrato “é composta pela periculosidade típica da 

conduta, verificada pela criação de um risco, ex ante, para bens jurídicos dignos de proteção 

penal, e não afastada pela tolerância social ao risco, diante da realidade concreta em que a 

ação é perpetrada” (Bottini, 2007, p. 239). Desse modo, para ele, a incidência da norma penal 

encontrará limite material numa conduta penalmente relevante, definida como aquela que 

ostenta periculosidade. 

Acerca dos riscos advindos do progresso tecnocientífico, Stratenwerth alerta sobre a 

indispensável colaboração responsável com o futuro. Para este autor, “o homem atual, perante 

os grandes e ameaçadores riscos, tem um compromisso com as gerações futuras e o direito 

penal não pode negar isso”. Todavia, para a superação das dificulades em lidar com estas 

novas questões, o autor admite a necessidade de modificações dogmáticas na teoria do bem 

jurídico (Sporleder de Souza, 2004, p. 126). Um direito penal, não nos moldes do 

funcionalismo radical propugnado por Jakobs, nem um direito penal que se exclui destas 

questões vitais. Conforme Stratenwerth, “nos problemas que envolvem o meio ambiente e a 

tecnologia genética estão em jogo interesses vitais não só dos indivíduos, senão da 

humanidade em sua totalidade, assim como interesses das outras vidas existentes na terra” 

(Sporleder de Souza, 2004, p. 127). 

Sporleder de Souza concorda com Stratenwerth que determinados bens jurídicos 

podem possuir uma referência ao futuro quando se trata da responsabilidade do homem atual 

com os interesses das futuras gerações, ou seja, da própria humanidade. Todavia, para tanto, 

não é necessário o abandono da concepção de tutela de bens jurídicos em prol da proteção dos 

“contextos da vida como tais”, como propõe Stratenwert. Tal categoria, segundo Sporleder de 

Souza, além de demasiado ampla e de aplicação restrita – casos que envolvem as questões da 

sociedade do risco – poderia contribuir para a transformação do direito penal em instrumento 

de governo ou em mero promotor de valores (Sporleder de Souza, 2004, p. 127, 128). 

Ao tratar da segurança como um bem, Jakobs defende que, apesar das opiniões 

individuais divergentes quanto ao agir perigosamente, ou não, o legislador penal deve 
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estabelecer modalidades de condutas em que já se está desempenhando o papel de um 

homicida, ainda que alguém individualmente tenha outra opinião, a exemplo da condução de 

veículo em estado de embriaguez. Para Jakobs, “una suficiente seguridad cognitiva es una 

condición necessaria para poder disfrutar los bienes”. Para ele, a segurança é um bem jurídico, 

aduz: “entre la existência de la seguridad y la del bien jurídico no existe ni en el plano lógico  

ni en el valorativo una diferencia” (Jakobs, 2003b, 50, 51).  

Em que pese a grande ressonância que possa ter uma opinião como a de Jakobs, numa 

sociedade como a atual, em que a violência e a insegurança advinda dos perigos ensejados 

pela tecnociência se proliferam, não há de se considerar a segurança como um bem jurídico 

autônomo. Esta segurança, como bem ele afirmou, é uma segurança cognitiva que promove a 

condição necessária para se desfrutar do bem, como bem ele salientou. Mas, isto não torna a 

segurança um bem jurídico autônomo. 

Com esta análise, expõe-se que a sociedade, diante dos perigos oriundos da nossa 

realidade tecnocientífica, que não raras vezes se traduz por meio de perigos abstratos de lesão, 

reclama por uma maior segurança cognitiva nas expectativas que se pode ter, por exemplo, de 

que não apenas pode-se estar vivo, mas também, que se manterá vivo. Isto não faz desta 

segurança um bem jurídico autônomo, como dito, mas interfere decisivamente no desfrutar 

dos bens jurídicos com que esta segurança está relacionada. De forma que, o perigo abstrato 

de lesão não impossibilite a livre realização do ser humano e do seu normal desenvolvimento 

proporcionado pela paz jurídica comunitária. 

Hassemer, apesar de funcionalista da Escola de Frankfurt, admite que, a sociedade 

moderna cria novas possibilidades de ações e, com isto, novas possibilidades de lesão; novos 

problemas sociais em relação aos quais a teoria do bem jurídico deve tomar posições. Diante, 

por exemplo, de questões como a contaminação do meio ambiente, o abuso massivo de 

drogas, ataques que ameaçam as estruturas econômicas ou de comunicações etc (Hassemer, 

1989, p. 280).  

Da relevância de tudo que foi colocado, deduz-se a necessidade e o dever do Estado de 

se posicionar diante destes perigos. E, o Direito, como um dos seus mecanismos de ação, não 

pode ficar alheio a todas estas questões. Não se dispensando, em muitos casos, uma tutela 

especificamente jurídico-penal face às ameaças relevantes que põem em xeque a própria 

sobrevivência humana. 
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Vê-se, pois, a necessidade de uma reinterpretação/reformulação da dogmática penal, 

destancando-se aqui, para os fins que se perseguem, o princípio de proteção do bem jurídico e 

o princípio da lesividade. 

Sarlet expõe que, Roxin ao rejeitar o minimalismo da Escola de Frankfurt, em seus 

ensinamentos assinala que o direito penal não pode retroceder diante da tarefa de lutar contra 

os riscos que são mais perigosos para a sociedade e para o indivíduo do que a criminalidade 

clássica. Roxin dá como exemplo o delito de perigo abstrato como o de dirigir veículo sob 

efeito de bebida alcoólica, para o qual entende necessário e justificado o uso deste tipo de 

delito. Ademais, “segundo Roxin, eventuais anomalias ou exageros não devem ser tratados 

com a renúncia à intervenção penal nestes âmbitos, mas sim, ‘pelo contrário, mediante o 

‘cultivo’de sua dogmática’ ” (Sarlet, 2005, p.39).  

Para Schünemann, a utilização dos delitos de perigo abstrato significa, no âmbito das 

novas possibilidades de lesão da sociedade moderna, uma necessária modernização do direito 

penal. Segundo ele, a crítica da Escola de Frankfurt à sua concepção nada mais faz do que 

levar à “insensata exigência de que a necessária proteção de bens jurídicos seria efetivada 

com institutos jurídicos arcaicos” (Schünemann, 2005, p. 28).  

Em consonância com este pensamento de adaptação do direito penal frente às novas 

demandas, Muñoz Conde leciona que, a sociedade moderna se caracteriza por uma série de 

novos problemas que não se deixam solucionar pelo direito penal clássico e, para além disso, 

reclamam urgência na sua resolução. São delitos relacionados à criminalidade ambiental, 

criminalidade organizada, delinquência econômica etc. Este autor considera como necessária 

a idealização de um direito penal mais idôneo para enfrentar estas questões. Uma estrutura 

jurídica neste sentido, porém, favorece a relativização de alguns princípios básicos e garantias 

do direito penal clássico (Muñoz Conde, 2001, p. 568). Uma relativização de princípios que, 

neste trabalho os percebe mais como uma ampliação de princípios, do que uma tão só 

relativização, a saber: o princípio de proteção de bem jurídico a abarcar, também, os bens 

jurídicos transindividuais; e o princípio da ofensividade, a ser incluído nele, também, o perigo 

abstrato de lesão. Princípios em defesa da sociedade, na qual está incluso, necessariamente, o 

indivíduo. 

Referindo-se aos requisitos da lesão do bem, observa Jakobs que a antecipação do 

delito na forma de perigo abstrato é um problema no direito moderno. Mas, salienta que a este 

problema, a teoria do bem jurídico não deve estar alheia, pois, segundo Jakobs, no objetivo de 

se proteger o bem jurídico, não é coerente a renúncia em penalizar as condutas geradoras de 
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um perigo abstrato. Argumenta o autor: “si en el contexto de la lesión  de un bien en cuanto 

presupuesto de la pena se coloca el centro de gravedad en el bien, queda abierta la cuestión de 

por qué razón ha de esperarse hasta que se produzca la lesión” (Jakobs, 2003b, p. 49).  

Algumas das consequências de uma funcionalização do direito penal na solução de 

problemas que acometem a sociedade moderna estão relacionadas à utilização de delitos de 

perigo abstrato e a uma ampla proteção a bens jurídicos universais. Na tipificação de delitos 

de perigo abstrato não há a necessidade de se demonstrar uma colocação de perigo concreto 

do bem jurídico, nem um prejuízo ou uma relação de causalidade entre este e a ação realizada. 

Basta, apenas, demonstrar a realização da ação incriminada. Tais técnicas, observa Muñoz 

Conde, “son las que mejor se adecuan a los nuevos bienes jurídicos universales que se quieren 

proteger” (Muñoz Conde, 2001, p. 571).  

Em relação à política criminal legislativo-dogmática, embora o direito penal do risco 

caracterize-se como um direito penal prevalecido de técnicas legislativas como, normas 

penais em branco, crimes de perigo, proteção de bens jurídicos universais e que, 

eventualmente, seja difícil a percepção de uma ofensa a determinado bem jurídico e a 

identificação das possíveis vítimas, consideram-se insuficientes os argumentos que 

classificam este direito penal como simbólico na acepção de que o direito penal simula uma 

efetividade fictícia que não é real, assinala Sporleder de Souza. Ademais, continua o autor, 

parece satisfatória a configuração trazida por Wohlers e Mantovani no sentido da 

caracterização e eventual necessidade de um direito penal preventivo para determinados 

setores carentes de tutela penal, a exemplo da engenharia genética. Não implicando, contudo, 

um rechaço do homem como cerne do direito penal, ou sua transformação em um “direito 

penal de segurança” ou “instrumento de governo”. Em suma, admite-se a necessidade de uma 

evolução da ciência criminal que forneça critérios e instrumentos adequados para resolver os 

problemas do século XXI (Sporleder de Souza, 2004, p. 125, 126). 

No entanto, tendo-se sempre em mente que, valores de base constitucional como 

Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais, 

devem estar aliados a uma política criminal que lhes dê efetividade, ou seja, a uma política 

criminal que os respeite visando à sua concretização (Ilha da Silva, 2003, p. 25). “...Bettiol, 

que, não obstante ser um dos mais briosos defensores da liberdade, afirmava que, ‘dentro de 

certos limites a criação de crimes de perigo presumido pode ser oportuna para atingir 

particular finalidade de política criminal’.”  Em alguns casos, a exemplo da tutela do meio 



103 
 

ambiente, “subtrair do direito penal um caráter de prevenção significa afastar-se da realidade 

e desatender às necessidades de nosso tempo” (Ilha da Silva, 2003, p. 98).  

Hassemer ao expor sobre a proteção dos bens jurídicos na política criminal moderna, 

de início elenca como seus elementos característicos: a determinação vaga do seu conceito, os 

bens jurídicos universais e o interesse em controlar os riscos. Como consequência tem-se, 

para ele, a pretensão de utilização do direito penal como instrumento de condução política e 

prevenção de situações de perigo. E, no intuito desta prevenção, o legislador moderno 

encontra apoio em dois meios: nos delitos de perigo abstrato e no direito penal simbólico 

(Hassemer, 1991, p. 31-35). No entanto, importante atentar que não existe uma conditio sine 

qua non entre a absorção de algumas mudanças/reformulações da dogmática penal e as 

consequências desastrosas premeditadas por alguns doutrinadores avessos a estas mudanças. 

Deve-se, ao contrário, buscar uma correta utilização das formas de antecipação de tutela 

(obedecendo a critérios de dignidade e carência – necessidade/adequação) e o correto uso do 

caráter simbólico da norma como meio de prevenção geral dos delitos (motivando e 

intimidando), e não para, como já analisado no capítulo anterior, ser uma forma de condução 

ideológica da sociedade ou respostas irreais (simulação política de segurança) para problemas 

reais.  

Segundo Ilha da Silva, necessita-se ter em mente que não se deve optar por um 

caminho que defenda uma posição legislativa por tipos de perigo abstrato inflacionária e 

desnecessária, ao mesmo tempo que, não se refute a possibilidade de conceber delitos de 

perigo abstrato quando for evidente a necessidade deste tipo de tutela a bens imprescindíveis à 

própria manutenção do ser humano (Ilha da Silva, 2003, p. 146).  Deste modo, o tipo 

incriminador de perigo abstrato estará atendendo o princípio da intervenção mínima quando 

da sua indispensabilidade para uma eficaz tutela de algum bem constitucionalmente relevante, 

ou seja, quando outros meios se revelem insuficientes (Ilha da Silva, 2003, p.150).  

Para Hassemer, a utilização da técnica de delito abstrato de lesão, como instrumentos 

da moderna legislação penal, esta servindo claramente a uma ampliação da sua capacidade 

incriminadora (Hassemer, 2003a, p.61). Nestes termos, para ele, “O princípio da proteção dos 

bens jurídicos transforma-se de uma proibição limitada de punição em uma ordem de punição, 

de um critério negativo em um critério positivo de autêntica criminalização” (Hassemer, 

2003a, p. 57, 58).  Passando, o princípio de proteção do bem jurídico frente ao direito penal, 

de uma tendência crítica e despenalizante, a um contexto criminalizante (Hassemer, 1989, p. 

277). Mas, de acordo com o pensamento de Ferreira da Cunha, “não só se deve evitar que 
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condutas sem dignidade penal entrem no âmbito deste ramo do Direito, o que provocaria a sua 

descaracterização e perda de eficácia, como se deve também ter particular cuidado na defesa 

de uma não criminalização (mais ainda de uma descriminalização) de valores de elevada 

dignidade penal” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 358). Ou seja, necessário se faz uma 

desaprovação, não só da criminalização indevida, como também da omissão da criminalização 

no momento em que ela se faz necessária. Procurando-se, para tanto, os meios adequados. 

Por um lado, Hassemer observa que a legislação penal moderna criminaliza 

essencialmente delitos de vítimas difusas em setores como o meio ambiente, o abuso de 

drogas, a economia etc; e, por outro lado, admite como instrumento adequado à conformação 

destes tipos de delito, os delitos de perigo abstrato. Porém, isto significa, segundo ele, um 

empobrecimento dos pressupostos da punibilidade. Pois, não há vítimas visíveis, e em vez de 

um dano e a causalidade da ação em relação a este dano, o que há é somente a comprovação 

da conduta perigosa; significando, também, a dissolução do conceito de bem jurídico 

(Hassemer, 1989, p. 279). Contrapondo-se a estes argumentos, tem-se que: primeiro, a não 

possibilidade de “vítimas visíveis” não é escolha, é um fato. Fato este oriundo da sociedade 

tecnológica e suas peculiaridades, assim como de um Estado não só Democrático de Direito, e 

sim, Democrático e Social de Direito; segundo, o perigo de lesão é uma forma de dano, que 

impede a possibilidade de um livre e pleno desenvolvimento do indivíduo em sociedade (um 

ser humano condicionado e limitado pelos altos graus de incertezas somados a um elevado 

nível na magnitude dos danos); terceiro, estes aspectos não “dissolvem” o conceito de bem 

jurídico que, como já analisado, não é estático, nunca foi (como analisamos no item 1.1) e 

nunca será, tendo em vista que, o conceito de bem jurídico está diretamente relacionado com 

o indivíduo e suas necessidades, os quais sofrem mudanças ao longo do tempo. 

Ademais, não há uma “dissolução” do conceito de bem jurídico, ao contrário, parte-se 

da posição de que os bens jurídicos expressam as condições necessárias de realização do ser 

humano e anunciam-se como elementos imprescindíveis para a existência em comum dos 

indivíduos dentro da comunidade, os quais abarcam aspectos individuais e coletivos 

(Olaechea, 1998, p. 811).  

Para Gomes, em conformidade com um Estado Constitucional e Democrático de 

Direito, com bases sedimentadas no respeito aos direitos fundamentais, a criminalização de 

uma conduta somente se justifica quando materializada numa lesão ou ao menos num efetivo 

perigo de lesão ao bem jurídico, objeto de proteção da norma penal (Gomes, 2000 p. 74). O 

delito, continua ele, não se fundamenta exclusivamente numa conduta criadora de riscos, nos 
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termos de um exclusivo desvalor da ação, mas sobretudo num desvalor do resultado 

penalmente relevante para o bem jurídico (Gomes, 2000, p. 82). Como já investigado, 

resultado penalmente relevante, não exclui o resultado desvalioso do, por exemplo, cuidado-

de-perigo. E, a preponderância, em alguns casos, do desvalor da ação em relação ao desvalor 

do resultado, já foi devidamente analisado.  

Concorda-se que a ofensividade e a relevância de bens jurídicos são pressupostos 

necessários para considerar uma conduta como passível de incriminação. Mas, para dar 

contornos a estes elementos da dogmática penal, leva-se em conta a nova perspectiva de 

conceito bem jurídico, exigido pelo contexto da sociedade atual, o qual engloba os bens 

jurídicos transindividuais; ademais, considera-se que o perigo abstrato está em consonância 

com o princípio da ofensividade nos termos em que, atualmente, esta ofensividade pode se 

estabelecer (isto, diante da relevância do bem, da sua peculiaridade transindividual, da 

magnitude qualitativa, quantitativa e transtemporal de um provável dano). Tudo isso, admite-

se, não é fácil de ser extraído do corpo social para, ao final, ser normatizado. Porém, é o que a 

realidade mostra e exige uma resposta. As soluções dadas a esses problemas da sociedade 

atual são, cada vez mais, produto da interligação entre dogmática e política criminal. 

Entendendo-se desta forma, analisa-se a legitimidade dessas soluções levando-se em 

consideração seus aspectos de dignidade penal (admitindo a existência de bens jurídicos 

transindividuais como digno de tutela, em consonância com a realidade) e de necessidade e 

adequação de determinada conduta ser considerada um delito dentro de uma análise político-

criminal dos casos a que se refere. 

Para Dolcini/Marinucci, bens jurídicos de importância primária podem ser 

legitimamente protegidos nos confrontos, quer de condutas concretamente perigosas, quer de 

condutas abstratamente perigosas (Dolcini/Marinucci, 1994, p. 194). Nesses termos, a 

reorientação da teoria de proteção do bem jurídico, no sentido de uma nova perspectiva 

quanto à extensão do conceito de bem jurídico a bens jurídicos transindividuais e, de uma 

nova forma de perceber o princípio da lesividade para além da perspectiva individualista, 

induz a levar em consideração o princípio da proporção, quando do momento da opção por 

uma criminalização ou uma descriminalização e da aceitação de perigos abstratos como 

legítimos ou não.  

A contrario senso, “o princípio constitucional de proporção exige que a tutela de bens 

de categoria secundária não possa recuar para além do limiar do perigo concreto” 

(Dolcini/Marinucci, 1994, p. 195).  
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Em consonância com este sentido de proporção de que depende a legitimidade dos 

delitos de perigo abstrato, para Schünemann, tais delitos necessitam de uma legitimação bem 

mais intensa, tendo em vista que, “à medida em que se distancia a matéria de proibição do ato 

verdadeiramente lesivo, mais grave vai-se tornando a limitação à liberdade de ação” 

(Schünemann, 2005, p. 28). 

Dentro dessa mesma lógica, pode-se dizer que, quanto menos lesiva parecer a conduta 

incriminada, mais relevante deve ser o bem jurídico a ser protegido. Portanto, para se 

transpassar o grau de lesividade de perigo concreto a perigo abstrato, deverá haver um 

proporcional transpasso de um bem jurídico relevante para um bem jurídico de extrema 

relevância (levando em consideração a transcedência deste bem e a magnitude qualitativa, 

quantitativa e temporal de um provável dano), para assim a incriminação continuar dentro da 

legitimidade.  

O Tribunal Constitucional italiano, ao examinar a legitimidade de uma norma 

incriminadora em matéria de estupefacientes (arts. 73 e 78, d. P. R., 9 de Outubro de 1990, 

número 390) colocada sob tutela do bem constitucional primário da saúde individual (art. 32, 

número 1, Const.), “confirmou que é conforme à Constituição a categoria dos crimes de 

perigo abstracto desde que a presunção absoluta de perigo, relacionada pelo legislador com a 

conduta incriminada, não seja irracional ou arbitrária” (Dolcini/Marinucci, 1994, p. 195).  

Se, por um lado, a incriminação baseada numa presunção de perigo parece ser 

arbitrária, por outro lado, pode tornar-se ineficaz um direito penal que não leve em 

consideração as novas formas de agressão e os novos bens jurídicos como o meio ambiente e 

a ordem econômica, além dos tradicionais bens como a fé pública e a saúde pública, os quais 

não raramente reclamam tal forma de tutela. Há situações nas quais o bem jurídico é de tal 

relevância, ou imprescindibilidade, de forma a acarretar consequências catastróficas, no caso 

de eventual dano perante certas formas de agressões (Ilha da Silva, 2003, p. 15).  

Não será ilegítima a opção pelo modelo de perigo abstrato de lesão, se esta escolha 

não resultar de situações de perigo criadas artificialmente, mas ao contrário, seja compatível 

com a realidade. Ademais, deve ser subsidiária, residual. Ou seja, versar sobre a parcela de 

fatos colhidos na realidade que se mostre insuscetível de comprovação quanto à sua 

vulneração por determinado tipo de conduta ou naqueles casos em que o aguardar o resultado 

se mostraria catastrófico. Atendo-se a estas questões, Ilha da Silva defende que, a infração de 

perigo abstrato não é ilegítima por si só. Poderá apresentar-se como ilegítima 
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circunstancialmente, quando caso a caso, sejam analisados outros elementos pertinentes como 

a proporcionalidade, intervenção mínima etc (Ilha da Silva, 2003, p. 146).  

Greco salienta esta tendência ao constatar que, “parte da doutrina mais recente 

abandonou a crítica global ao crime de perigo abstrato e começa a empenhar-se na formulação 

de critérios diferenciadores entre o crime de perigo abstrato legítimo e o crime de perigo 

abstrato ilegítimo”. Concordando com esta disposição, o autor acrescenta, “está cada vez mais 

difundida a consciência de que soluções globais, no sentido de tudo ou nada, não são 

sofisticadas o suficiente para resolver problema de tamanha complexidade” (Greco, 2006, p. 

169). 

Como reforço argumentativo acerca do peso de outras concepções, que não as 

tradicionalmente aceitas, Greco salienta que, “há vários crimes de perigo abstrato de cuja 

legitimidade ninguém, nem o mais radical defensor da tese, quer duvidar”. Um exemplo, 

continua o autor, é o crime de envenenamento de água potável, previsto no art. 270 do Código 

Penal brasileiro (Greco, 2006, p. 168). Art. 270 CP: “Envenenar água potável, de uso comum 

ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo”. 

Para que haja legitimidade na antecipação de tutela própria dos delitos de perigo 

abstrato, à seleção idônea de condutas e bens, Ilha da Silva acrescenta que, exige-se “uma 

construção típica que restrinja o máximo os elementos normativos do tipo, bem como que fixe 

com rigorismo e precisão os limites do proibido, com uma bem demarcada taxatividade” (Ilha 

da Silva, 2003, p.150).  

Baratta, apesar de não concordar com a tendência expansionista dos sistemas punitivos 

para uma tutela de bens jurídicos difusos e de funções, vê, na progressiva antecipação da 

esfera de tutela, dois fenômenos complementares. Admite Baratta, “É a própria estrutura dos 

interesses difusos e das funções, enquanto se assumem como objeto de tutela penal, a que 

favorece a adoção de formas de tutela antecipada, de incriminação por perigo abstrato” 

(Baratta, 1994, p. 16). Ademais, a legislação penal moderna criminaliza essencialmente 

delitos de vítimas difusas, em setores como o meio ambiente, o abuso de drogas, a economia 

etc. Utilizando-se como instrumento adequado à conformação destes delitos a antecipação de 

tutela através da incriminação de condutas que ofereçam perigo abstrato de lesão (Hassemer, 

1989, p. 279). Estas considerações, para além de ser uma crítica, é também um admitir que, a 

antecipação de tutela é o meio adequado e necessário para a proteção de interesses difusos. 

Baratta, aqui, aceita a vinculação destes dois fenômenos, como fenômenos necessariamente 

interligados. A questão de admitir ou não a proteção penal de interesses difusos é uma questão 



108 
 

anterior, para a qual a necessária ligação entre “transindividualidade do bem” e “antecipação 

de tutela na forma de perigo abstrato de lesão” é apenas consequência.  

Uma das conclusões a que se chega neste item e que se estende por todo capítulo é o 

elo que existe entre a peculiariedade dos bens transindividuais e a peculiariedade da sua 

tutela, a qual é realizada através da incriminação de condutas que ofereçam perigo abstrato de 

lesão. 

O princípio da lesividade foi um importante ganho desde o Iluminismo, e até hoje se 

faz imprescindível na legitimação de uma conduta como criminosa e na aferição do grau de 

violação dos valores fundamentados na Constituição. Violação cuja configuração sob a forma 

de perigo abstrato de lesão é levada à discussão, tendo como referência argumentativa esses 

mesmos valores constitucionais e, a sua relevância, segundo cada situação. Não se pretende 

negar a importância do princípio de ofensividade para o direito penal, e sim adaptar o seu 

campo de ingerência a padrões delineados pela sociedade dos dias atuais. Um princípio de 

lesividade que se coadune com as novas formas de agressão sofridas pelos, também novos, 

bens jurídicos. 

Sob um duplo ponto de vista, as garantias sofrem o condicionamento da realidade 

social e de suas transformações. Em primeiro lugar, tem-se como premissa que o direito penal 

é um instrumento de utilidade social, portanto, uma garantia a qual é resultado de “un difícil 

equilíbrio entre la racionalidad instrumental de la sanción y la salvaguardia de los derechos 

fundamentales”. Em segundo lugar, “la conformación técnico-jurídica que asumen las 

garantias penales no es rígida e inmodificable: lo que permanece es la exigência de garantia, 

pudiendo cambiar el médio para la realización de tal exigencia” (Palazzo, p. 71).  

 

2.2.3 Meio ambiente como bem jurídico transindividual: o princípio da precaução e a 
relevância penal de condutas que oferecem perigo abstrato de lesão 

 

Até algum tempo atrás, bens jurídicos como o meio ambiente pareciam inesgotáveis, 

por consequência, a sua tutela não se apresentava dentro de aspectos de relevância que possui 

na atualidade. Hoje, em determinados casos, exige-se uma proteção diferenciada, uma tutela 

antecipada mediante a incriminação com o modelo de tipos de perigo abstrato. 

Como já visto, o conceito de bem jurídico, ao ser repensado segundo o contexto atual, 

inclui interesses que importam, não só aos indivíduos vistos singularmente, mas também à 
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sociedade como um todo. São interesses que transpassam a esfera do individual e adentram na 

seara transindividual. Interesses sociais os quais não teriam relevância dentro de uma teoria de 

bem jurídico de visão individualista e estritamente antropocêntrica, pois, não são diretamente 

relacionados à vida humana, a exemplo da proteção de embriões, dos animais, do meio 

ambiente (Vásquez, 2006, p. 24, 25). São bens jurídicos de natureza difusa e transindividual 

demandando uma peculiar forma de proteção que, como destaca Minahim, constitui “o cerne 

de toda a polêmica em torno do papel da intervenção do direito penal na chamada sociedade 

de risco” (Minahim, 2005, p. 49). 

Tais riscos como leciona Amaral, podem ser de duas ordens: por um lado, existem 

aqueles criados e perseguidos conscientemente pelo homem, na medida em que são 

imprescindíveis ao progresso tecnológico, demandando, por isso, controle através de sua 

regulação desde o início; por outro lado, existem riscos que não são intencionalmente 

perseguidos pelos homens, revelam-se como consequência secundária da modernização 

tecnológica, por isso, são riscos não previstos ou imprevisíveis, na medida em que 

primitivamente se dirigem a fins valorados de forma positiva (Amaral, 2007, p. 62, 63). 

No direito penal clássico, o núcleo do modelo de tipificação de uma conduta delitiva 

constituía-se em delitos de lesão e, numa fase mais avançada da evolução legislativa, de 

perigo concreto de lesão a bens jurídicos preponderantemente individuais, como a vida, a 

propriedade, a liberdade etc (Muñoz Conde, 2001, p. 571). Atualmente, dá-se proteção a 

novos bens jurídicos de caráter coletivo ou universal, os quais se referem, só indiretamente, a 

bens de caráter individual (a exemplo, protege-se o meio ambiente diretamente e, 

indiretamente a vida). Por consequência, assiste-se a um conceito de lesividade mais amplo, 

de modo a abarcar situações de perigo abstrato oriundo de uma sociedade tecnológica e do 

caráter de transindividualidade dos bens coletivos.  

Consoante esta nova realidade, traz-se para o direito penal uma conceituação de bem 

jurídico diversa daquela que, desde o Iluminismo, integrava o seu núcleo, além da admissão 

de novas formas de condutas perigosas como delituosas. São elementos da ciência penal que 

se afastam de um direito penal tradicional, confluindo para um chamado direito penal 

moderno.  

Essa troca de perspectiva, na abrangência da proteção – de uma exclusiva proteção a 

bens jurídicos perfeitamente individualizados para uma proteção mais dilatada que abrange 

bens transindividuais – não foi abrupta nem de forma aleatória. Ocorre que, após a Segunda 

Guerra Mundial, o restabelecimento do Estado de direito, surgiu, não como um Estado de 
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direito liberal individualista, e sim, um Estado transformado pelo regime garantista do Estado 

social. Como consequência, houve um alargamento da ingerência estatal nas esferas privada e 

pública, repercutindo na concepção dos bens jurídicos como objeto de tutela penal (Baratta, 

1984, p. 12, 13).  

Enquanto o intento político do Estado liberal reduzia-se a assegurar as garantias 

jurídicas (assegurando as liberdades negativas), o Estado social foi chamado a modificar as 

efetivas relações sociais, passando de um Estado imparcial para um Estado guardião e 

progressivamente para um Estado intervencionista (promotor das liberdades positivas) (Mir 

Puig, 2006, p. 99). Um intervencionismo em busca da própria eficácia tendente a converter-se 

em um Estado que se traduz num fim em si mesmo a serviço dos seus próprios interesses em 

detrimento dos interesses dos próprios cidadãos (Mir Puig, 2006, p. 104). 

A solução para evitar estes excessos foi buscada conformando-se o Estado sob os 

padrões de um Estado Social e Democrático de Direito. Transferindo esta orientação para o 

direito penal, esse deve buscar uma proteção efetiva de todos os membros da sociedade no 

sentido de impedir comportamentos lesivos a seus interesses, estimados como bens jurídicos 

por eles próprios. Um direito penal com a função de proteção de bens jurídicos dentro de um 

sistema que se atenha aos princípios garantidores, tanto das liberdades negativas, como das 

liberdades positivas dos cidadãos pautados nos critérios de um Estado Social e Democrático 

de Direito. 

Deste quadro, ao final, resulta uma ampliação do objeto de proteção do direito penal, 

de forma que as necessidades coletivas de tutela se aproximaram das clássicas necessidades 

individuais, trazendo para dentro do espectro de proteção do direito penal, bens jurídicos 

transindividuais e conduzindo a teoria do delito a uma necessária inovação segundo às suas 

novas particularidades. 

Das mudanças político-sociais ocorridas, em oposição à teoria monista, vê-se adotada 

a teoria dualista para a caracterização do objeto de tutela jurídico-penal. Tal teoria, utilizando 

como critério de classificação a titularidade do bem jurídico, afirma que, os bens jurídico-

penais possuem natureza tanto individual como supra-individual. Nestes termos, o objeto 

jurídico de tutela penal pode ter como titular, não só o indivíduo (visto na sua singularidade), 

como também a coletividade (na qual o indivíduo é concebido como parte de um sistema 

comunitário), o Estado, e, no âmbito do direito penal internacional, a própria humanidade 

(Sporleder de Souza, 2004, p. 295).  



111 
 

Verifica-se, pois, que os bens jurídicos supra-individuais são tutelados por si mesmos. 

Salientando-se, todavia, que esta proteção deve ter uma relação constitutiva com o indivíduo. 

Um indivíduo que necessita desenvolver-se enquanto ser social no seu amplo sentido (social, 

cultural, econômico, ecológico e comunitário), e não apenas enquanto ser individual, como 

ocorre quando da proteção dos seus bens jurídicos individuais (Sporleder de Souza, p.268). 

Estando, o meio ambiente, por exemplo, sob alvo de proteção penal; tendo em vista “a idéia 

relacional de responsabilidade do homem não só para com a natureza, mas também para com 

as gerações futuras” (Sporleder de Souza, 2006, p. 272). 

De início, evidencia-se a relação de complementariedade material que há entre os bens 

jurídicos individuais e transindividuais. A exemplo da saúde pública em relação à saúde 

individual, do ambiente em relação à qualidade de vida do homem etc. Nos bens jurídicos 

individuais a referência pessoal é direta, nos bens jurídicos transindividuais esta referência é 

indireta. Indireta em maior ou em menor grau; ou seja, bens universais (da sociedade como 

um todo) com um marco individual mais ou menos acentuado (Prado, 2003, p 107, 108). 

Como se verá na visão antropocêntrica-ecocêntrica do meio ambiente adotada por este 

trabalho, há uma referência direta ao bem jurídico meio ambiente e, complementarmente, há 

uma referência indireta ao bem individualizado vida humana. Tem-se, pois, uma relação de 

complementariedade material entre o bem jurídico meio ambiente e o bem jurídico vida. Em 

suma, protegendo-se o meio ambiente, está-se tutelando a vida. 

Adotando-se esta perspectiva, tem-se que o juízo de valor sobre a relevância de um 

determinado bem jurídico transindividual exige o necessário reflexo na esfera individual para 

a sua vulneração. Portanto, para que um bem jurídico transindividual seja considerado 

passível de tutela jurídica, a sua lesividade deve possuir uma parcela mínima de repercurssão 

na esfera individual (Prado, 2003, p 98, 110). Desta feita, “os bens jurídicos universais serão 

legítimos desde que sejam referentes dos interesses dos indivíduos e assegurem as 

possibilidades vitais do ser humano” (Bottini, 2007, p. 185). 

Nesse diapasão, na qualidade de fator indispensável à vida e à saúde do homem é que 

o direito ambiental existe, e não como objeto autônomo desvinculado dos interesses humanos 

fundamentais. Ou seja, “A comercialização de um espécime animal sem autorização, se não 

violar, por si só, as relações ambientais que formam um ecossistema, não ostenta relevância 

penal, porque não causará, nem potencialmente, ameaça aos interesses do homem”. Da 

mesma forma, “os delitos de trânsito não têm o escopo de tornar o transporte viário mais 

célere e a circulação de veículos mais fluida, mas objetivam, com a previsão de sanções 
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penais, a proteção da vida e da integridade física de condutores e pedestres” (Bottini, 2007, p. 

185, 186).  

A proteção ao meio ambiente, especificamente, é evidenciada pelo seu caráter de 

imprescindibilidade para uma sadia qualidade de vida do homem e, por ser um bem esgotável, 

sua regulação estatal evolui “por um imperativo elementar de sobrevivência”, salienta Prado. 

Uma tutela que se encontra impregnada por valores essenciais relacionados aos direitos 

fundamentais, como o direito à vida e à saúde (Prado, 2005, p 67). A grande relevância dada 

ao bem jurídico meio ambiente, deve-se à ligação intrínseca entre a sua preservação e a 

própria sobrevivência da espécie humana (Freitas, 2005, p. 49). 

Como ponto de partida deste estudo que envolve o meio ambiente, imprescindível se 

faz traçar os seus limites conceituais. Apesar de não haver consenso entre os especialistas 

sobre a noção do que vem a compor o meio ambiente, tem-se um conceito jurídico dado pela 

Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Em seu artigo 3º, 

inciso I, há a definição de meio ambiente como sendo “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. O meio ambiente foi assim definido em 1981 e, sete anos após, 

alcançou proteção em nível constitucional. 

Num brevíssimo comentário histórico, tem-se que o despertar para a importância de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, deu-se paulatinamente. Desde o 

descobrimento do Brasil, apesar de, mais por interesses políticos e econômicos, do que por 

motivos altruístas, a Coroa Portuguesa editou leis que regulavam o manejo do meio ambiente. 

Leis regulavam a extração do pau-brasil, extração do mel, atos que viessem a poluir os rios 

etc.  

Com o passar dos anos e a dinâmica dos acontecimentos históricos, as formas de 

proteção e as diversas concepções do porquê e, do como proteger o meio ambiente,  tomaram 

forma e razão de existência as mais diversas. No entanto, pode-se dizer que, importante 

mudança de paradigmas na forma de perceber o meio ambiente ocorreu quando da visão 

global dada pela ciência biológica de que meio ambiente é um sistema de seres vivos e não-

vivos, todos inter-relacionados numa dependência necessária.     

No transcurso do tempo, veio a industrialização, os pós-guerras, a ditadura militar, 

todos, dentre outros, fatos sociais que contribuíram na distorção de todo um ideal protetor da 

natureza dentro de uma visão ética global. 
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Com a Constituição Federal de 1988, foi previsto um capítulo específico para tratar 

das questões ambientais, transparecendo nele seu caráter de imprescindibilidade e a sua 

importância de abrangência coletiva. No caput, do artigo 225 da Constituição Federal, o meio 

ambiente foi alçado a bem jurídico de caráter transindividual, quando prescreve que, todos, 

inclusive, as futuras gerações, têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Diante dessa sua transcendência, o legislador constitucional impôs ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, devendo adotar, pois, medidas que devem ir 

além do espaço e do tempo, consoante a sua relevância e imprescindibilidade. Aspectos 

relacionados ao seu caráter de essencialidade à sadia qualidade de vida.  

O caráter da supra-individualidade das questões relativas ao meio ambiente se revela 

diante desta sua grande difusidade. Grande difusidade muito bem transparecida na obra de 

Milaré, em citação a Sérgio Ferraz, o qual leciona que, o meio ambiente pertence a todos e a 

ninguém em particular e; sua proteção a todos aproveita, assim como sua postergação a todos 

em conjunto prejudica (Milaré, 2002, p. 209).  

Por opção do nosso legislador constitucional e, portanto, numa escolha de caráter 

Demcrático de Direito, o artigo 225, caput, da nossa Constituição Federal afirma que: “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Tal artigo, ao vincular o direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado à sadia qualidade de vida, reporta-se ao 

próprio direito à vida.  

Como já salientado, dentre as teorias de bem jurídico que se referem à abrangência do 

seu objeto de tutela, adota-se a teoria dualista em detrimento da teoria monista. Um 

paradigma dualista do bem jurídico, no qual se afirma a existência de bens supra-individuais 

autônomos em detrimento da teoria monista de caráter exclusivamente individual (Sporleder 

de Souza, 2004, p. 127).  

No entanto, para além desta análise de admissão da existência de bens jurídicos 

transindividuais e a sua necessária relação com o bem jurídico individual, uma posterior 

classificação se faz necessária no que concerne ao grau de referência dado ao homem como 

destinatário indireto da proteção penal do bem jurídico meio ambiente, por exemplo. Numa 

concepção antropocêntrica dependente, seria indispensável, no momento de aplicação do tipo, 

a comprovação de afetação, mínima que seja, de interesses do indivíduo; numa persepctiva 

antropocêntrica independente (ecocêntrica moderada), “mesmo estando o bem jurídico 



114 
 

concebido como condição indispensável à existência humana e à satisfação de interesses 

pessoais, seria essa referência à pessoa uma mera ratio legis, não sujeita à comprovação no 

caso concreto” (Figueiredo, 2008, p. 140). Filia-se a esta última perspectiva. Deste modo, 

acredita-se, por exemplo que, a proteção jurídico-penal de animais em extinção é possível 

dentro de uma teoria de bem jurídico, na medida em que se tem esta satisfação do interesse do 

indivíduo como ratio legis, apesar de  não haver uma afetação direta do indivíduo. 

Nesses termos, ressalta-se a necessidade da presença de um portador individual do 

interesse coletivo em análise, para que haja legitimidade na defesa de bens jurídicos 

transindividuais. Ou seja, protege-se diretamente o meio ambiente, mas indiretamente, a vida 

humana atual e futura. Afora isto, a referência ao indivíduo permite um estabelecimento de 

um senso crítico na determinação de uma conduta como delituosa. 

Na relação homem/meio ambiente, há correntes de pensamento que colocam ora o 

homem, ora o meio ambiente como eixo gravitacional da proteção, ou ainda, preveem entre 

eles uma relação simultânea. A saber: na teoria ecocêntrica absoluta, “o meio ambiente é 

considerado em si mesmo, independentemente de qualquer interesse humano, e pode ser 

defendido até contra ele”; na teoria antropocêntrica absoluta, “a proteção do ambiente é feita 

tão-somente em razão de sua lesividade ou danosidade para o homem, e por intermédio de 

outros bens jurídicos (vida, integridade física, saúde)”; na teoria antropo-ecocêntrica ou 

mista, “o ambiente é protegido como bem jurídico penal autônomo e de caráter antropo-

ecocêntrico” (Prado, 2005, p. 129). 

Nesta concepção antropo-ecocêntrica da relação homem/ambiente, o meio ambiente é 

dotado de autonomia enquanto objeto jurídico de proteção penal, mas de modo indireto se 

relaciona com interesses individuais. Para esta corrente, portanto, o meio ambiente como bem 

jurídico, não é uma realidade em si, ao contrário, uma realidade vinculada. “Adstrita ou 

referida indiretamente ao ser humano, ainda que substancialmente autônoma” (Prado, 2005, p. 

130). Adota-se neste trabalho a visão antropocêntrica-ecocêntrica, dando legitimidade à 

proteção penal do meio ambiente segundo os critérios supracitados. 

Numa análise crítica acerca das concepções descritas e analisadas, pode-se dizer que: 

por um lado, seria utópico e ingênuo acreditar e sustentar que o ser humano defenderia um 

bem totalmente desvinculado de si mesmo, quando, por outro lado, seria realista posicionar-se 

no sentido de que, quando o indivíduo atua na defesa do meio ambiente, ele está atuando em 

defesa do seu próprio habitat em prol da sua sobrevivência e do seu bem-estar. Portanto, 

protege-se diretamente o meio ambiente, como um bem jurídico transindividual, no sentido de 
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que, condutas a ele dirigidas, a todos afetam e, a sua defesa, a todos aproveitam; porém, 

indiretamente, protege-se o bem jurídico vida do ser humano como seu fundamento primeiro. 

Inobstante este trabalho refutar a teoria ecocêntrica absoluta, a qual considera o meio 

ambiente um bem jurídico autônomo (desvinculado do indivíduo), atenta-se aos riscos 

advindos do caráter aberto, relativo e de alto grau de abstração do que vem a ser o bem-estar 

do ser humano. Trazendo uma considerável abertura para a intromissão dos subsistemas 

político e econômico, satisfazendo a interesses setorizados e locais. Interesses nem sempre 

condizentes com uma real promoção de um equilíbrio ecológico globalizado que vise, 

verdadeiramente, ao ser humano de hoje e às futuras gerações.  

Numa análise crítica deste termo bem estar do ser humano quanto à determinação do 

seu significado e limites, tem-se que, por um certo prisma, uma teoria ecocêntrica absoluta, 

em que o meio ambiente é considerado em si mesmo, independentemente de qualquer 

interesse humano, traz uma “blindagem” frente às já citadas ingerências indevidas de caráter 

puramente político ou econômico mascaradas pelo véu da proteção do “bem estar”. Termo 

por demais aberto e relativo quando referenciado, tanto em nível espacial (em termos de 

países e povos), como temporal (em termos de geração atual e gerações futuras).  

De toda sorte, a teoria antropo-ecocêntrica é a que mais se coaduna com um direito 

penal de raízes liberais, onde se tem o homem como fundamento e limite desta proteção. De 

modo que, o bem estar e sadia qualidade de vida estejam diretamente associados ao direito à 

vida do indivíduo e condicionados (salienta-se) a um meio ambiente ecologicamente 

equlibrado. Colocando, portanto, o meio ambiente ecologicamente equilibrado num patamar 

de um direito humano fundamental.  

“Deve-se valorar no contexto ambiental o conjunto de condições ecológicas que 

interessam à convivência humana”. Deste modo, em última instância é o homem que define a 

qualidade de vida de que precisa para satisfazer suas necessidades existenciais e de 

convivência digna (Prado, 2005, p. 130). 

Neste momento, é oportuno evidenciar a colocação de Machado, para o qual, “não 

basta viver ou conservar a vida. É justo buscar e conseguir a ‘qualidade de vida’ ”(Machado, 

2003, p. 48). Esta observação se faz importante para argumentos posteriores, a saber: em 

sendo, a sadia qualidade de vida um direito humano fundamental, a sua proteção contra lesão 

ou perigo de lesão tem dignidade penal. E, considerando que, a sadia qualidade de vida inclui 

no seu rol, a possibilidade de livre realização do ser humano e do seu normal 
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desenvolvimento proporcionado pela paz jurídica comunitária, então, determinadas condutas 

que dificultem a fruição destes direitos são passíveis de proteção penal. Em sequência, vê-se 

que, não é incomum condutas ensejadoras de perigo abstrato de lesão interferirem na 

possibilidade de pleno gozo destes direitos. Pondo-se, portanto, na posição de relevante este 

grau de lesividade a bem jurídico. 

Na sequência da nossa investigação, tem-se que, dentre importantes princípios que 

norteiam todo o sistema jurídico ambiental, os princípios da prevenção e da precaução ligam-

se diretamente à peculiar relevância do meio ambiente como bem jurídico de caráter 

transindividual e à sua exposição a perigos abstratos de lesão. Apresentando-se como 

pertinentes, neste contexto, as funções preventivas gerais da pena para a instrumentalização 

da sua tutela diante de todas essas características. 

Para alguns autores, os princípios da precaução (prudência ou cautela) e da prevenção, 

são tratados como sinônimos, mas Bessa Antunes os tem como diferentes. O que, para o 

direito penal, traz algumas consequências no momento de se admitir, ou não, um perigo 

abstrato de lesão como elemento importante para a legitimação da tutela penal do meio 

ambiente frente a condutas que causem perigo abstrato de lesão. Assim vejamos: 

O princípio da prevenção é tratado numa perspectiva diversa do princípio da 

precaução, nos termos de que, o princípio da prevenção “aplica-se a impactos ambientais já 

conhecidos e dos quais se possa com segurança, estabelecer um conjunto de nexos de 

causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros mais prováveis” 

(Bessa Antunes, 2005, p. 26-28). 

O princípio da precaução se depreende da situação que “nem sempre a ciência pode 

oferecer ao Direito uma certeza quanto a determinadas medidas que devam ser tomadas para 

evitar esta ou aquela conseqüência danosa ao meio ambiente”; em vista desta incerteza, 

impõe-se cautela. Tal princípio, é pois, apto para lidar com situações em que não há histórico 

suficiente quanto às consequências de determinadas condutas. Traduz-se, não como uma 

“paralização da atividade, mas que ela seja realizada com os cuidados necessários” (Bessa 

Antunes, 2005, p. 26-28). 

Numa visão mais acentuada da missão do princípio da precaução na defesa do bem 

jurídico frente à incerteza do dano, Amaral completa, “a atitude de precaução deflui não só do 

que nós sabemos, mas também do que nós deveríamos ter sabido, e ainda, sobre o que nós 

deveríamos duvidar” (Amaral, 2007, p. 215). 
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A legislação internacional também salienta o princípio da precaução, sendo 

explicitamente previsto no Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992, a saber: “Para proteger 

o meio ambiente medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos Estados 

segundo suas capacidades. Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 

certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas 

efetivas visando prevenir a degradação do meio ambiente”. 

Paulo Affonso Leme Machado defende que, “a implementação do princípio da 

precaução não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas. Não se trata da precaução 

que tudo impede ou que em tudo vê catástrofes ou males”. Ao contrário, “O princípio da 

precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à 

continuidade da natureza existente no planeta” (Machado, 2003, p. 56). 

Para esse autor, “a precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco ou do 

perigo”. Ademais acrescenta o afirmado por Nicolas Treich e Gremaq, os quais aduzem: “  

‘No mundo da precaução há uma dupla fonte de incerteza: o perigo ele mesmo considerado e 

a ausência de conhecimentos científicos sobre o perigo. A precaução visa a gerir a espera da 

informação. Ela nasce da diferença temporal entre a necessidade imediata de ação e o 

momento onde nossos conhecimentos científicos vão modificar-se’ ” (Machado, 2003, p.57). 

Cada um destes dois princípios tem o seu lugar de destaque em determinadas 

circunstâncias. O princípio da prevenção lida com situações em que já se conhecem as 

consequências de iniciar ou dar continuidade a determinada atividade. Aqui, tem-se um nexo 

causal devidamente comprovado. O princípio da precaução se coloca em evidência no 

momento em que não se sabe, nem ainda se poderia saber, quais as consequências (tanto 

espaciais como temporais) que determinadas atividades ou atos poderão causar ao meio 

ambiente ou à vida, diretamente. Atividades cujo plano científico e suas consequências ainda 

estão por se descortinar, tendo como precaução, neste momento, o objetivo de promover uma 

cautela frente a riscos causados pela própria incerteza nas informações sobre tais riscos. 

Informações estas que só poderão ser obtidas num tempo posterior. Contudo, levando-se em 

consideração, a relevância do bem e a magnitude espacial e temporal que uma lesão poderia 

ocasionar, tomadas de precaução em nível de antecipação de tutela, em algumas situações, é a 

solução mais racional. Considerando-se como legítima a incriminação de condutas que 

expõem bem jurídico a perigo abstrato de lesão, por exemplo. 

Numa relação entre a relevância do bem em questão e o perigo abstrato de lesão, aduz 

Ilha da Silva que, diante da natureza difusa e relevante do bem, a exemplo do meio ambiente, 
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o qual não possibilita o auferimento do dano senão quando atinge proporções desastrosas, 

pode-se recorrer à incriminação por perigo abstrato de lesão. A exemplo do buraco na 

camada de ozônio, o qual não foi produzido de forma imediata, e sim, a partir de reiteradas 

agressões ao meio ambiente (Ilha da Silva, 2003, p. 144). Busato/ Huapaya, reconhecem na 

regulação destes delitos uma importância político-criminal (Busato/ Huapaya, 2007, p. 41). 

Dentre vários outros exemplos, atualmente, o que se tem como realidade é que as 

fontes naturais não são inesgotáveis, o tráfico de entorpecentes é uma das maiores economias 

mundiais e que impõe sérios danos à saúde pública. O que esses exemplos têm em comum é a 

necessidade de uma tutela diferenciada, por tratar-se de bens coletivos e difusos “em que é 

praticamente impossível estabelecer uma comprovação por meio de uma relação de causa e 

efeito entre ação e resultado, contudo, é inegável o seu caráter danoso” (Ilha da Silva, 2003, p. 

144). Uma tutela em nível de perigo abstrato de lesão. 

Corrobora com esta antecipação da tutela, o demasiado distanciamento entre a conduta 

e o objeto de proteção da norma (D’Ávila, 2007b, p. 33). Ademais, leva-nos a refletir a 

possibilidade de reconhecimento dessas técnicas de tutela antecipada, na forma de crime de 

perigo abstrato, as tensões entre os interesses político-criminais de prevenção geral no âmbito 

do direito penal e as dificuldades de proteção decorrentes das especificidades dos bens 

jurídicos transindividuais, em especial o meio ambiente (D’Ávila, 2007b, p. 33, 34).  

Diante destas especificidades dos bens transindividuais e das dificuldades de precisar 

com nitidez os perfis e contornos de uma devida proteção destes bens, a sua inevitável 

tendência de tutela nestes moldes, parece, como observa Muñoz Conde, trazer consigo um 

forçoso recurso aos delitos de perigo abstrato de lesão antecipando a intervenção do bem 

jurídico (Muñoz Conde, 2001, p. 572).  

O princípio da precaução foi invocado expressamente pela Lei 11.105/05 (Lei de 

Biossegurança) no seu art. 1º, que dita: “Esta Lei estabelece normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o 

transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 

comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 

geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao 

avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio 

ambiente”. Os OGM (organismos geneticamente modificados) por fazer parte de uma 
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tecnologia recente, constituem, ainda, uma incógnita para a integridade do ecossistema 

planetário. 

As diretrizes desta lei apontam para uma observância obrigatória de medidas que 

visam à garantia da vida em suas diversas manifestações. Trata-se de um postulado recente, a 

lidar com questões recentes relacionadas às interferências das inovações tecnológicas que 

afetam os seres vivos vegetais, animais e humanos. Tais interferências representam, numa 

certa medida, uma incógnita para a integridade do ecossistema planetário, podendo 

desencadear na natureza efeitos imprevisíveis (Milaré, 2005, p. 331). 

No debate que se forma em volta deste tema, há opiniões no sentido de que a 

utilização da biotecnologia não importa em risco algum e, outros componentes da comunidade 

científica advertem sobre seus riscos irreversíveis para a agricultura, seres humanos e 

ecosistemas. Este ambiente de incertezas dá origem ao princípio da precaução como 

mecanismo de proteção. Mecanismo esse, aplicado no momento em que se objetiva apontar 

“motivos razoáveis e indicativos de que, dessa inovação, possam decorrer efeitos 

potencialmente perigosos – para o ambiente, para saúde das pessoas e dos animais –, 

incompatíveis com os padrões de proteção que se busca garantir”. O princípio da precaução 

articula-se sob dois pressupostos: “a possibilidade de que condutas humanas causem danos 

coletivos vinculados a situações catastróficas que podem afetar os seres vivos, e a falta de 

evidência científica (incerteza) a respeito da existência do dano temido” (Milaré, 2005, p. 

333). 

Referindo-se às modernas técnicas biomédicas, Ferreira da Cunha aduz que, apesar da 

necessidade do direito penal de esperar pelo acontecer da vida para depois intervir, “o Direito 

Penal também não pode permitir que bens primordiais das pessoas sejam lesados ou fiquem 

gravemente em perigo”, devendo-se procurar uma atuação equilibrada. Na área de técnicas 

biomédicas, dá-se como exemplos: criação de embriões com a exclusiva finalidade de 

investigação; manipulação genética que altere a identidade da pessoa, assim como os 

processos de clonagem; processos de psicoterapia que visem à modificação da personalidade 

da pessoa etc (Ferreira da Cunha, 1995, p. 408, 409).  

Referindo-se à regulação jurídica da biotecnologia, Minahim leciona que, por um lado, 

pela importância dos bens a serem tutelados e a magnitude das lesões (lesões ao patrimônio 

genético da humanidade), o direito penal é chamado a emprestar sua adesão e sua 

coercitividade na tutela desses bens e interesses a ela referidos; por outro lado, “o ineditismo 

das situações, assim como a velocidade com que elas ocorrem e se diversificam, têm, porém, 
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surpreendido o direito penal, provocando desestabilizações no seu arsenal teórico tradicional, 

reclamando um realinhamento desse ramo do direito com a realidade” (Minahim, 2005, p. 

48). 

Ainda acerca do potencial de destruição proporcionado pela tecnologia moderna, 

admite Zaffaroni que, “o desenvolvimento vertiginoso da energia nuclear, a engenharia 

genética e os meios de guerra química, assim como a transmissão de notícias falsas e a 

possibilidade de alterar mecanismos computadorizados de grande complexidade”, são apenas 

alguns exemplos que pertencem a uma realidade na qual são geradas condutas perigosas que, 

“mesmo levadas a cabo individualmente ou por pequenos grupos, são capazes de destruir 

milhares de vidas humanas ou produzir cataclismos semelhantes aos telúricos” (Zaffaroni, 

2005a, p. 109). 

Retornando um pouco aos argumentos iniciais, o direito penal, como instrumento de 

proteção subsidiária de bem jurídico é um dos mais importantes legados do pensamento penal 

liberal, o qual estabelece a concepção de ilícito no dano ou perigo de dano ao objeto de 

proteção da norma penal. Este pressuposto de legitimidade do direito penal leva a pensar as 

políticas criminais do Estado de forma crítica, de modo que só será objeto de incriminação a 

conduta que exponha bem jurídico à lesão ou perigo de lesão. Não podendo, portanto, 

vislumbrar interesses político-criminais de prevenção geral positiva sem atender aos 

pressupostos já assinalados. Há, portanto, dois âmbitos de avaliação da conduta a serem, 

legitimamente, sancionadas pelo Estado. O primeiro que limita o objeto de tutela da norma a 

bem jurídico penalmente relevante e, o segundo que limita essa incriminação à averiguação, 

no caso concreto, de uma ofensa ao bem jurídico tutelado (dano ou perigo de dano) (D’Ávila, 

2007b, p. 31, 32). São dois momentos de apreciação da legitimidade. Um, representado pelo 

princípio de proteção do bem jurídico, outro, decorrente desse, representado pelo princípio da 

ofensividade. 

No entanto, paralelo a um resgate do significado crítico-garantista da ideia de 

ofensividade, necessário se faz desenvolver categorias capazes de atender aos desafios que o 

nosso tempo coloca. Não como categorias capazes de legitimar toda e qualquer pretensão 

político-criminal do Estado, mas como categoria que, ao mesmo tempo, impõe limites 

materiais à atuação do direito penal nos novos espaços de intervenção, sem, contudo 

inviabilizá-la, conferindo-lhe legitimidade (D’Ávila, 2007b, p. 53, 54).  

Tudo isto, pela necessidade de se pensar o direito penal de forma mais atualizada, 

desprendido de um individualismo extremado e condizente com as características, não só dos 
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bens tradicionais, como também dos transindividuais, para os quais, em determinadas 

situações, a sua eficaz proteção resta na dependência de uma tutela antecipada que se traduz 

na adoção de tipos de ilícito de perigo abstrato (Ilha da Silva, 2003, p. 101). 

O emprego da técnica legislativa de perigo abstrato de lesão em detrimento do perigo 

concreto de lesão, adequa-se melhor aos bens jurídicos de natureza transindividual, 

apresentando algumas vantagens de ordem prática de suma importância para a sua eficaz 

proteção (Prado, 2005, p. 134). Uma destas vantagens refere-se às dificuldades probatórias 

nos delitos de acumulação, tão comuns na esfera ambiental. Tendo em vista que, a afetação 

do bem jurídico meio ambiente, diante do seu caráter complexo e difuso, apresenta problemas 

no âmbito da relação de causalidade (dificuldade de se estabelecer uma relação necessária 

entre a realização de determinada conduta e seus resultados) e, por conseguinte, na seara 

probatória.  

Em continuação, a incriminação de uma conduta por meio de referenciais de perigo 

abstrato de lesão, apresenta-se menos indeterminada e, as margens judiciais no momento de 

avaliação do perigo, mais reduzidas. O que é apropriado, pois, considerando que a avaliação 

de certas condutas requerem conhecimentos de atividades tecnológicas cada vez mais 

especializadas, esta avaliação estará mais bem localizada em sede legislativa, onde deve-se ter 

um estudo prévio para definir uma atividade como perigosa, ou não (Prado, 2005, p. 135). 

Havendo, porquanto, apenas uma análise ex ante do perigo, como se faz quando se prevê uma 

conduta como de perigo abstrato de lesão. 

Outra vantagem, salienta Prado, “é a eliminação do acaso e o incremento da prevenção 

geral, já que é mais identificável o perigo pelo destinatário” (Prado, 2005, p.135, 136).  

Ou seja, nos delitos de perigo abstrato há a eliminação do acaso, no sentido de que, a 

não concretização do perigo por mero acaso, não importa para apreciação da conduta 

criminosa, pois, o seu desvalor não é avaliado ex post, como nos delitos de perigo concreto, e 

sim, ex ante. Um incêndio, por exemplo, que não toma as proporções que fatalmente tomaria, 

somente por acaso, devido ao vento que, neste dia, direcionou-se no sentido contrário ao que 

normalmente se direciona, levando as chamas para o lado em que não ocasionou danos. 

Dentro de uma análise em nível de perigo abstrato (análise ex ante), não há alteração do 

caráter desvalioso da conduta, pois, o desvalor já é considerado como desvalor ex ante. A 

depender da relevância do bem e da magnitude quantitativa e qualitativa do perigo, não se 

pode ficar à mercê do acaso. 
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Quanto à supracitada identificação do perigo pelo destinatário, incrementando a 

prevenção geral, acrescenta-se que, a vantagem do uso da técnica de perigo abstrato é 

ampliada, considerando que com os elevados níveis das técnicas utilizadas na sociedade atual, 

exige-se, não raras vezes, um alto grau de qualificação para ser identificado, percebido como 

perigo. 

Imerso neste quadro de transindividualidade do bem jurídico, está o fato de que, a alta 

tecnologia que nos apresenta hoje não nos fornece respostas concretas à magnitude espaço-

temporal de um eventual, por exemplo, acidente nuclear. A atividade nuclear ou a utilização 

da engenharia genética trazem riscos, mas também trazem benefícios. Diante destes 

benefícios, certos riscos são suportados pela sociedade e, outros não. Nesse sopesar de 

aceitabilidade de riscos, como se verá no capítulo III, a teoria da imputação objetiva tem 

relevante papel. Porém, o que já neste momente interessa frisar, é que posições advindas de 

uma maior ou menor tolerância a esses riscos trazem divergências entre doutrinadores acerca 

da própria finalidade do direito e quais seriam os instrumentos mais adequados para cumprir 

esta finalidade. 

Como efeito de uma sociedade tecnológica potencialmente perigosa, tem-se o 

princípio da precaução, surgindo como resposta a condutas e atividades em que não há certeza 

científica acerca dos seus potenciais lesivos, mas que efeitos extremamente danosos para os 

homens suplantam este déficit de certeza. Dessa forma, o tratamento dado a possibilidade de 

atuação do direito penal em nível de precaução não é peremptoriamente tida como ilegítima. 

Ao contrário, a utilização do direito penal como instrumento de efetivação das normas de 

precaução é um ponto importante a ser discutido pela doutrina. Levando-se em consideração 

não só condutas que lesam ou põem em perigo concreto de lesão um bem jurídico, mas 

também, as que, apoiadas em medidas de precaução, exponham bens jurídicos a perigo 

abstrato de lesão. Ou seja, este “controle do perigo” através da precaução é realizado através 

da criminalização de condutas por meio de tipos penais de perigo abstrato, antecipando a 

incidência da norma a um momento anterior ao resultado lesivo.  

Ao incorporar a precaução como elemento orientador, o direito penal leva em 

consideração danos potenciais como merecedores de tutela. Leva em conta uma nova 

realidade tecnológica cuja exposição a perigos diverge das realidades de outrora para as quais 

eram suficientes a prevenção. Uma realidade na qual o desenvolvimento da tecnologia nas 

áreas de energia nuclear e engenharia genética (por exemplo) trazem um potencial de lesão 

diferenciado. 
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O tipo penal gerado pelo princípio da precaução afetará as atividades cuja 

periculosidade não é reconhecida como tal pela ciência, nem é uma evidência estatística, mas 

cuja contenção é exigência de uma sociedade amedrontada com os efeitos potenciais e ocultos 

das novas tecnologias (Bottini, 2007, p. 109). 

Sendo a aplicação do princípio da precaução decorrente da ausência de conhecimentos 

sobre a periculosidade de determinadas atividades, ou seja, da inexistência de certezas 

científicas ou estatísticas sobre quaisquer resultados concretos decorrentes das mesmas, não é 

possível a proibição de tais práticas através de figuras delitivas de lesão ou perigo concreto de 

lesão, pois o elemento externo, ex post, exigido para tais espécies normativas está, em 

princípio, ausente nas hipóteses de precaução (Bottini, 2007, p. 255). Portanto, diante dessa 

ausência de consequências exteriores das condutas regidas pelas regras da precaução, a única 

técnica possível seria a de delitos de perigo abstrato. “nestes, a modificação externa resultante 

do comportamento não é expressa no tipo penal, o que lhes permitiria abrigar e apontar o 

desvalor das atividades afetadas pela precaução” (Bottini, 2007, p. 255, 256). 

Como visto, algumas correntes penais compreendem a natureza jurídica dos delitos de 

perigo abstrato como delitos de lesão ou delitos formais. A primeira concepção de legitimação 

do direito penal da precaução que concebe os tipos de perigo abstrato como delitos de lesão é 

defendida por, dentre outros, Kindhäuser. Segundo este autor, “os crimes de perigo abstrato 

não são uma ameaça antecipada de danos, mas abalam, por si mesmos, o âmbito de segurança 

da disponibilidade dos bens jurídicos”. Para ele, “este pensamento metodológico é adequado à 

aplicação da norma penal para proteger regras de precaução, pois, nessas hipóteses, a própria 

prática da conduta proibida, mesmo que existam dúvidas científicas sobre sua periculosidade, 

já perturbaria a segurança e a certeza de intangibilidade dos bens jurídicos”. Categoricamente 

Kindhäuser afirma que, “para a segurança em âmbitos da vida que estejam expostos a grandes 

perigos, devem-se proibir ações até que seja demonstrado seu caráter inofensivo” (Bottini, 

2007, p. 257). 

De forma incisiva e direta Kindhäuser afirma: “La interpretación de bienes jurídicos 

como médio de participación en la vida social sugiere a su vez el deber de extender la 

protección también al aseguramiento de la posibilidad de disposición sobre dichos bienes”. 

Para ele, este assegurar a disposição dos bens, é tarefa do princípio de proteção ao bem 

jurídico.  Nestes casos, “el peligro abstracto no afecta el bien jurídico mismo, en su forma o 

sustância, sino la seguridad, con la cual se puede disponer sobre el bien” (Kindhäuser, 2001, 

p.81). Visto por essa perspectiva, Kindhäuser não considera o bem jurídico de forma isolada, 
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e sim, acrescido de uma necessária possibilidade de fruição em termos de totalidade. Para ele, 

a despreocupada disposição dos bens integra a sua proteção. Se, de uma certa forma, esta 

disposição é atingida, houve uma lesão ao bem jurídico penalmente relevante, estando 

legitimada a intervenção penal para sua proteção. Desta forma, tem-se a tranqüila 

possibilidade de disposição do bem jurídico como critério material que fundamenta a sua 

tutela contra perigo abstrato de lesão. 

De acordo com a concepção de Kindhäuser, “a legitimidade do perigo abstrato 

residiria na premissa de que um bem sobre o qual não se pode dispor de forma despreocupada 

não é racionalmente aproveitável em sua totalidade” (Machado, 2005, p. 134). 

Para Machado, na hipótese lançada por Kindhäuser, os delitos de perigo abstrato 

seriam normas de segurança necessárias para uma despreocupada disposição sobre os bens. 

Uma realidade a que, segundo ele, o direito penal não pode permanecer alheio (Machado, 

2005, p. 134).  

Desta feita, continua Machado, infere-se que numa sociedade cujo avanço tecnológico 

traz novos e significantes perigos, a segurança passou a ser um bem merecedor de tutela. 

“Nessas circunstâncias, a proteção da vigência da norma deixa de ser encarada como um fim 

em si mesmo para aparecer como um fim material do direito penal, sem o qual não haveria o 

mínimo de confiança e tranqüilidade de expectativas para usar e gozar de direitos e bens” 

(Machado, 2005, p. 117). Sob essa égide, vislumbra-se uma linha político-criminal de 

antecipação da intervenção penal, dentro de uma estratégia de segurança contra estes novos 

riscos, na qual o princípio da precaução constitui o fundamento desta segurança (Machado, 

2005, p. 135). 

Bottini apresenta como censura a esta concepção, a ausência de um instrumental 

crítico capaz de apontar excessos na criação ou na aplicação dos tipos penais de perigo 

abstrato, assemelhando-se a um mero formalismo, no sentido de que, o simples 

descumprimento da lei imporia a atuação do direito penal (Bottini, 2007, p. 259, 260). 

Na ótica desse autor, para que uma conduta a qual oferece perigo abstrato de lesão seja 

tida como legítima, exige-se a verificação de um elemento material para a constatação da sua 

tipicidade que, no caso, está relacionado ao risco e, portanto, à periculosidade. A exigência da 

periculosidade como elemento típico, a princípio, excluiria a incidência da norma penal nas 

hipóteses de precaução; pois, exige-se o questionamento acerca da previsibilidade da 
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causação do dano como elemento integrante de um efetivo desvalor do comportamento 

(Bottini, 2007, p.260, 261).  

No entanto, alguns doutrinadores que seguem essa corrente flexibilizam os conceitos 

dogmáticos da materialidade delitiva, de forma a permitir a aplicação do direito penal em 

hipóteses de precaução. Inclusive Bottini, não afasta, ao contrário, alia-se ao posicionamento 

de que, diante das incertezas científicas, o princípio da precaução é um instrumento 

importante para a proteção de bens jurídicos. Segundo ele, “a exigência de restrição de 

atividades diante da suspeita de riscos tem capacidade de interagir normativamente, e de 

fundamentar decisões que resguardem interesses de proteção diante dos novos riscos” 

(Bottini, 2007, p. 283).  

A necessidade de oferecer respostas às demandas suscitadas pela sociedade que está 

em constante evolução, para além de ser um fato atual, sempre foi uma constante na evolução 

do direito, como adequadamente salientou Ilha da Silva, o qual levando em consideração a 

sociedade tecnológica atual complementa que, “não se pode pensar numa eficaz proteção 

vislumbrando-se soluções ultrapassadas”. Principalmente quando se vislumbra uma proteção 

dirigida não só ao passado como também o futuro, na medida em que assume um caráter 

preventivo para a manutenção de bens essenciais à vida atual e das futuras gerações (Ilha da 

Silva, 2003, p. 144, 145).  

Em suma, diante das características dos bens jurídicos transindividuais, cuja 

peculiaridade e dimensão de supostos danos exigem medidas de precaução, a sua tutela só 

seria, em determinados casos, adequadamente realizada através da previsão de delitos 

abstratos de lesão. 

 

2.2.4 Perigo concreto e abstrato de lesão: consequências no âmbito de aplicação do 
tipo penal por parte do julgador 

 

A elaboração legislativa de uma figura típica penal, cujo perigo inserto na conduta seja 

de natureza concreta ou abstrata, traz consequências diversas no âmbito da sua aplicação por 

parte do julgador.  

Nos delitos de perigo concreto, a atuação perigosa deve ser demonstrada no caso 

concreto. Por conseguinte, deve ser feita uma análise ex post para determinar se aquele risco 

se realizou em um resultado de perigo concreto. Nos delitos de perigo abstrato, a atuação 
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perigosa é presumida; no entanto, há a possibilidade de apreciação ex ante, pelo magistrado. 

Uma análise, por exemplo, acerca da idoneidade da periculosidade da conduta no caso 

concreto, aceitando-se, assim, prova em contrário, de modo a preservar o seu caráter de caso 

individual e singular.  

Nesses termos, como salienta Queiroz, embora as condutas humanas tidas como 

criminosas possam ser formalmente as mesmas, classificadas como homicídio, roubo, estupro 

etc, concretamente constituem uma situação contextualmente e humanamente irrepetível.  De 

certo modo, complementa o autor, “a função do juiz é fazer o impossível: ajustar a 

generalidade, a abstração dos termos da lei à singularidade de casos que são sempre novos” 

(Queiroz, 2006, p. 135). 

Nos delitos de lesão (art. 121 CP, matar alguém), o resultado de dano é expressamente 

indicado no tipo penal. Nos delitos de perigo concreto de lesão, a exposição a perigo faz parte 

da redação do tipo penal, a exemplo do art. 54 da Lei 9.605/98: “Causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”, art. 250 CP: 

“Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem” 

(Bottini, 2007, p111, 112). 

Nos delitos de perigo concreto, como já visto, “a exigência do perigo faz parte do tipo, 

integra-o como elemento normativo, de sorte que o delito só se consuma com a real 

ocorrência do perigo para o bem jurídico”. É um delito de resultado de perigo, em que a 

realização do tipo objetivo exige a comprovação do perigo concreto para o bem jurídico 

(Prado, 2005, p. 136). Exigindo-se, portanto, uma análise ex post da conduta perigosa, onde o 

juiz decidirá sobre a existência, ou não do perigo no caso concreto; sobre a efetiva colocação 

em perigo do bem jurídico. 

Nos delitos de perigo abstrato, o perigo não é elemento do tipo objetivo. O perigo 

abstrato, é construção do legislador, fruto de uma hipótese, porém não vem explícito no tipo, 

não é mencionado entre seus elementos, o qual se limita a definir uma ação perigosa. 

O delito se consuma ainda que, no caso concreto, “não se tenha verificado qualquer 

perigo para o bem jurídico tutelado, bastando a simples comprobação de uma atividade 

finalista perigosa”, nesses casos, a causa que justifica a punição é inerente à própria ação. Nos 

delitos de perigo abstrato de lesão, a conduta é considerada em si perigosa, e esse é o seu 

fundamento (Prado, 2005, p. 137). Desse modo, os crimes de perigo abstrato independem da 



127 
 

produção de um resultado externo. Trata-se de prescrição normativa cuja completude se 

restringe ao comportamento descrito no tipo (Bottini, 2007, p. 111). 

Exemplos: 

Lei 10.826/03, art. 12 (delito de porte ilegal de arma de fogo): “Possuir ou manter sob 

sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 

ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do 

estabelecimento ou empresa”; 

Lei 9.605/98, art 29: “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente ou em desacordo com a obtida” (delito por acumulação); 

Lei 11.343/06, art. 33 (crime de tráfico de drogas): “Importar, exportar, remeter, 

preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar” (aqui, há uma presunção de perigo para o bem jurídico Saúde Pública; as 

condutas apresentam-se danosas por si mesmas). 

Como exemplo de condutas prevsitas no Código Penal, as quais trazem em seu bojo 

um perigo abstrato de lesão, tem-se: 

- transportar gás explosivo sem licença da autoridade (art. 253 do CP);  

- deixar de notificar à autoridade pública doença de notificação compulsória (art. 269 

do CP).  

Nos delitos de perigo abstrato, a noção de perigo vem inserta na norma incriminadora, 

é obra do legislador, limitando-se o juiz a constatar “se a ação ou omissão eram idôneas à 

criação do perigo para o bem jurídico. Quer dizer: deve-se verificar ex ante a periculosidade 

geral da conduta (idoneidade lesiva)” (Prado, 2005, p. 138). Ou seja, a investigação realizada 

pelo juiz, acerca do perigo, resume-se a uma análise ex ant da idoneidade da conduta para 

causar um resultado de perigo e não ex post como nos casos de perigo concreto.  

Se por um lado a tarefa do julgador se resume à analise ex ante da idoneidade da 

conduta perigosa, por outro lado, a tarefa desse intérprete “não é a mera aplicação literal da 

lei, mas a compreensão teleológica da norma e a definição de seus contornos diante do caso 
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concreto”. Ou seja, a remissão para o juiz da avaliação da materialidade delitiva é uma forma 

de aproximação do marco legal com o caso concreto, visando a corrigir eventuais distorções 

que a aplicação formal do tipo apresentaria. Compreender o sistema penal por essa 

perspectiva, segundo Bottini, é entendê-lo dentro de uma composição entre o direito positivo 

e as diversas estruturas que têm a função de aproximar o ordenamento jurídico da realidade 

(Bottini, 2007, p. 247, 248). 

Apesar de uma aparente nítida classificação dos delitos de perigo como sendo de 

perigo concreto de lesão e de perigo abstrato de lesão, percebe-se nas análises realizadas até o 

presente momento que esta distinção entre concreto e abstrato não se mostra mais de forma 

tão simples e clara, flutua entre categorias. E, por vezes, até se confundem. Como prova disto, 

vê-se doutrinadores e julgadores divergirem na disposição de um tipo penal como sendo de 

perigo concreto ou perigo abstrato. Ademais, em meio à atividade legiferante dos delitos de 

perigo, inserem-se elementos de política criminal que não delineiam peremptoriamente e 

claramente um tipo penal como de perigo concreto ou perigo abstrato. Ou seja, há uma 

identificação de certas demandas valoradas no seio da sociedade com um, ou outro tipo de 

perigo.  

Algumas condutas delituosas apresentam elementos de perigo abstrato e perigo 

concreto ao mesmo tempo: 

Lei 9.503/97 (Tráfego rodado), art. 306: “Conduzir veículo automotor, na via pública, 

sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a 

incolumidade de outrem”; 

Art. 306 da Lei 9.503/97, modificado pela Lei 11.705/08: “Conduzir veículo 

automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência”; 

Lei 11.705/08 (Tráfego rodado) incluiu o art. 308 no Código de Trânsito Brasileiro 

(Lei 9.503/97): “Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, 

disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que 

resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada”; 

Lei 9.605/98, art. 54 (crime de poluição): “Causar poluição de qualquer natureza em 

níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. 
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Nestas três situações elencadas acima, faz-se necessário um dano potencial, 

intermediário entre a mera realização da conduta e a colocação de um bem efetivo e concreto 

sob ameaça objetiva.  

Afora este conflito de delimitação entre perigo concreto e perigo abstrato, percebeu-

se, ao longo deste capítulo, que a própria formulação do critério abstrato de perigo não é 

pacífica. Na síntese realizada abaixo, Silveira corrobora para a conclusão de que a noção de 

perigo abstrato em si não é pacífica, transferindo esta imprecisão para a pluralidade de 

conceitos surgidos entre os doutrinadores que se aventuram no seu estudo.  

Antolisei fazia a distinção entre o perigo abstrato e o perigo presumido (Silveira, 2006, 

p. 117). Torío López utiliza-se da nomenclatura “perigo hipotético” (Silveira, 2006, p. 119). 

Horst Schröder faz subclassificações da figura do perigo, quais sejam, perigo concreto, perigo 

abstrato, perigo abstrato-concreto (Silveira, 2006, p. 121). Marcello Gallo, subdivide o perigo 

em “perigo concreto-concreto” e “perigo concreto-abstrato” (Silveira, 2006, p. 122). Gallas 

estabelece a divisão do perigo segundo a situação em que são vislumbrados estes delitos, 

“delitos de mera atividade perigosa” e os “delitos de resultado perigoso” (Silveira, 2006, p. 

124). Teóricos como, Bernd Schünemann, Heinnrich Demuth e Jürgen Wolter apoiam os seus 

argumentos numa perspectiva normativa (Silveira, 2006, p. 129). Além de Jescheck, 

Weigend, Hans-Joachim Rudolph etc, todas estas denominações, trazem em seu bojo um 

modo diverso de perspectivar o perigo. 

Afora todas estas discussões, não se pode negar a existência de uma polêmica relação 

entre delito de mera atividade e delito de perigo abstrato. “No delito de mera atividade, o tipo 

se perfaz com a realização da conduta, exaure-se com a própria ação ou omissão, 

independentemente da ocorrência de um resultado material (inclusive de perigo)”. Nesses 

tipos de delito a própria ação constitui o ponto final do tipo, assim como acontece no tipo de 

perigo abstrato em que a própria ação implica um perigo.  Disso tem-se que, a semelhança 

entre o delito de pura atividade e o delito de perigo abstrato “radica exatamente em que para 

ambos basta a comprovação do comportamento, que os consuma e lesiona o bem jurídico” 

(Prado, 2005, p. 142). 

Nesta busca de uma opção político-criminal mais apropriada para a configuração 

típica dos delitos transindividuais, mais especificamente dos crimes ambientais, Prado salienta 

que há quem entenda ser a configuração de delito de mera atividade a configuração mais 

adequada (Prado, 2005, p. 142). No entanto, apesar da configuração de delitos de perigo 

abstrato como delitos de mera atividade aparentar-se (em determinados casos) como 
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“conveniente” político-criminalmente, os delitos de perigo abstrato tem na sua avaliação ex 

ante (realizada pelo julgador) uma forma de ajustar o tipo penal ao caso concreto.  

Ou seja, nos delitos de perigo abstrato deve estar ínsito na conduta uma situação 

valorada ex ante pelo legislador como perigosa, mas a idoneidade da ação ou omissão para a 

criação do perigo para o bem jurídico deve ser constatada pelo julgador no momento da 

aplicação da lei (comprovação de uma atividade finalista perigosa) no caso concreto. Nos 

delitos de mera conduta não há esta análise. 

Todas as transformações ocorridas na atualidade, por um lado, têm ensejado um 

aumento significativo da tutela penal, por outro lado, têm implicado uma profunda alteração 

da matéria de proibição e das técnicas de tutela adotadas. Diferenças estruturais que, nos tipos 

penais tradicionais, delineiam-se por um bem jurídico individual, um sujeito ativo 

identificado na pessoa física, e uma relação de imputação verificável a partir dos critérios 

teóricos até então desenvolvidos; enquanto em determinados delitos surgidos com a pós-

modernidade esta caracterização toma por base um bem jurídico de dimensão supra-

individual, um sujeito ativo que se confunde com a pessoa jurídica, um sujeito passivo difuso 

e critérios de imputação que se veem diante de relações de causa e efeito de difícil 

verificação. Delitos como o crime de poluição (art. 54 da Lei 9.605/98), de extração não-

autorizada de minerais (art. 44 da Lei 9.605/98), de depósito para venda de produtos 

impróprios para o consumo (art. 7º ,IX, Lei 8.137/90) etc (D’Ávila, 2007a, p. 84, 85).  

Especificamente quanto aos bens jurídicos transindividuais, dada a sua envergadura e 

a própria característica do tipo de dano proporcionado quando da realização de determinadas 

condutas contra eles dirigidas, a previsão desta conduta como delituosa necessita de um 

emprego de técnicas legislativas diferenciadas. Todas as análises realizadas até então acerca 

das novas demandas de proteção de novos bens jurídicos contra novas formas de agressão, 

colocam como elemento sempre presente o perigo. Elemento esse que evidencia o resultado 

formal da conduta delituosa em detrimento do resultado natural. Que põe em proeminência o 

desvalor da conduta frente ao desvalor do resultado (nos termos em que é compreendido 

tradicionalmente), num claro intuito de uma antecipação de tutela, principalmente quando se 

refere aos delitos de perigo abstrato de lesão.    

De início, ressaltam-se as razões principais elencadas por Bottini, no que concerne à 

larga utilização da técnica legislativa de delitos de perigo abstrato: a) alto potencial lesivo de 

determinadas atividades e produtos (energia nuclear e a utilização de organismos 

geneticamente modificados). A insegurança e a extensão da ameaça que acompanham essas 
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condutas, levam o legislador a optar por normas de prevenção realizadas através de tipos de 

perigo abstrato; b) dificuldade na previsão de nexos causais derivados da aplicação de novas 

tecnologias (isso incentivado pela substituição das relações interpessoais por relações de 

massa, desconectando atores sociais e danos causados); c) proteção cada vez mais acentuada 

de bens jurídicos transindividuais (não havendo uma simples relação autor/vítima); d) 

utilização de novas tecnologias por parcela significativa da população (implicando a criação 

de contextos de interação arriscados, a exemplo do tráfego viário, cuja viabilidade só é 

possível pelo respeito a normas que possibilitem segurança e confiança. A pena nestes 

âmbitos de interação massificada, surge como mecanismo de controle da vigência das regras 

de organização, e não como ameaça a comportamentos que atacam diretamente bens 

jurídicos; e) condutas de potencial lesivo por acumulação (Bottini, 2007, p. 118-124). 

Apesar da constatação da necessidade de se utilizar o perigo abstrato de lesão como 

técnica de proteção do bem jurídico, fruto de uma realidade posta em que não é possível 

esperar ou mesmo aceitar sua lesão, críticas se põem quanto à sua ilegitimidade 

constitucional. Críticas em nível da não existência de um caráter lesivo da conduta.  

Frente a essa problemática, alguns doutrinadores se posicionam pela sua ilegitimidade, 

outros, pela sua legitimidade incondicional e, ainda, outros pela sua legitimidade quando da 

obediência a determinados detalhes. Silveira, dentre outros, coloca como necessário que, na 

elaboração de uma norma penal caracterizada por uma tipificação apoiada na exposição de 

bem jurídico a perigo abstrato de lesão deve, ao máximo, utilizar-se de técnicas legislativas 

que denotem a lesividade potencial da conduta reprovável. Trata-se de “uma legitimação dos 

crimes de perigo abstrato fundada em melhor técnica legislativa de construção, ou em uma 

carga semântica que autoriza a punibilidade” (Silveira, 2006, p. 157). 

De toda sorte, é importante levar em consideração que não é viável exigir do 

legislador que altere a natureza da norma penal, a cada descoberta científica quanto à 

relevância do risco e a sua consequente necessidade de precaução através dos delitos de 

perigo de lesão. Dificultando a construção de um sistema penal coerente e a adoção de uma 

política criminal estável, pois ora a ciência dispõe de dados que definem o grau de lesividade 

de determinadas atividades ou condutas, ora surgem novas dúvidas ou novos dados. Ou seja, 

em alguns casos, não é possível a identificação direta e generalizada da lesividade da conduta. 

Para ilustrar a problemática exposta, Bottini cita a questão dos trangênicos, a saber: a 

comercialização de organismos geneticamente modificados para a alimentação poderá ser tida 

como não perigosa, perigosa, ou indeterminada, de acordo com a espécie de produto 
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oferecido ao consumo. A instabilidade da legitimidade do tipo penal estaria no terceiro caso, 

em que a cada nova descoberta científica haveria a necessidade de alterar a norma (Bottini, 

2007, p. 290). 

Considerando o tipo penal que proibe a comercialização de transgênicos e o tipo penal 

que veda a distribuição de medicamento sem autorização da autoridade, em ambos os casos, a 

norma penal pode abranger situações de precaução ou de prevenção a depender, quando não 

houver certeza dos riscos envolvidos ou quando for possível constatar os perigos inerentes à 

conduta ou atividade, respectivamente. Logo, conclui Bottini, “não existem, no plano 

positivo, normas de precaução. Este sentido lhes é dado diante da realidade concreta, quando 

não existam informações sobre os perigos potenciais agregados à ação” (Bottini, 2007, p. 

290).  

O que se pode perceber da leitura desses dois parágrafos é que, apesar de, logo de 

imediato ser percebida a indeterminação do grau de perigo de uma conduta ou atividade, 

somente em um segundo momento é realizada a análise da necessidade de uma intervenção 

penal nos moldes de um delito de perigo abstrato de lesão. Momento este, em que será 

avaliado se se trata de uma hipótese de prevenção ou precaução. Análise essa que é realizada 

pelo julgador segundo cada caso em concreto. Portanto, a análise se ex ante e/ou ex post, será 

decidida pelo juiz, com base na norma e no caso em particular. Nesses termos, pode-se dizer 

que, é possível ocorrer casos em que não há um peremptório tipo de perigo concreto ou perigo 

abstrato, uma necessidade de prevenção ou precaução.  

Ou seja, a constatação de que “uma proibição típica é resultante da aplicação do 

princípio da precaução ou da prevenção não é realizada pela redação abstrata do tipo penal, 

mas pela autoridade competente para sua aplicação a uma situação concreta”. Desta forma, 

“as condutas descritas no tipo podem ou não ostentar periculosidade in concreto, o que impõe 

ao intérprete, diante de uma situação fática, verificar a existência do risco (Bottini, 2007, p. 

291).  

De um tipo fechado ou um tipo aberto é possível surgir decisões justas e injustas, 

exatamente por consequência destas características (ou seja, pode se fazer justiça porque o 

tipo era fechado ou, ao contrário, porque era aberto). Os resultados positivos ou negativos do 

uso de uma técnica ou de outra, não advêm do fato de ser aberto ou fechado, e sim, da sua 

utilização nos casos em que seja necessário e adequado que assim o sejam, além, logicamente, 

do comprometimento do julgador com a justiça no momento da avaliação e decisão do caso. 
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O sentido de precaução dado pela norma ao caso concreto é normalmente possibilitado nos 

tipos penais abertos.  

Portanto, vê-se que “é no instante da aplicação da norma penal que uma operação 

interpretativa deve ser realizada, no sentido teleológico proposto. A estrutura superficial da 

redação dos tipos penais de perigo abstrato não fala expressamente sobre a periculosidade ou 

sobre as formas de constatá-la”. O tipo penal do artigo 55 da lei 9.605/98, “Executar pesquisa, 

lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão 

ou licença, ou em desacordo com a obtida” não faz referência aos potenciais lesivos da 

conduta e, nem menciona o risco como elemento objetivo da tipicidade, apenas aponta um 

comportamento e atribui a este comportamento uma sanção penal (Bottini, 2007, p. 292). 

Nos itens antecedentes, percebeu-se que a classificação dos delitos segundo a 

ofensividade do objeto a ser tutelado pela norma penal, segue diversas metodologias. E, mais 

especificamente entre os delitos de perigo abstrato de lesão, todas carregam em si algumas 

características que os levam mais próximos de umas que de outras classificações. Isto, de 

acordo com os seus elementos constitutivos e o cumprimento das exigências próprias de cada 

denominação. 

Como visto, todas as classificações dos delitos de perigo abstrato levam em 

consideração, por um lado, as demandas por uma gestão de riscos gerados pelas novas 

tecnologias e, por outro lado, o emprego de mecanismos de controle de modo a impor limites 

ao cerceamento de liberdades. Utilizando-se, no entanto, umas mais que outras, de critérios 

para a aferição da materialidade do injusto penal; de modo a “dotar os tipos penais de perigo 

abstrato de um conteúdo claro de injusto, que permita a fixação da tipicidade, de maneira a 

inseri-la no contexto de proteção de bens jurídicos, e de sua livre disposição, sem macular os 

limites impostos à atuação repressiva do Estado” (Bottini, 2007, p. 267, 268). Segundo Costa, 

não há objeções quanto aos delitos de perigo abstrato, “quando uma conduta perigosa proibida 

está suficientemente descrita e é claramente visível a sua referência ao bem jurídico e 

tampouco se vulnera o princípio da culpabilidade” (Costa, 2008, p. 142). 

Nessa seara de delimitação da materialidade do injusto, nos casos de perigo abstrato de 

lesão, Figueiredo acentua que, a primeira forma de se interceder dogmaticamente nestes tipos 

de delitos, para que estes estejam compatíveis com critérios de desvalor material da conduta 

no caso concreto, é descrevendo, já em nível de plano legislativo, a indispensável 

periculosidade ou lesividade da conduta punível. Em semelhança ao entendimento adotado 
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por Schöder, para o qual nesta categoria de delito o juiz deve constatar a idoneidade da ação 

para a criação do perigo proibido (Figueiredo, 2008, p. 255). 

Nesta mesma direção vai a mais recente doutrina italiana, a qual inclina seu 

entendimento para a necessidade de uma delimitação mais objetiva acerca da “carga ofensiva” 

da conduta em si mesma considerada, no momento da redação do tipo. Afastando-se a 

punição por ilícitos de mera desobediência, tendo em vista trazer para os tipos de delitos 

abstratos a perigosidade como elemento material que permite a valoração da conduta, pelo 

juiz (num juízo ex ante), no caso concreto. Este juízo material da tipicidade fica dependente, 

não da produção de um perigo efetivo, mas da existência de uma ação que tenha aptidão para 

produzir um perigo de lesão para o bem jurídico. Para este autor, tal recurso já afastaria 

muitos problemas de legitimidade próprios dos tipos de “perigo abstrato puro”, pois a conduta 

não seria apenas formalmente ilícita , mas materialmente antinormativa (Figueiredo, 2008, p. 

256-258). 

Ademais, quando a descrição típica não for suficientemente precisa, será necessário 

recorrer à adoção de uma interpretação teleológica através da qual será possível afastar a 

tipicidade de comportamentos inofensivos, estando assim coerente com o mandamento de 

proteção exclusiva de bens jurídicos. Segundo Figueiredo, esta é a solução para os impasses 

de legitimação material dos arts. 29 e seguintes da Lei 9.605/98 (Figueiredo, 2008, p. 257, 

258). 

No art. 54 da Lei 9.605/98, “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa”, o legislador optou por não exigir a comprovação de um resultado (de dano ou perigo) 

para o meio ambiente, sendo, portanto, indispensável a análise teleológica do tipo e, tendo por 

base esta análise, a avaliação ex ante da idoneidade da conduta em questão.  

No art. 29 da mesma Lei, “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da 

fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Pena – detenção, de 6 (seis) meses 

a 1 (um) ano, e multa”, deve-se, atentar, para algo mais além da simples contrariedade 

administrativa, à idoneidade da ação para prejudicar o equilíbrio dos sistemas naturais. 

Ou seja, o desatendimento de disposições extrapenais, constitui uma condição 

necessária para a realização do tipo, mas não suficiente. Pois, para configuração material do 



135 
 

tipo é “indispensável que a conduta, depois de contrariar as disposições administrativas, 

ofereça, a partir de um juízo de perigo ex ante, condições materiais para ofender o bem 

jurídico”. O que não equivale dizer, como já analisado, na constatação de um resultado de 

perigo concreto, pois o juízo material de periculosidade se concentra na capacidade ex ante da 

conduta, e não na atribuição a essa de um resultado de perigo (Figueiredo, 2008, p. 261). 

Das mais variadas formas, os riscos sempre foram uma constatante na história da 

humanidade, mas a partir da industrialização e, da chamada pós-industrialização, em termos 

coletivos, em muito se majoraram. Hoje, tais riscos, “não é algo que se possa aceitar, negar ou 

escolher”, eles surgem como continuação dos efeitos e ameaças advindas destas 

circunstâncias (Silveira, 2006, p. 34, 37). 

Deste modo, na sociedade moderna, há uma carência cada vez mais acentuada de 

tipificações de perigo, para as quais é inadequado o direito penal clássico de caráter 

individual. Há uma demanda por um direito penal que assuma uma política criminal de 

resposta aos riscos. Mas, não uma resposta em nível de eliminação. Pois, como salienta 

Pelarin, o direito não se presta a eliminar o risco da sociedade, tendo em vista não ser este 

instrumento de condições máximas de sobrevivência, mas, ao contrário, de condições 

mínimas de realização individual e social, o que torna o risco um elemento permanente do 

sistema (Pelarin, 2002, p. 151, 152). Ademais, desejável é controlar a delinquência  

mantendo-a dentro de níveis toleráveis, e não, eliminá-la. Até porque existe uma 

“criminalidade do progresso”, consequência do próprio bem-estar, do qual não se quer abrir 

mão (Rodrigues, 1995, p. 387).  

Como vimos, as ameaças, fruto de uma sociedade pós-industrial, repercute no direito 

penal, instigando-o a inserir no rol de suas preocupações tradicionais (a proteção de bens 

jurídicos individuais) a tutela de bens supraindividuais. Porém, na contemporaneidade, a lesão 

a estes bens ocorre, mais comumente, “como resultado de atividades lícitas consideradas 

socialmente úteis, mas que são realizadas fora da pauta legalmente autorizada”. Sem 

desconfigurar-se, o direito penal, para atender às demandas de prevenção aos riscos causados 

por esta sociedade pós-industrial, necessita submeter-se a ajustes (Minahim, 2005, p. 210).  

Em suma, o que se pode dizer é que, por um lado, o desenvolvimento tecnológico traz 

repercussões positivas no que concerne ao bem-estar da humanidade, mas, por outro lado, não 

se pode negar os aspectos negativos deste desenvolvimento, em áreas como meio ambiente e 

engenharia genética. Desta feita, o caminho é o controle dos riscos dentro de níveis 

permitidos ou não permitidos. Abrindo mão de parcela da liberdade, em prol de um maior 
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controle das instabilidades tecnológicas (enquanto nessas circunstâncias se mantiverem), em 

forma de riscos não permitidos.   

Assim, “se de um lado o sistema jurídico está obrigado a amparar o desenvolvimento 

científico e tecnológico, de outro deve também fixar de maneira precisa e clara os limites de 

sua ingerência na vida das pessoas” (Prado, 2005, 550, 551). 

Há na sociedade atual uma valoração positiva do uso das tecnologias avançadas, das 

quais emerge a diminuição de riscos (controle de doênças). Não estando, necessariamente, 

vinculadas à destruição do planeta, porém, merecendo regulação aos perigos a elas inerentes. 

Nas atividades de instalação de Usinas nucleares ou a utilização da biotecnologia, por 

exemplo. Portanto, vê-se que, se por um lado, a tecnologia traz riscos, por outro lado, evita-

os.  

Dos parágrafos anteriores, o que se tem como resultado é que, se por um lado, não se 

pode e/ou não se quer impedir o desenvolvimento da tecnologia, por outro lado, imprescidível 

se faz regulá-la. E, desta regulação, como já frisado, o direito penal não deve ficar alheio às 

questões a ele pertinentes. 

As condutas atreladas a estas tecnologias, por vezes, necessitam ser reguladas pelo 

Direito de uma forma diversa da até então utilizada. Provocam modificações no direito penal 

ampliando-o, tendo em vista a necessidade de aplicação de novas técnicas, numa resposta 

político-criminal condizente a este contexto. A exemplo da técnica de antecipação de tutela 

realizada através da previsão de delitos de perigo abstrato. 

Não obstante estas novas questões suscitarem a ingerência do direito penal, as 

reflexões acerca da efetiva necessidade de sua atuação ainda são acirradas. Ou seja, embora 

não haja dúvida de que determinados comportamentos próprios desta sociedade pós-industrial 

lesiona ou coloca em perigo de lesão bens jurídicos, ainda se discute acerca da necessidade e 

adequação de uma tutela no âmbito penal (Prado, 2005, p. 550). 

A despeito das posições contra ou a favor, sabe-se que questões acerca da 

biotecnologia foram valoradas pelo legislador constitucional como digna de regulação penal. 

Como resultado, tem-se que, dos perigos suscitados pelo avanço da biotecnologia, surgem 

situações sociais de risco que exigem a intervenção do direito penal. Para dar forma a esta 

ingerência, o art. 225, § 1, II, IV e V da Constituição Federal foi regulamentado, em um 

primeiro momento, pela Lei 8.974/1995, e, atualmente, pela Lei 11.105, de 24 de março de 
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2005 (Lei de Biossegurança). Este sistema de biosegurança, busca controlar ou impedir 

condutas de risco advindas de realizações em nível de laboratório ou no meio ambiente. 

A Lei 11.105/05 (Lei de Biossegurança), no seu art. 1o “estabelece normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a 

manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 

pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de 

organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o 

estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à 

saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do 

meio ambiente”. 

Em decorrência do incremento destas atividades potencialmente lesivas, houve uma 

proliferação dos crimes de perigo abstrato, os quais se mostram adequados nas situações em 

que se exige precaução, pois, o mecanismo que conduz à produção do resultado é ainda uma 

incógnita (Prado, 2005, p. 566, 567). 

A intervenção penal destes novos bens de titularidade coletiva está justificada, pois, 

dizem respeito à “intangibilidade do patrimônio genético da humanidade e sua 

inalterabilidade, à diversidade da espécie humana, à irrepetibilidade do ser humano, à 

sobrevivência da espécie humana” (Minahim, 2005, p. 212). A incriminação de condutas, 

nestes casos, “tratar-se-ia de ‘adiantar a barreira de proteção’, o que se traduz na 

criminalização das condutas atentatórias ao patrimônio genético da humanidade como delitos 

de perigo abstrato ou concreto” (Prado, 2005, p. 566). 

O art. 24 da Lei de Bissegurança trata de um delito de perigo abstrato, a saber: 

“Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5o desta Lei: Pena – 

detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa” (Prado, 2005, p. 579). 

Da mesma forma, o art. 25 da lei acima citada, refere-se a um delito de perigo 

abstrato: “Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou 

embrião humano: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. A consumação 

ocorre com “a prática de engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou 

embrião humano” (Prado, 2005, p. 582). 

Lei 11.105/05, art. 27: “Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo 

com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e 

fiscalização: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Neste caso, o núcleo do 
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injusto penal é a conduta praticada, pois o desvalor reside na ação e não no resultado, o qual é 

dispensado para a configuração do ilícito (Bottini, 2007, p.113). Também para Minahim trata-

se de um tipo de perigo abstrato, “porque a conduta é tida como perigosa por si mesma 

independentemente do exame de sua aptidão para produção de resultado” (Minahim, 2005, p. 

150). 

Tal incriminação genérica a toda liberação que não fosse cercada dos cuidados 

exigidos pelas normas, advém, dentre outros motivos, da dificuldade em estabelecer uma 

causalidade para as condutas, tendo em vista as recentes e constantes descobertas na área da 

manipulação genética (Minahim, 2005, p. 151). Ademais, embora não haja evidências de que 

os tragênicos possam causar males à saúde e ao meio ambiente, é possível que existam riscos 

de toxicidade e/ou reações alérgicas provocadas pelo produto do ADN inserido no novo 

organismo (Minahim, 2005, p. 152). Demandando, portanto, testes e análises antes da sua 

liberação ao meio ambiente. Fato este que sucedeu com a soja transgênica, a qual ainda 

demandava mais estudos acerca dos seus elementos alergênicos (posteriormente foi 

constatado que determinados grupos de pessoas eram alérgicas a um dos componentes 

manipulados, o que, no mínimo, deveria ser indicado quando da comercialização do produto), 

outra questão refere-se ao fato de, por ser esta nova variedade de soja resistente ao glifosato 

(princípio ativo do herbicida não seletivo Roundup), a utilização deste em níveis não 

prejudiciais à soja (por ser uma variedade resistente) pode ser nocivo à saúde humana, 

animais e ao equilíbrio ecológico como um todo. 

O que se percebe é que, pouca informação científica foi gerada acerca dos riscos e 

impactos dos OGMs na saúde humana e animal e ao meio ambiente, causando ainda grande 

discussão em torno do tema. Testes devem ser realizados em quantidade e qualidade 

suficientes para que possa liberar o cultivo comercial de plantas trangênicas, de forma que os 

alimentos derivados das mesmas sejam considerados sadios e seguros. Diante disso, como 

salienta Nodari/Guerra, “o uso do princípio da precaução se constituiu na medida mais 

adequada para este momento, até que os dados científicos indiquem os reais impactos destas 

plantas na saúde humana, animal e no meio ambiente”. De forma a evitar a liberação de novas 

espécies sem um processo adequado de informações, ou com informações incompletas ou 

não-inequívocas (Nodari/Guerra, 2000, p. 01). 

Portanto, diante deste temor de que a passagem de uma tecnologia ainda incipiente 

para condições de uso amplo tragam riscos reais e imprevisíveis, parcela significativa da 

comunidade científica recomenda a aplicação do princípio da precaução como forma de 
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proteger a vida das pessoas e dos ecossistemas. “Assim, para uma tecnologia com um grande 

potencial de uso, mas cujos riscos à saúde humana e animal e ao meio ambiente ainda não 

foram adequadamente avaliados, a aplicação do princípio da precaução é, sem dúvida, a 

atitude mais sensata” (Nodari/Guerra, 2000, p. 07, 08).  

A maioria da comunidade científica não é contra o uso desta tecnologia que permite a 

reprogramação genética de plantas, animais e microrganismos, para eles, “o mais importante 

não é classificar uma tecnologia como boa ou má, mas sim conhecer e controlar suas 

implicações” (Nodare/Guerra, 2000, p. 03). Implicações que, inclusive, vão além deste debate 

técnico, envolvendo também aspectos econômicos, políticos, sociais e éticos 

(Benedito/Figueira, 2004, p. 21, 22). 

Diante desse pequeno comentário, não há como autorizar a prática irrestrita com 

OGMs. Portanto, normas de segurança são necessárias, quando se buscam impedir desastres 

ambientais, cujo risco não pode ser descartado a priori e, cujo dano possa ser irreversível, 

tendo em vista a falta de controle e conhecimento acerca dos novos fatos. Raciocínio 

semelhante pode ser desenvolvido também em relação à possibilidade de contaminação da 

natureza por semente extraviada de laboratório ou plantação e vazamento de vírus de 

laboratórios de pesquisa (Minahim, 2005, p. 153). Esses, dentre tantos outros atos de 

irresponsabilidade dos quais a sociedade necessita se proteger e, quando necessário e 

adequado através do direito penal por meio, quando imprescindível, da previsão de delitos 

abstrato de lesão. 

O Capítulo VIII da Lei 11.10/2005 referente aos crimes e as penas relacionadas à 

bissegurança, em seis dispositivos legais prevê como fatos típicos: (i) a utilização de embrião 

humano em desacordo com as disposições legais pertinentes; (ii) a prática de engenharia 

genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano; (iii) a realização de 

clonagem humana; (iv) a liberação ou descarte de OGM no meio ambiente, em desacordo 

com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e 

fiscalização; (v)utilização, comercialização, registro, patenteamento e licenciamento de 

tecnologias genéticas de restrição do uso; e (vi) a produção, armazenamento, transporte, 

comercialização, importação ou exportação de OGM ou seu derivados, sem autorização ou 

em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de 

registro e fiscalização (Milaré, 2005, p. 333, 334). Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio). 
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As grandes contribuições na área tecnológica para a sociedade fazem convergir 

opiniões no sentido de que se tenha um tratamento que regulamente o uso de tecnologias 

potencialmente perigosas, e não as elimine, tendo em vista a sua grande importância. A 

descoberta dos radioisótopos, por exemplo, em muito contribui em termos de produção de 

energia nuclear, com as áreas como a medicina, a odontologia, a agricultura, a indústria etc. 

Na medicina nuclear, por exemplo, com o “uso de radionuclídeos de meia-vida curta, 

podem ser identificadas doenças que atigem órgãos vitais para o homem, como o cérebro, 

coração, pulmão, fígado, estômago, rim, intestino, entre outros”, com a radioterapia há a 

destruição de tumores pela absorção da energia incidente . Outro exemplo de sucesso na 

medicina nuclear é a flúordeoxiglicose-18F (FDG), indicado para identificar metástases, 

realizar diagnósticos de alta precisão em cardiologia, neurologia e oncologia, além de 

diagnósticos precoces dos males de Alzheimer e de Parkinson (Ribeiro, 2004, p. 58-60). 

Na realidade, o homem sempre conviveu com a radioatividade que está presente 

espontaneamente na natureza sob diversas formas, estando, portanto, o seu organismo apto a 

resistir aos seus efeitos. Desta capacidade de conviver com a radioatividade é que foi possível 

extrair dela os benefícios já citados, mas o que se deve levar em conta é que essa resistência 

humana às radiações não é ilimitada. Diante dessas restrições quanto à suportabilidade dos 

seres humanos em relação às radiações, surgiu a necessidade de se cuidar dos efeitos dela 

provenientes (Ribeiro, 2004, p. 71, 72).  Como já explicitado anteriormente, tendo em vista os 

aspectos positivos e negativos de determinadas condutas e atividades, não se pretende 

eliminá-las, porém diante de todas as problemáticas que delas surgem, imperioso se faz 

regulá-las.                              

Preocupação de grande envergadura em todo o planeta está relacionada ao resíduo 

nuclear e a devida regulação do seu descarte no meio ambiente. 

A destinação ou eliminação segura dos resíduos radioativos dependem dos seus 

índices de radioatividade, pois, os isótopos radioativos possuem meias-vidas longa, média e 

curta. “Na utilização pacífica, com exceção das instalações nucleares, os radionuclídeos são, 

regra geral, artificiais e, propositadamente, têm meias-vidas média e curta. Logo, o seu 

decaimento é rápido”. Nestes casos, o material utilizado perde a sua propiedade radioativa em 

um espaço de tempo relativamente curto, transformando-se em lixo comum e podendo ser 

restituído ao meio ambiente sem qualquer problema (Ribeiro, 2004, p. 78). 
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No entanto, apresenta-se diversa a situação quando se refere a instalações nucleares, 

nas quais são utilizados radionuclídeos de meia-vida longa. Traduzindo-se no fato de que as 

usinas nucleares são grandes produtoras de rejeitos (ou lixo atômico) (Ribeiro, 2004, p. 78, 

79). A isso, acrescenta-se que a expansão da utilização das radiações, através da proliferação 

de reatores (para a produção de energia elétrica, aplicação na medicina, na agricultura, 

pesquisa etc), aumenta as chances de acidentes nucleares ou radioativos com graves 

implicações para o homem e o meio ambiente. O que corrobora a opinião de que, 

imprescindível se faz sua regulação através do direito e, em alguns casos, do direito penal. 

Diante destas questões, não há dúvida de que, em direito penal, a noção de risco 

advindo da sociedade tecnológica atual e o conceito de risco permitido guardam grande 

proximidade com a questão do perigo. “O risco tolerável e o perigo penalmente relevante hão, 

em última análise, de dar a pedra de toque ao desenvolvimento de um novo Direito repressivo 

que se pretende estruturar, no caso, o Direito Penal do Perigo, cada vez mais presente nos dias 

de hoje” (Silveira, 2006, p. 49). 

Bessa Antunes também destaca como de magnitude diferenciada os problemas 

provenientes de acidentes nucleares e do manejo inadequado do lixo radioativo. Segundo ele, 

deve-se ter em mente que a poluição nuclear é qualitativamente diferente daquelas causadas 

por agentes poluentes comuns. Pois, destes, difere sob principalmente três aspectos: não pode 

gastar-se e nem desativar-se; seus efeitos se fazem sentir nos tecidos vivos a um micronível; 

há o elemento do acaso, pois, não há ideia de quantos podem morrer e restar feridos (Bessa 

Antunes, 2005, p. 827). “A incerteza é a única certeza em matéria de radioatividade e de seus 

efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana” (Bessa Antunes, 2005, p. 841). 

A responsabilidade criminal pela utilização de energia nuclear está prevista, 

principalmente, na Lei 6.453/77 de 17 de outubro de 1977. Os crimes nucleares estão 

tipificados nos artigos 20 a 27. 

Como observa Bessa Antunes, o dano não foi objeto de tutela específica. A conduta 

acerca destas questões que impliquem uma lesão efetiva é da alçada da legislação comum, 

enquanto que a lei em comento faz referência, apenas, ao perigo (Bessa Antunes, 2005, p. 

833, 834). 

Artigo 20: “Produzir, processar, fornecer ou usar material nuclear sem a necessária 

autorização ou para fim diverso do permitido em lei”, reclusão de quatro a dez anos. O agente 

deste delito é a pessoa física envolvida diretamente na atividade nuclear. Aquele que pratica 
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os atos definidos no tipo ou aquele que para eles concorre de qualquer forma (Bessa Antunes, 

2005, p. 834, 835). 

Artigo 22: “Possuir, adquirir, transferir, transportar, guardar ou trazer consigo material 

nuclear, sem a necessária autorização”, reclusão de dois a seis anos (Bessa Antunes, 2005, p. 

835). 

Artigo 26: “Deixar de observar as normas de segurança ou de proteção relativas à 

instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de material nuclear, expondo a perigo 

a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”, reclusão de dois a oito anos. Enquanto 

Bessa Antunes diz tratar-se de delito de perigo abstrato (Bessa Antunes, 2005, p. 836), Prado 

o tem como delito de perigo concreto (Prado, 2005, p 460). 

O art. 27 da Lei 6.453/77: “Impedir ou dificultar o funcionamento de instalação 

nuclear ou o transporte de material nuclear”, reclusão, de 4 a 10 anos, no entender de Ribeiro 

é hipótese de delito de perigo abstrato (Ribeiro, 2004, p. 205). 

Diante da gravidade das questões envolvidas quando se trata de energia nuclear, 

principalmente no que concerne ao descarte dos seus rejeitos de alta radioatividade, muitos 

são os pontos a favor da sua utilização, porém, muitos são os argumentos contra. A seguir faz-

se um pequeno esboço do que a história nos tem contado a respeito desta gravidade. 

No complexo nuclear de Tcheliabinsk – ex-União Soviética, ocorreram três grandes 

acidentes:  1950 (rejeitos radioativos foram vertidos diretamente no rio Techa); 1957 (pane no 

sistema de refrigeração lançou radiação semelhante a de Chernobil) e 1967 (contaminação do 

Lago Karachay). “Os cientistas soviéticos pensavam que o lançamento dos rejeitos 

radioativos no Lago Karachay não acarretaria maiores danos, pois o lago era relativamente 

isolado e não mantinha contato com os rios da região”. Porém o que findou por acontecer foi 

a atuação do acaso. O acaso, aquele que quando se tratou dos delitos de perigo abstrato, 

optou-se por não ficar a sua mercê. Ocorre que, “no inverno de 1966, uma longa estiagem fez 

com que o nível do lago ficasse muito baixo e, na superfície de suas águas formou-se uma 

película radioativa que, em razão dos fortes ventos do verão de 1967, espalhou-se por uma 

região de 25.000km2, atingindo 430mil pessoas” (Bessa Antunes, 2005, p. 852). Vê-se que 

não se pode ficar a mercê do acaso. 

Um incêndio num reator, devido ao resutado negativo de uma experiência que estava 

sendo realizada, na Usina de Chernobil, na Ucrânia, provocou o mais grave acidente nuclear 

na história da humanidade. O volume total dos custos financeiros e o número total de vítimas 



143 
 

decorrentes do acidente ainda não pôde ser completamente avaliado (Bessa Antunes, 2005, p. 

853). 

No Brasil, os problemas mais significativos referem-se aos rejeitos radioativos 

causados pelo Césio 137. A cidade de Goiânia, a Usina nuclear de Angra do Reis e 

mineradoras que trabalham com material radioativo são alguns dos seus focos de produção. 

 Em 1987, em Goiânia, capital do Estado de Goiás, ocorreu um acidente cujas 

consequências negativas somente foram superadas pelas decorrentes do acidente de 

Chernobil. Um grupo de apanhadores de lixo encontrou um objeto metálico em um depósito 

de lixo e ao abri-lo encontraram uma pedra azul e um pó azul, com o qual espalharam pelo 

corpo e, em poucos dias, o três homens estavam mortos. A causa das mortes foi uma aguda 

intoxicação nuclear. No monitoramento realizado em 112 mil pessoas, pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, detectou-se 249 contaminadas, porém, sabe-se que não se pode 

ter a certeza do número real de vítimas, em casos deste tipo (Bessa Antunes, 2005, p. 854). 

O tratamento penal dado foi a condenção por homicídio culposo com a pena aplicada 

de três anos de detenção e multa, passível de conversão em prestação de serviços à 

comunidade. Na avaliação de Bessa Antunes, a pena aplicada foi rigorosa, dentro da 

fragilidade da legislação vigente, porém, tal decisão traz alguns pontos importantes para 

reflexão. Um deles é “a total insuficiência da legislação penal ordinária como instrumento de 

repressão a delitos produzidos com material radioativo. A lesão causada foi imensa e a lei 

tratou-a como se fora um simples homicídio culposo” (Bessa Antunes, 2005, p.855). 

O acidente com o Césio 137 foi o maior acidente nuclear brasileiro, mas, até hoje o 

lixo radioativo é guardado em tonéis de segurança discutível (Bessa Antunes, 2005, p. 844). 

Tal exposição ou a vulnerabilidade ao dano ou perigo nuclear não podem deixar o 

Direito indiferente. Segundo o dept. de reatores nucleares do IPEN, “um reator é uma bomba 

relógio que não estoura. Ele gera calor e radiação, mas está preparado para suportar a ambos”. 

Uma das finalidades do Direito Ambiental, nesta área, é “estabelecer normas preventivas e de 

controle para que essas ‘bombas atômicas que não estouram’ sejam continuamente 

fiscalizadas para não ‘estourar’  ” (Machado, 2003, p. 795). 

Como salienta Machado, “a iminência de dano nuclear, a situação de pré-dano, não é 

uma fantasia de cérebros doentes quanto à instalação e operação de centrais nucleares”. 

Inclusive, a inquietação de quem vive nos arredores de áreas de risco, foi evidenciada pela 

Comissão Européia dos Direitos dos Homens , em sua Decisão 10.531, de 6.12.1983, a qual 
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considerou que “ ‘aqueles que vivem perto de uma central nuclear podem sentir-se afetados 

pelo seu funcionamento e estar inquietos pela sua segurança’” (Machado, 2003, p. 795). 

A CF/88 no seu art. 225, §1, V, aduz que, para assegurar a efetividade do direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, incumbe ao 

Poder Público: “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente”. Como bem salienta 

Machado, “controlar o risco é não aceitar qualquer risco” (Machado, 2003, p. 65). Portanto, 

há riscos inaceitáveis, os quais colocam em perigo valores constitucionalmente protegidos, 

como aqueles que põem em risco o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo 

enquadrados como riscos não permitidos.  

O art. 54 da Lei 9.605/98, prevê o crime de poluição, expressado da seguinte forma: 

“Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora”. Pena – reclusão, de 1 a 4 anos ou multa.  

Acerca do licenciamento ambiental e crime, tem-se, art. 60 da Lei 9.605/98: 

“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 

nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 

autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 

regulamentares pertinentes”. Na previsão deste artigo não há necessidade que cause poluição 

(o que seria o crime do art. 54), aqui, o que se incrimina é a desobediência às normas 

administrativas ambientais e às normas legais ambientais. Não sendo necessário que esta 

desobediência cause poluição (Machado, 2003, p. 271, 272). 

O art. 61 da Lei 9.605/98: “Disseminar doença ou praga ou espécies que possam 

causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: Pena – reclusão, de 

1 (um) a 4 (quatro) anos”, segundo Prado, é crime de perigo concreto (Prado, 2005, p. 437). 

O art. 56 da lei 9.605/98 configura como crime quem: “Produzir, processar, embalar, 

importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito 

ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 

ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”. 

Pena – reclusão de um ano a quatro anos e multa. Como exemplo comum, tem-se a 

comercialização de fogos de artfícios, causando perigo para a comunidade circunvizinha.  
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Tanto o art. 54, como o art. 56 e art. 60 da Lei 9.605/98, alguns doutrinadores os têm 

como delito de perigo concreto (Prado, 2005, p. 428, 433), outros, como delito de perigo 

abstrato (Ribeiro, 2004, p. 205). Tais dissonâncias, por vezes, têm como razão de ser o 

referencial que se toma para a análise da ofensividade de acordo com a relevância do objeto 

material da tutela no caso concreto. Ou seja, uma percepção de um resultado de perigo visto 

sob a caracterização de um perigo concreto ao ter como referência o bem jurídico individual e 

um perigo abstrato relacionado ao bem transindividual, para o qual, o bem jurídico individual 

é referência. 

Na Lei 9.605/98, art. 56, §1º, passa a configurar-se como delito o abandono dos 

produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente 

ou, utliza-os em desacordo com as normas de segurança. Desta feita, deixar tais produtos ou 

substâncias em lugar impróprio, sob a ação das chuvas, de enxurradas, de ventos, mal 

cobertos, mal isolados, configura o abandono criminoso. “O tipo penal proíbe, portanto, 

deixar, jogar, esquecer, não remover para depósito autorizado, os produtos ou substâncias 

tóxicas, perigosas ou nocivas” (Machado, 2003, p. 689). 

O art. 56, §2, acrescenta: “Se o produto ou substância for nuclear ou radioativo, a pena 

é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)”. 

Art. 42 da Lei 9.605/98: “Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam 

provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer 

tipo de assentamento humano: Pena detenção, de  (um) a 3 (três) anos ou multa, ou ambas as 

penas cumulativamente”. Trata-se, aqui, de crime de perigo, pois sua configuração independe 

da ocorrência do incêndio (Freitas, 2006, p. 158). 

O art. 44 da Lei 9.605/98 configura como crime: “Extrair de florestas de domínio 

público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal 

ou qualquer espécie de mineral” Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Se, desta extração não-autorizada não advenha qualquer possibilidade não-

insignificante (ex ante verificada) de dano aos respectivos valores ambientais tutelados (neste 

caso, a fauna e a flora), afastada estará a existência do delito de perigo abstrato, pela absoluta 

ausência de ofensividade, de uma ofensa de cuidado-de-perigo (D’Ávila, 2007b, p. 44, 45). 

Dentre as diversas formas de perceber o perigo, como já visto, tem-se no cuidado-de-

perigo uma forma de ofensa, um efetivo resultado jurídico. A noção de cuidado de perigo 

expressa o conteúdo material da ofensividade, não se tratando de “uma mera característica da 
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ação, mas sim de uma realidade jurídico-penalmente desvaliosa que se projeta, a partir de uma 

relação de dependência absoluta com o contexto, para além da própria conduta” (D’Ávila, 

2007b, p. 48). 

Admite-se a relevância dos denominados crimes de acumulação a partir da noção de 

cuidado-de-perigo (D’Ávila, 2007b, p. 48). Esse tipo de delito é normalmente classificado 

como crime de perigo abstrato em que a análise da ofensa alcança uma grande complexidade. 

Esses, sequer apresentam uma perigosidade geral ou abstrata associada à conduta punível. São 

condutas que, apesar de individualmente inofensivas, incapazes de gerar qualquer dano ou 

perigo de dano ao bem jurídico tutelado, mas que, quando tomadas a partir de uma hipótese 

de acumulação (conduta praticada por um grande número de pessoas), tornam-se 

extremamente danosas ao meio ambiente (D’Ávila, 2007b, p. 45). O crime de poluição 

previsto no art. 54 da lei 9.605/98 é referência para este tipo de delito. 

Após todas as análises até então efetuadas, vê-se que, quanto mais relevante o bem a 

ser protegido, menos exigência há sobre o grau de perigo. Podendo-se, desta feita, 

dependendo da relevância do bem em consideração, levar em conta o perigo abstrato de lesão, 

numa decisão jurídica e política da questão.  

Levando-se em consideração esta interação entre dogmática e política criminal, 

Ferreira da Cunha ao realizar uma investigação acerca da relação entre danosidade social e 

grau de eficácia da pena, concluiu que, “quanto menor for a danosidade social, mais exigente 

se deverá ser quanto ao grau de eficácia da pena que justifique a sua intervenção. 

Inversamente, se estivermos face a condutas particularmente graves, mesmo que o grau de 

idoneidade do Direito Penal seja baixo, se deverá a ele recorrer, pelo facto de ainda apresentar 

alguma eficácia” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 244).  

Nesse diapasão, Ferreira da Cunha considera defensável, por exemplo, uma imposição 

constitucional na criminalização de condutas de grande danosidade social como as 

relacionadas à energia nuclear, no caso de ter havido “desrespeito intencional das regras 

estabelecidas, pelo menos quando tal se tiver verificado em zonas junto de povoações, ou 

noutras áreas que mereçam especial protecção” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 421). Segundo 

ela, situações nesse nível podem ser classificadas como particularmente dignas e necessitadas 

de tutela penal “face aos graves riscos para a saúde pública (e mesmo para a vida e 

integridade física das pessoas) ou para zonas naturais de especial valor, para o equilíbrio 

ecológico, de que todos dependemos, de que depende o futuro da humanidade” (Ferreira da 

Cunha, 1995, p. 422).  
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Dentro dessa mesma lógica, na perspectiva de um perigo abstrato de lesão, pode-se 

falar em proporcionalidade grau de lesividade de uma conduta / importância do bem a ser 

protegido, aliado a magnitude quantitativa e qualitativa de seus danos. 

Especificamente em relação ao meio ambiente, além do seu caráter abrangente, há o 

problema relacionado à sua mutabilidade quanto às ações que podem se revelar como 

particularmente graves, diante da evolução de técnicas aliadas à situação espacial concreta da 

atuação. Havendo consequências diversas a depender da vulnerabilidade de cada região no 

preservar dos recursos naturais, no racional aproveitamento desses recursos e no equilíbrio 

ecológico (Ferreira da Cunha, 1995, p. 420, 421).  

Em meio a tantos “poréns”, a tantos “considerandos”, o que hoje parece certo, como 

aduz Silveira, é “a necessidade de utilização, como lastro referencial, da política criminal para 

o embasamento da utilização do perigo no controle social. A política criminal, hoje 

verdadeiramente tida como base à imputação penal no complexo de relações da sociedade 

moderna, encontra fronteira mais além”. A dilatação dessa fronteira “chega a mencionar e 

reconhecer um certo grau de enfraquecimento da idéia de necessária lesividade ao bem 

jurídico em casos pontuais em favor de uma obrigatória proteção penal”. No entanto, alerta o 

autor de que, apesar da possibilidade da política criminal, em casos transindividuais, defender 

uma criminalização antecipada, isso não deve significar um descomedido uso deste tipo de 

tutela. Isto porque, “um Direito penal divorciado de um lastro dogmático (e político criminal), 

com tendências unicamente simpáticas às preferências de gestores atípicos da moral ou 

populistas, perde seu norte e sua legitimidade, gerando, únicamente insegurança” (Silveira, 

2006, p. 183). 

Assim, para que novas demandas e suas respectivas soluções se coloquem  como 

possibilidade no campo político, necessário se faz investigar sobre a sua possibilidade jurídica 

em um modelo de Estado Democrático de Direito. “Porquanto antes de se perfazer como 

pergunta política, como pergunta de utilidade e adequação, como querer político, é ela 

sempre interrogação que deve se fazer jurídica, enquanto pergunta de possibilidade e 

legitimidade, enquanto poder jurídico que se abre ao político” (D’Ávila, 2007a, p. 91, 92). 

Considerando o necessário sistema de interação entre dogmática e política criminal, 

considerando a peculiar característica do meio ambiente, assim como a necessidade de que 

sua proteção ocorra dentro de um espaço de legitimidade, são oportunas as considerações 

feitas por Figueiredo quanto à proteção do meio ambiente e aos crimes de perigo abstrato, a 

saber,  
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para a proteção do meio ambiente, os crimes de perigo abstrato são de fato, 
admissíveis, desde que concorram algumas condições (lógico-jurídicas e político-
criminais): a) a legitimidade das formas de proteção antecipada está condicionada, 
em primeiro lugar, ao grau de importância do bem jurídico protegido, no sentido de 
que tão mais defensável será a antecipação da tutela quanto mais relevante for o 
interesse tutelado em comparação com o bem ‘liberdade individual’, ameaçado pela 
pena criminal; b) por outro lado, argumenta-se frequentemente que a técnica do 
perigo abstrato só se mostra operativa nos casos em que não se pode recorrer ao pôr-
em-perigo concreto como forma de garantir uma intervenção restrita a 
comportamentos merecedores de pena. Desde logo, a inviabilidade de se fazer a 
punibilidade da conduta depender da realização de um resultado de perigo dá-se 
notadamente em duas situações específicas (...): a excessiva amplitude do bem 
jurídico objeto da incriminação, que impossibilita a determinação de elementos 
valiosos tangíveis de suporte ontológico, capazes de servir como parâmetro para a 
aferição de um resultado de perigo independente da ação que os tenha originado; e a 
dificuldade de se imputar a um sujeito específico a ocorrência desse mesmo 
resultado, por problemas relacionados à comprovação do nexo de causalidade entre 
a conduta e o resultado de perigo; c) finalmente, é também condição para a aceitação 
da figura do perigo abstrato que o legislador adote uma adequada tipificação, 
descrevendo criteriosamente a conduta presumidamente perigosa (Figueiredo, 2008, 
p. 236, 237). 

Como manifestação desta penetração da política criminal no direito penal, tem-se a 

utilização da técnica dos delitos de perigo abstrato. Na funcionalização das necessidades 

políticas dos cidadãos, o direito penal tem uma função protetora e limitadora. No entanto, os 

princípios e valores constitucionais que limitam a intervenção penal, devem também orientar 

o direito penal para a tutela de novos bens jurídicos de caráter transindividual. O tipo de 

contribuição que o direito penal deve oferecer aos referidos fins deve e, por vezes, necessita 

adaptar-se a novas questões. Para ao final, estar a serviço da vida. 
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CAPÍTULO 3 TEORIA DIALÉTICA UNIFICADORA DE CLAUS ROXIN E OS 
BENS JURÍDICOS TRANSINDIVIDUAIS SUJEITOS A PERIGO ABSTRATO DE 
LESÃO 

 

3.1 O normativismo moderado de Claus Roxin: uma interação entre o empírico e o normativo 
na realização de um sistema jurídico de perspectiva dogmática e de política criminal  

 

No capítulo 1, no que concerne ao critério de justificação do jus puniendi estatal, 

analisou-se a in/suficiência da utilização da teoria de proteção ao bem jurídico vista nos 

moldes tradicionais frente a novas questões suscitadas pela sociedade atual e, apontou-se o 

esvaziamento do conteúdo material das concepções de prevenção geral positiva de índole 

radical, resultando no entendimento da sua ilegitimidade. No capítulo 2, viu-se a possibilidade 

valorativa e funcional da coexistência destes dois elementos de justificação do poder de punir 

do Estado. Destarte, diante das críticas ao normativismo exacerbado e da busca por um 

substrato material para a conformação do delito, suscita-se na coexistência estabelecida pelo 

normativismo moderado da Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin e na sua teoria da 

imputação objetiva, a possibilidade de legitimação de tipos penais que exponham bem 

jurídico de natureza transindividual a perigo abstrato de lesão. 

A política criminal de Roxin, identifica-se com um sistema penal orientando as 

consequências empíricas de sua aplicação. Nesses termos, “la construcción del delito debe 

orientarse a los fines (sociales) de la pena (de prevención general y de prevención especial)”. 

Sendo esse um modelo teleológico resultante de aspectos instrumentais e valorativos (Silva 

Sánchez, 2002a, p. 32, 33); dentro de um funcionalismo moderado que tenta superar a 

contraposição tradicional entre o dogmaticamente correto e o político criminalmente 

satisfatório (Silva Sánchez, 2002a, p. 68). 

No normativismo de Roxin, em oposição ao finalismo de Welzel, o fundamento da 

dogmática é desvinculado de exigências ontológicas para se basear em decisões político-

criminais que não se impõem ao legislador, mas que este elege dentre outras opções possíveis 

(Mir Puig, 2006, p. 327). Um normativismo, contudo, moderado. Pois, o tipo objetivo é uma 

criação normativa do direito apenas limitadamente. É selecionado de uma realidade 

naturalística ou social previamente existente, mas, a seleção da realidade é um ato de 

disposição normativa jurídica que dá a tal realidade um sentido valorativo específico (Mir 

Puig, 2006, p. 347). 
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Na teoria defendida por Roxin, norma e bem jurídico expressam-se como conceitos 

fundamentais na construção do direito penal, exercendo papéis específicos na sua legitimação 

ético-política: legitimação ética, axiológica, através do elemento bem jurídico; legitimação 

política, através do manejo político-criminal necessário, realizado por meio das funções de 

prevenção da pena para instrumentalização da proteção deste bem jurídico. Roxin salienta esta 

coexistência. 

Uma coexistência entre o bem jurídico no seu papel legitimador do poder de punir do 

Estado e a instrumentalização da sua proteção, num esquema de política criminal, a qual se dá 

através das funções preventivas da pena. 

De acordo com esta coexistência, Roxin leciona que, o direito penal serve 

simultaneamente para limitar o poder de punir estatal e combater o delito. Protegendo, 

portanto, o indivíduo de uma intervenção ilimitada do Estado, mas, paralelamente, protegendo 

a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo (Cuello, 1980, p.427).  

A Teoria Dialética Unificadora de Roxin, na sua perspectiva de um normativismo 

moderado, admite o bem jurídico como referencial legitimador e limitador do poder de punir 

estatal, sem perder de vista, no entanto, a importância das funções preventivas da norma 

através da pena como forma de instrumentalização da proteção ao bem jurídico, as quais têm 

estreita relação com a política criminal adotada. 

A partir deste balanceamento entre o bem jurídico e as funções preventivas da norma, 

a Teoria Dialética Unificadora busca a síntese entre indivíduos e coletividade. Unificadora, 

porque leva em consideração as várias funções que a pena permite persseguir. Dialética, tendo 

em vista ser construída sobre bases dialéticas, ou seja, levando-se em conta que a sociedade 

precisa proteger-se de agressões individuais, porém, o indivíduo também necessita ser 

resguardado de violações provenientes da coletividade (Costa, 2008, p. 96). Uma dialética 

entre indivíduo e sociedade consoante com o Estado Social e Democrático de Direito, 

buscado pelos princípios da Lei Fundamental.  

Essa dialética a qual “se manifiesta en los componentes del Derecho penal 

correspondientes al Estado de Derecho y los correspondientes al Estado social, solo puede ser 

superada mediante una síntesis que preserve sin deformaciones ambos polos de la existência 

humana”. Destarte, um Estado de Direito que abandone o indivíduo a si mesmo conduz à 

opressão do mais débil, e um Estado Social que desconsidere a liberdade do indivíduo, dirige-
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se à manipulação do indivíduo pelo Estado, em vez de fazer com que este fomente o 

desenvolvimento da personalidade dos seus cidadãos (Cuello, 1980, p.427).  

Para Roxin, a realização de uma ciência penal nesses termos, só se dará se decisões 

valorativas político-criminais introduzirem-se no sistema do direito penal. Segundo ele, 

“Submissão ao direito e adequação a fins político-criminais (Kriminalpolitische 

Zweckmäßigkeit) não podem contradizer-se, mas devem ser unidas numa síntese, da mesma 

forma que Estado de Direito e Estado Social não são opostos inconciliáveis, mas compõem 

uma unidade dialética” (Roxin, 2002, p. 20). 

A perspectiva do funcionalismo atual, diz respeito à incorporação dos interesses 

políticos aos princípios normativos da determinação do merecimento de pena e da sua 

execução (Hassemer, 1989, p. 275). Para o funcionalismo de Roxin, “cada categoría do delito 

– tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade – deve ser observada, desenvolvida e 

sistematizada sob o ângulo de sua função político-criminal” (Roxin, 2002, p. 29).  

As discussões em torno das bases do direito penal, se ontológica ou normativa (nas 

suas variadas formas), geram sempre controvérsias que se reacendem a todo momento. O 

sistema fundado em leis ontológicas argumenta sua isenção a ideologias e resistência ao 

arbítrio legal e judicial e, em razão disso, garantidor da liberdade. Nesse diapasão, “Sergio 

Moccia atribui ao sistema finalista o mérito de ter, ‘numa época em que emperava um terrível 

positivismo jurídico, correspondente à onipotência do Estado nazista’, favorecido a ‘busca de 

princípios e valores, que devem ser independentes da vontade estatal e que têm de fazer-lhe 

oposição’ ” (Roxin, 2006b, p. 56). No entanto, as investigações teóricas acerca da 

fundamentação do sistema jurídico-penal no pós-guerra distanciaram-se cada vez mais do 

sistema jurídico penal proposto pelo finalismo, desenvolvendo-se teorias do delito a partir de 

pontos de vista normativos (Roxin, 2006b, p. 55).  

Roxin defende a introdução de dados empíricos na sistemática e na dogmática das 

teorias gerais do direito penal. Mas, salienta sua oposição articulando-a nos pontos que 

seguem (Roxin, 2006b, p. 56, 57). Primeiro, apesar da influência da estrutura da ação na 

construção do sistema jurídico-penal, ela em nada contribui para impedir infiltrações 

ideológicas no âmbito da dogmática penal. Segundo, a ação final tomada como o fundamento 

empírico-ontológico do direito penal, compreende apenas um aspecto limitado da realidade, 

não explicando a existência empírica, por exemplo, da omissão (Roxin, 2006b, p. 57). 
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A grande importância do finalismo revela-se na descoberta do desvalor da ação como 

elemento constitutivo do injusto penal e da delimitação da culpabilidade. Roxin, no entanto, 

salienta que a finalidade compreende apenas parte do desvalor da ação, “porque este consiste 

principalmente na criação de um risco não permitido, que independe dos fins do autor” 

(Roxin, 2006b, p. 59, 60). Ademais, possibilitou uma adequada diferenciação dos diversos 

tipos de delitos, dolosos, culposos, tentados. Todos levando em conta uma atitude finalista do 

autor (Roxin, 2006b, p. 60). 

À luz de uma perspectiva político-criminal, observa Roxin, uma estrutura ontológica 

como a da ação finalista se apresenta, em parte, relevante; noutra, irrelevante; e, em parte 

necessitada de complementação por outros dados empíricos (Roxin, 2006b, p. 61). 

A finalidade do autor é decisiva, por exemplo, na diferenciação entre tentativa de 

homicídio ou um disparo por mero susto. Em contrapartida, o controle finalista é irrelevante 

para responder à pergunta quanto a se o indivíduo que dispara contra outrem em legítima 

defesa putativa comete ou não uma ação dolosa de homicídio. E, em alguns casos, é essencial 

a complementação da finalidade por critérios de imputação objetiva quando, por exemplo, “o 

que importa é saber se uma lesão a bem jurídico almejada ou cujo risco foi assumido pelo 

autor representa ou não uma realização típica de um risco não permitido”. A resolução destes 

problemas terá como primeiro passo uma ideia orientadora normativa, a qual receberá 

contornos diversos a depender das características do dado da vida a que ela se aplicará 

(Roxin, 2006b, p. 61, 62). 

A teoria da imputação objetiva decorre do principio de proteção dos bens jurídicos, 

pois,  

si el Derecho penal quiere proteger bienes jurídicos contra afcciones realizadas por 
seres humanos, esto solamente es posible prohibiendo la creación de riesgos no 
permitidos para la existencia de los bienes jurídicos, y considerando como injusto 
penal, bajo la forma de afección a bienes jurídicos, la realización de tales riesgos en 
contra de la prohibición. Entonces, las acciones típicas son siempre afecciones de 
bienes juriídicos bajo la forma de la realización de un riesgo no permitido creado por 
los seres humanos (Roxin, 2007c, p. 92).   

Disso, Roxin conclui que a teoria da imputação objetiva coloca o principio de proteção 

dos bens jurídicos numa mais adequada posição, no que concerne às categorias dogmáticas e 

sistemáticas da teoria do injusto. Pode-se dizer que ela vai além disso, quando realiza a tarefa 

central de todo Estado de Direito que é manter  

el equilibrio entre los intereses estatales de seguridad y los intereses individuales de 
libertad. Cuando prevalecieran los intereses de seguridad se presenterá un riesgo no 
permitido que, en caso de su realización, llevará a la imputación del resultado típico. 
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En cambio, si prevalecieran los intereses individuales de libertad, el riesgo estará 
permitido y la imputación del resultado quederá excluida incluso en caso de 
realizarse el riesgo (Roxin, 2007c, p. 92).  

Para a teoria da imputação objetiva de Roxin, a categoria central do injusto não é “la 

causación del resultado o la finalidad de la acción humana, sino la realización de un riesgo no 

permitido. La causalidad constituye solamente una condición necesaria, pero no suficiente del 

injusto penal” (Roxin, 2007c, p. 93). A causalidade e a finalidade são categorias do ser, delas 

é extraído o que é um homicídio, por exemplo. Porém, segundo a teoria da imputação 

objetiva, afirma Roxin, sobre a ação de matar decide-se normativamente. Ou seja, “analizando 

si se ha respetado o infringido el riesgo permitido”. Desta feita, “al entender el injusto como 

afección de bienes jurídicos a través de la realización de un riesgo no permitido se lleva a 

cabo, al mismo tiempo, un giro de lo óntico hacia lo normativo” (Roxin, 2007c, p. 94).  

Como conclusão, Roxin afirma que “el injusto penal presupone la lesión o puesta en 

peligro de un bien jurídico y que, sobre esta base, la teoría de la imputación objetiva fija el 

ámbito de lo penalmente prohibido ponderando los particulares intereses de protección y de 

libertad” (Roxin, 2007c, p. 95). Desse modo, após um sopesar de valores, há uma escolha e 

posterior normatização do que será considerado delito, ou não. Isso,  sempre tendo como 

referencial os valores concebidos por Estado Social e Democrático de Direito.   

Para Roxin, o próprio Welzel (marco do finalismo) e também Hirsch (seu seguidor) 

trazem como pressuposto do injusto, tanto um desvalor da ação, como um desvalor do 

resultado. De forma a poder fala em um “finalismo moderado”. O defeito da sua teoria, 

segundo Roxin, apresenta-se no fato de  “Welzel no ha conseguido vincular, de manera 

apropiada, el desvalor de la acción y el desvalor del resultado, así como tampoco ha logrado 

hacer comprensible la dimensión social del injusto limitando la protección de bienes jurídicos 

a impedir riesgos no permitidos”. Na tentativa de solucionar este problema, por ele mesmo 

percebido, Welzel buscou apoio no que ele chamou de “adequação social” (Roxin, 2007c, p. 

96). Nesta fase de um finalismo social, um risco jurídicamente não relevante ou permitido, 

poderia excluir a tipicidade por ser socialmente adequado. No entanto, o conceito de 

adequação social em Welzel não tinha criterios precisos para ajustar a relação conflitiva entre 

intereses de proteção e de liberdade (Roxin, 2007c, p. 97).  

Do exposto, o que se tem é que, ao contrário de um normativismo radical, no qual há 

uma aversão ao empírico, Roxin traz para sua teoria estes dados empíricos que se ocupam das 

realidades da vida, no entanto, como ele mesmo evidencia, “de modo muito mais cuidadoso 

que um finalismo concentrado em estruturas lógico-reais um tanto abstratas”. Tomando esta 
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direção, Roxin salienta que “o parâmetro de decisão político-criminal, que seleciona e ordena 

os dados empíricos jurídicos penalmente relevantes, tem preponderância”. Para a teoria 

delineada por Roxin, normativismo e referência empírica não são métodos que se excluem 

mutuamente, e sim, eles se complementam (Roxin, 2006b, p. 63). 

Desta opinião compartilha Schünemann ao declarar que o ponto de partida  normativo, 

por um lado, decide quais estruturas da realidade têm relevância jurídica, mas por outro lado, 

os dados empíricos estão cada vez mais envolvidos na concretização desses pontos de partida 

normativos (Roxin, 2006b, p. 63). 

O próprio Hassemer, representante da Escola de Frankfurt, observa que o 

funcionalismo atual, na seara do direito penal, refere-se à incorporação dos interesses 

políticos aos princípios normativos da determinação do merecimento de pena e da sua 

execução (Hassemer, 1989, p. 275).  

Como objeção à concepção político-criminal no pensamento sistemático jurídico-

penal, o argumento mais comum faz referência ao caráter indeterminado desta concepção 

possibilitando o arbítrio estatal, além de parecer estranha ao direito positivo ou à sua 

dogmática e sistemática.  

Roxin contra-argumenta a essas críticas dizendo que: primeiro, o intérprete não impõe 

a sua própria política criminal, “sua tarefa é muito mais trazer à tona as intenções político-

criminais do legislador, a serem extraídas do ordenamento jurídico e principalmente do 

Código Penal, e aproveitá-las no trabalho interpretativo” (Roxin, 2006b, p. 64); segundo, o 

perigo de decisões arbitrárias pode advir tanto de um funcionalismo cuja política criminal tem 

bases em Estados ditatoriais, como também de uma concepção ontológica do direito penal 

(Roxin, 2006b, p. 66); terceiro, o direito penal e a política criminal não são disciplinas 

diversas, a ponto de se estar numa relação de antagonismo (Roxin, 2006b, p. 67).  

O fato é, porém, que a ciência do direito penal tem de partir das decisões político-
criminais do legislador... O dogmático do direito penal é, assim, quem auxilia o 
legislador a realizar a sua intenção, quem tem de levar adiante as idéias básicas deste 
e quem tem de chegar a conclusões que correspondem à sua vontade, sem que o 
legislador as tenha conscientemente visto. Fidelidade à lei e criatividade dogmática e 
político-criminal não se excluem de modo algum (Roxin, 2006b, p. 67, 68). 

Na verdade, salienta Roxin, o único instrumento de defesa contra o arbítrio estatal “é a 

insistência em direitos humanos e de liberdade invioláveis, que se consolidaram – ao menos 

na teoria – em vasta parte do mundo”. Tendo sido esta a opção, também, na Alemanha onde 

tais direitos e liberdades foram acolhidos pela Constituição, de modo que o seu respeito e sua 

realização efetiva são imperativos para qualquer dogmática penal que se queira argumentar 
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política e criminalmente (Roxin, 2006b, p. 66). Desta feita, não é verdade “que uma 

dogmática político-criminalmente fundada abra todas as portas para tendências autoritárias na 

interpretação. Ela garante, pelo contrário, mais liberdade civil do que mera fixação em teorias 

ônticas o conseguiria fazer” (Roxin, 2006b, p. 67). 

Roxin defende que, o aspecto especificamente político-criminal da sua concepção 

sistemática está no injusto compreendido juntamente com a responsabilidade. “O injusto 

determina o que é proibido sob ameaça de pena, que comportamento é, portanto, legal ou 

ilegal. Já a responsabilidade decide quais dentre os comportamentos ilícitos necessitam de 

pena e em quais deles a pena pode ou deve ser dispensada”. O primeiro nível valorativo tem 

por tarefa o controle de comportamentos, dizendo o que, segundo as regras do direito penal, 

deve ser omitido e, em certos casos, fazer. O segundo nível, refere-se à consequência jurídica: 

punibilidade ou não-punibilidade (Roxin, 2006b, p. 68). Ambos, salienta Roxin, são 

problemas político-criminais por excelência (Roxin, 2006b, p. 69). 

Como se vê, Roxin fundamenta o seu sistema político-criminal numa ponderação. 

Segundo ele, ao se estruturar o injusto e a responsabilidade, “deve-se buscar um equilíbrio 

entre a necessidade interventiva estatal e a liberdade individual. Este balanceamento deve 

ocorrer, porém, de modo diverso, a depender da função básica de cada uma dessas categorias” 

(Roxin, 2006b, p. 70). 

Como regra geral, tem-se que, “el injusto penal se presenta como una afección de 

bienes jurídicos, es decir, como lesión o puesta en peligro de un bien jurídico (p. ej. de la vida, 

la integridad corporal, el patrimonio)” (Roxin, 2007c, p. 91).  Essa é a regra geral, cujas 

excecões advêm da necessidade de adequações político-criminais, tendo em vista a 

necessidade de novas soluções para novos tipos de problemas. 

É neste ponto que a concepção político-criminal, segundo Roxin, mostra-se útil. Nos 

termos de uma dogmática em sintonia com a política criminal, a finalidade do direito penal é a 

proteção dos bens jurídicos do indivíduo e da coletividade contra riscos socialmente 

intoleráveis.  

A teoria da imputação objetiva compreende a ação típica de modo conseqüente 
como a realização de um risco não permitido, delimitando os diversos âmbitos de 
responsabilidade. Ela fornece, assim, um parâmetro de interpretação que se orienta 
imediatamente segundo o injusto material, segundo a intolerável lesividade social do 
comportamento do autor. Com isso, permissão e não permissão de um risco 
designam os limites entre a liberdade dos cidadãos e a faculdade interventiva estatal 
(Roxin, 2006b, p. 71). 
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Na categoria sistemática da responsabilidade desenvolvida por Roxin, a punibilidade 

restará excluída caso falte um dos seus pressupostos, quais sejam, a culpabilidade e a 

necessidade preventiva da pena. A responsabilidade fundamenta-se, portanto, sobre a ideia de 

uma dupla limitação do direito estatal de punir. Tal conclusão deriva da teoria dos fins da 

pena, segundo a qual “a pena não pode ser fundamentada nem pela culpabilidade, nem por sua 

finalidade preventiva, tomadas separadamente, pois a pena pressupõe, para ser legítima, tanto 

a necessidade social (isto é, preventiva) quanto uma reprovação pessoal do agente pela 

existência de culpabilidade” (Roxin, 2006b, p. 74). 

Um exemplo claro e facilmente apreensível da ponderação entre risco permitido e 

risco não permitido é: “dirigir cria riscos não irrelevantes para a vida e a saúde de outros. (...). 

A solução do conflito consiste em formular regras de trânsito que, por um lado, minimizem o 

risco, por outro garantam tanto quanto possível a liberdade de dirigir” (Roxin, 2006b, p. 71). 

Extrai-se deste exemplo que, “a distinção entre risco permitido e não-permitido é, em última 

instância, uma decisão normativa”. Um posicionamento normativo que, no entanto, só pode 

ser dado com base em conhecimentos empíricos. No caso acima, conhecimentos empíricos a 

respeito da situação no trânsito (Roxin, 2006b, p. 72). 

Para o autor em comento, a imputação objetiva é a espinha dorsal do injusto jurídico-

penal, compondo uma política criminal traduzida em conceitos jurídicos, a qual trabalha 

fundada numa base empírica e pondera interesses de liberdade e segurança (Roxin, 2006b, p. 

72). 

Roxin propõe uma posição intermediária entre um sistema penal de bases ontológicas 

e bases normativas. Para ele,  

o sistema do direito penal não deve fornecer uma dedução a partir de conceitos 
normativos abstratos ou um reflexo de regularidades ontológicas. Ele é, muito mais, 
uma combinação de idéias reitoras político-criminais, que penetram na matéria 
jurídica, a estruturam e possibilitam resultados adequados às peculiaridades desta 
(Roxin, 2006b, p. 75). 

O posicionamento jurídico-penal de Roxin, nas suas próprias palavras, encontra-se 

“entre as duas frentes de um normativismo adverso ao empírico e de um ontologismo que 

deseja prescrever ao legislador soluções predeterminadas pelo próprio ser” (Roxin, 2006b, p. 

75). Ou seja, entre um normativismo radical como, por exemplo, o de Jakobs, o qual rechaça  

a teoria do bem jurídico e, um sistema jurídico de bases exclusivamente ontológica. 

Ao contrário, Roxin, propugna um normativismo moderado e de referência 

constitucional. Moderado pois, tem na proteção subsidária do bem jurídico a legitimação da 
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força interventiva do Estado e, de referência constitucional, pois constrói o seu sistema 

jurídico tendo por base princípios democraticamente previsto na Lei Maior. 

Segundo Hirsch, a perspectiva normativista de Roxin é evidente. Pois, ao recorrer a 

princípios contidos na Constituição, está-se decidindo por um princípio de direito positivo, 

pois, “la Constituición es, como ley fundamental, una parte de todo el derecho positivo” 

(Hirsch, 2000, p. 376).  

 

3.2 Elemento axiológico de legitimação do poder de punir do Estado na perspectiva de Claus 
Roxin: proteção subsidiária de bem jurídico constitucionalmente relevante 

 

Da ideia de proteção de bem jurídico, exsurge o postulado de que as normas de 

conduta penalmente relevantes sempre devem proteger um objeto que está por trás dela. Em 

sendo assim, há a exigência que tais normas tenham uma utilidade que vá além da simples 

manutenção da sua vigência fática. Em que deve consistir essa utilidade é uma resposta que 

deve ser buscada nos limites da Constituição. Assim, ao mesmo tempo que se nega 

legitimação às normas penais inúteis, promove-se uma flexibilidade para o legislador decidir 

o que será considerado útil e digno de proteção. Desse modo, o bem jurídico apresenta-se 

como um ponto de convergência entre dogmática e política criminal (Amelung, 2007, p. 263). 

Uma dogmática que favorece a coordenação dialética entre norma jurídica e realidade 

social, cuja interpenetração realiza-se na aplicação da dogmática ao caso concreto (Rodrigues, 

1995, p. 245). Dentro de exigências político-criminais onde, de acordo com a doutrina de 

Roxin, a ciência dogmática deixa-se influenciar por considerações de valor e necessidades da 

realidade sempre segundo princípios constitucionais democráticos.  

Na teoria desenvolvida por Claus Roxin há a apresentação de uma nova perspectiva 

acerca da função do direito penal. Um direito penal com a função de proteção subsidiária de 

bens jurídicos mediante a função preventiva da pena (possuindo um caráter político-criminal) 

limitada pela medida da culpa individual. Uma função de proteção subsidiária de bem 

jurídico, realizada através de mecanismos simbólicos de prevenção e, com arrimo e limites na 

própria Constituição. 

Destarte, defende Roxin, em caráter de advertência que, “o princípio da proteção 

subsidiária de bens jurídicos, cuja idoneidade para limitar o poder estatal de punir é não  raro 

questionada, é muito bem capaz de fazê-lo, se ele for deduzido das finalidades do direito 
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penal e a proteção dos direitos humanos fundamentais e de liberdade for nele integrada” 

(Roxin, 2006c, p. 53). Elementos esses encontrados na Lei Fundamental do Estado. 

Numa concepção de inspiração constitucional, para Roxin, bens jurídicos são 

“circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el 

marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o 

para el funcionamiento del proprio sistema” (Roxin, 2007a, p. 56). Ademais, são pressupostos 

para um convívio pacífico entre os homens, tendo, portanto, a função de impedir danos sociais 

(Roxin, 2006c, p. 35). 

Em outras palavras, Roxin define os bens jurídicos como “realidades o fines que son 

necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y 

fudamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la 

consecución de tal fin” (Roxin, 2007d, p. 448). Desse modo, o bem jurídico tem um caráter 

ontológico, mas também, um caráter normativo-funcional de forma a acompanhar novas 

demandas sociais.  

A distinção entre realidades e fins a que se refere Roxin, está relacionada ao fato de 

que, “los bienes jurídicos no necesariamente le vienen dados al legislador, como ocurrir que 

sean creados por el, como sucede por ejemplo en el caso de los impuestos” (Roxin, 2007d, p. 

448).   

Seguindo essa lógica, vê-se como legítima a proteção penal de bem jurídico de 

natureza transindividual. Pois, diante desta abertura funcional dada ao bem jurídico, segundo 

Roxin, a sua noção não pode estar limitada, de modo algum, a bens jurídicos individuais; 

devendo abranger, também, bens jurídicos da generalidade (Roxin, 2006a, p.19). Em sendo 

assim, Roxin defende um conceito de bem jurídico de bases constitucionais mais amplas do 

que os critérios individualistas, abrangendo também os transindividuais, a exemplo do meio 

ambiente. Bens jurídicos estes, necessitados, não só de uma proteção atual, mas também, 

transtemporal, ao se referir às futuras gerações.  

Apesar de esses novos aspectos do bem jurídico, não afetarem, necessariamente, a 

coexistência pacífica dos homens que vivem atualmente, de acordo com Roxin, não 

contradizem a ideia de proteção de bens jurídicos. Pois, sua penalização é possível quando se 

amplia o princípio de proteção de bens jurídicos, fazendo o contrato social ir mais além do 

círculo dos homens que vivem atualmente, estendendo-o a outras criaturas (atentados contra 

animais) e às gerações futuras (Roxin, 2006a, p.32, 33). 
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Essa interação do homem de hoje com o meio ambiente e em responsabilidade com as 

gerações futuras, na Constituição alemã, expressa-se nos seguintes termos: “O Estado protege 

os fundamentos naturais da sobrevivência e os animais, em responsabilidade pelas futuras 

gerações” (Roxin, 2006a, p. 33). Na nossa Constituição Federal, tal ingerência do Estado está 

descrita no seu art. 225, no Capítulo que trata do meio ambiente, a saber: “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as futuras gerações”. 

Segundo Ferreira da Cunha esta característica de essencialidade para vida do homem 

em comunidade (para a sua realização enquanto ser individual-social) salienta o fato de a vida 

estar espacial e temporalmente situada, concebendo os valores dentro de uma historicidade. 

Desta forma, não se pode encontrar um conceito natural de crime, válido para todos os tempos 

e lugares, enfatiza a autora. Ao contrário, “a determinação dos bens jurídico-penais terá de ser 

determinada pelo contexto histórico-social-cultural de cada comunidade. Terá sempre de se 

atender às reais condições da sociedade em causa, ao seu ambiente valorativo, à sua 

concepção de Estado” (Ferreira da Cunha, 1995, p. 111, 112).  

Para Ferreira da Cunha o instrumento que intermedeia esta construção sistemática de 

bem jurídico é a Constituição, pois, caracteriza-se como  

instrumento transistemático em relação ao sistema penal, não só com legitimidade 
para ajudar a concretizar o conceito de bem jurídico (reduzindo as diferenças 
subjectivas de opinião), como com capacidade para o fazer; instrumento não apenas 
orientador do legislador, mas com força ‘vinculante’ limitativa do poder punitivo 
estatal (Ferreira da Cunha, 1995, p. 112, 113).   

É na Constituição que Roxin vai buscar os fundamentos do seu sistema de direito 

penal. Pois, é nela que está expresso o tipo de Estado adotado. Por conseguinte, o conceito de 

bem jurídico-penal e o alcance de sua proteção está estreitamente e diretamente ligado ao tipo 

de Estado e os seus princípios fundamentais constitucionalmente consagrados, os quais 

traduzem seus fins e limites. 

Nestes termos, a descrição do conceito material de delito deriva do dever do direito 

penal, o qual se entende como proteção subsidiária de bens jurídicos. Deste modo, “el 

concepto material  de delito es prévio al Código penal y le suministra al legislador un critério 

políticocriminal sobre lo que el mismo puede penar y lo que debe dejar impune” (Roxin, 

2007a, p. 51).  
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E, esse conceito material de bem jurídico, como já pontuado, deriva da Constituição. 

Portanto, para Roxin, “un concepto de bien jurídico vinculante políticocriminalmente solo se 

puede derivar de los cometidos, plasmados en la Ley Fundamental, de nuestro Estado de 

Derecho basado en la libertad del individuo, a través de los cuales se le marcan sus limites a la 

potestad punitiva de lo Estado” (Roxin, 2007a, p. 55, 56).  

Como esclarece Roxin, “el punto de partida correcto consiste en reconocer que la 

única restricción previamente dada para el legislador se encontra en los principios de la 

Constituición” (Roxin, 2007a, p. 55). O conceito de bem jurídico nesta perspectiva 

constitucional, segundo Roxin, não deixa de ser normativo, mas não é estático, ao contrário 

“dentro del marco de las finalidades constitucionales está abierta al cambio social y a los 

progresos del conocimiento científico” (Roxin, 2007a, p. 57, 58). Configurando-se assim, 

como denomina Spoleder de Souza, num “vácuo estratégico” para acompanhar a evolução da 

sociedade e das suas respectivas decisões, as quais serão consensualmente tomadas em um 

determinado contexto histórico (Sporleder de Souza, 2004, p. 81). 

A funcionalidade dos institutos dogmáticos na perspectiva teórica de Roxin primam 

por valores e interesses fundamentais. Sustentam-se sobre o pilar da finalidade de proteção de 

bens jurídicos, ao mesmo tempo que segue o modelo de um Estado Democrático de Direito. 

Uma política criminal que toma por base a tutela de bens específicos, necessários ao livre 

desenvolvimento dos indivíduos. Segundo estes critérios, Roxin trabalha as novas questões da 

sociedade atual, “afirmando que não é possível renunciar à intervenção penal diante dos 

novos contextos de periculosidade, mas esta luta deve preservar a referência aos bens 

jurídicos e aos demais princípios de imputação próprios do Estado de Direito”. Roxin prima 

por uma política criminal em que haja o balanceamento entre a proteção de bens jurídicos 

penalmente relevantes condizentes com as garantias constitucionais (Bottini, 2007, p. 108). 

Ao final, em reflexão a toda esta discussão, a perspectiva teórica elaborada por Roxin 

propugna por uma certa relativização da noção do bem jurídico, mas não o seu abandono. 

Para Roxin, o direito penal tem uma função social que demarca as fronteiras de 

autorização da intervenção jurídico-penal. Para ele, o que está além desta função não deve ser 

objeto do direito penal. A função do direito penal consiste em garantir aos cidadãos “uma 

existência pacífica, livre e socialmente segura” e, seu caráter subsidiário se revela, sempre e 

quando sua atuação na busca destas metas, respeite a prioridade de outras medidas político-

sociais que afetem em menor medida a liberdade dos cidadãos (Roxin, 2006a, p. 16, 17).  
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A afirmação acima, de acordo com o retrocitado autor, legitima-se historicamente 

desde o pensamento jurídico-racional do Iluminismo, o qual serve de base à forma de Estado 

Democrático.  

Desde a concepção ideológica do contrato social, os cidadãos, como possuidores do 
poder estatal, transferem ao legislador somente as atribuições de intervenção 
jurídico-penais que sejam necessárias para o logro de uma vida em comunidade livre 
e pacífica, e eles fazem isto somente na medida em que este objetivo não se possa 
alcançar por outros meios mais leves. A idéia que se subentende a esta concepção é 
que se deve encontrar um equilíbrio entre o poder de intervenção estatal e a 
liberdade civil (Roxin, 2006a, p. 17).  

É neste ponderar de valores que a sociedade tecnológica atual opta por assumir alguns 

riscos (na forma de riscos permitidos), e outros não. Opta, em consequência, por criminalizar 

determinadas condutas, e outras não.  

Como resultado, tem-se que, em um Estado Democrático de Direito, “as normas 

jurídico-penais devem perseguir somente o objetivo de assegurar aos cidadãos uma 

coexistência pacífica e livre, sob a garantia de todos os direitos humanos” (Roxin, 2006a, 

p.17). Denominando de bens jurídicos, “todos estes objetos legítimos de proteção das normas 

que subjazem a estas condições” (Roxin, 2006a, p.18). 

Para Roxin, a proteção de bens jurídicos como tarefa do direito penal, constitui um 

princípio irrenunciável para limitar o poder da intervenção estatal. Porém, defende uma teoria 

de bem jurídico distinta da teoria defendida pela Escola de Frankfurt. Afirma o autor que, ao 

conceber um Estado como Social e Democrático de Direito, num patamar além do sentido de 

Estado dado pelo sistema liberal do Iluminismo, o direito penal para estar apto a garantir, 

subsidiariamente, uma coexistencia pacífica, livre e socialmente assegurada aos cidadãos, 

deve fazê-lo levando em consideração, tanto as circunstâncias preexistentes, como os deveres 

normativos criados pelo Direito. Sempre que compatíveis com o ordenamento constitucional 

de valores (Vásquez, 2006, p. 08).  

Como dito acima, a proteção de bens jurídicos dá-se sobre o critério da 

subsidiariedade, tendo em vista que esta proteção não se realiza apenas mediante o direito 

penal, e sim, em última instância frente aos outros ramos do ordenamento jurídico. O direito 

penal “solo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay que considerar, 

es decir que solo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de solución social 

del problema” (Roxin, 2007a, p. 65). Esta limitação do direito penal se depreende do princípio 

da proporcionalidade que, por sua vez, deriva do princípio do Estado de Direito da Lei 

Fundamental.  
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No que concerne a esta noção de subsidiariedade e de proporcionalidade, 

paralelamente aos seus limites relativamente restritos a que é submetido o legislador, deixa-se 

em aberto uma ampla margem de escolha do legislador para estimar a possibilidade, ou não, 

de obter êxito com outros meios mais leves de sanção. Sendo-lhe, pois, atribuída uma 

“prerrogativa de estimación”. Por isso “el principio de subsidiariedad es más una directriz 

políticocriminal que un mandato vinculante; es una cuestión de decisión de política social fijar 

hasta qué punto el legislador debe transformar hechos punibles en contravenciones” (Roxin, 

2007a, p. 67).  

Segundo Vásquez, Roxin atualmente tem entendido que, não apenas o conceito de 

bem jurídico, como também o princípio de subsidiariedade, surgidos com o Iluminismo, têm 

que adequar-se para enfrentar os novos desafios da sociedade atual. A subsidiariedade teria 

que ceder, por exemplo, introduzindo a punibilidade em alguns casos de manipulação 

genética e atentados ao meio ambiente. Devendo, tendo em vista esta nova perspectiva, o 

conceito de bem jurídico submeter-se a uma reformulação (Vásquez, 2006, nota de roda-pé 

23, p. 08).  

Inobstante a relativização da noção de bem jurídico e da ideia de subsidiariedade, 

pode-se dizer que de um sistema penal apoiado na Constituição, não necessariamente 

surgirão, “soluções prontas para o problema da legitimação de tipos penais, mas ter-se-ão 

linhas de argumentação bastante concretas, que podem auxiliar a que se impeça uma extensão 

das faculdades de intervenção do direito penal em contrariedade à idéia do estado de direito” 

(Roxin, 2001b, p. 81).  

 

3.3 Funções de prevenção geral positiva e negativa na Teoria Dialética Unificadora de Claus 
Roxin: elementos de política criminal na instrumentalização da proteção do bem jurídico  

 

Segundo Roxin, o finalismo aproximava-se com sucesso da realidade, através de seu 

método lógico-dedutivo, contudo, não dava margem para a concretização de diretrizes 

político-criminais em sua estrutura dogmática (Roxin, 2002, p. 27). Pretendendo superar esta 

proposta ontologicista do finalismo, Roxin busca resgatar o elemento valorativo outrora 

possibilitado pelo neokantismo, deslocando a perspectiva do direito penal de modo a 

direcioná-lo a fins que se operacionalizam através de princípios de política criminal (Chamon 

Júnior, 2004, p. 47).  
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Investigando a justificação do direito de punir, Roxin idealizou uma nova teoria, a 

Teoria Dialética Unificadora. Com esta Teoria, a intenção de Roxin foi combinar entre si os 

três modelos de prevenção: prevenção geral positiva, prevenção geral negativa e prevenção 

especial, a depender do momento da intervenção penal por se analisar (cominação, aplicação 

ou execução), predominando um ou outro aspecto em cada uma das fases da persecução 

penal.  

A necessidade por uma unificação das teorias da pena se faz sentir claramente quando 

da sua exposição crítica a este respeito, a saber:  

o nosso exame crítico das teorias da pena coloca em evidência um quadro pouco 
animador. Nenhuma delas resiste à crítica. O facto de na prática a sua escolha ser 
facultativa demonstra já a sua tênue vitalidade. O nosso direito penal, tal como se 
apresenta na sua aplicação diária, não se vê confirmando nem dificultado seriamente 
por nenhuma destas concepções. Certamente que de modo algum permaneceram 
ocultos os pontos débeis de cada uma das teorias, mas, em vez de aqueles serem 
superados, abriu-se com resignado ecletismo, caminho à chamada teoria unificadora, 
que combina as três versões entre si (Roxin, 1998, 25).   

Para Roxin a combinação das diversas formulações teóricas, tendo como resultado 

uma teoria classificada como unitária, eclética, mista, justificam-se, apenas, a partir da justiça 

dos seus preceitos e da sua necessidade para a proteção de bens jurídicos. Ou seja, para estas 

teorias, a pena somente será legítima se for justa e útil ao mesmo tempo. Frisa Roxin. 

Tem-se, pois, uma relação de dependência entre as teorias preventivas da pena e a 

teoria de proteção do bem jurídico como critério de legitimação do direito penal.  

É sob esta ótica, a partir deste pensamento, que Roxin entende a missão do direito 

penal como sendo a “protecção subsidiária de bens jurídicos e prestações de serviços estatais, 

mediante prevenção geral e especial, que salvaguarda a personalidade no quadro traçado pela 

medida da culpa individual” (Roxin, 1998, p, 43). 

Analisando a teoria de Roxin, Hireche percebeu na sua obra a existência de uma 

comunhão entre critérios limitadores e legitimadores, pois, segundo ele, “ao estabelecer um 

Direito Penal subsidiário, com a preocupação de prevenção geral (positiva e negativa), além 

da prevenção especial, todas limitadas pela culpabilidade, (...), Roxin logrou fundamentar e, a 

um só tempo, limitar o poder de punir do Estado” (Hireche, 2004, p. 83, 84).  

Isso, tendo em vista que, na sua formulação teórica, Roxin faz uso de mais um 

elemento limitador do poder de punir estatal, pois, adiciona à culpabilidade a necessidade 

preventiva do sancionamento penal. Para ele, “a pena pressupõe uma culpabilidade, mas 

também uma necessidade preventiva de punição” (Roxin, 2006d, p.89). O resultado destes 
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dois fatores ele chama de responsabilidade penal. Segundo a sua teoria dos fins da pena, “a 

pena não pode ser fundamentada nem pela culpabilidade, nem por sua finalidade preventiva, 

tomadas separadamente, pois a pena pressupõe, para ser legítima, tanto a necessidade social 

(isto é, preventiva) quanto uma reprovação pessoal do agente pela existência de 

culpabilidade” (Roxin, 2006b, p. 74).  

Portanto, para Roxin, se a pena pressupõe não apenas a culpabilidade, mas também 

uma necessidade preventiva de punição, como consequência tem-se que os pressupostos desta 

punição também devam ser medidos com base nessa premissa. “A categoria do delito que 

segue o ilícito deve, portanto – obviamente, permanecendo-se vinculado à lei – tomar por 

objeto, além da culpabilidade, também a necessidade preventiva da sanção penal, englobando 

as duas sob o conceito de ‘responsabilidade’ ” (Roxin, 2001c, p. 21).  

A teoria dialética unificadora de Roxin pretende harmonizar os diversos fins da pena, 

evitando o exagero unilateral (mediante um procedimento de restrições recíprocas) e dirigindo 

os diversos fins da pena para um sentido socialmente construtivo.  Uma ponderação que reduz 

a noção de prevenção geral positiva a sua justa medida, no momento que faz uso dos 

princípios de subsidiariedade e culpabilidade; assim como a exigência de que a prevenção 

especial atenda e desenvolva a personalidade do indivíduo (Cuello, 1980, p. 428). No sistema 

dialético, põe-se em questão tanto as demandas de proteção do indivíduo delinquente (ante a 

pena), quanto as necessidades de tutela da sociedade (contra o delito). No sistema unificado, 

as funções de prevenção geral e especial – nas suas modalidades positiva e negativa – 

interagem no decorrer de todas as fases da persecução penal (cominação, aplicação e 

execução da pena), no intuito de obter um sistema penal mais eficaz e, ao mesmo tempo, 

respeitador dos direitos humanos fundamentais. Um sistema de pesos e contra-pesos no qual a 

proporcionalidade, a subsidiariedade (englobando necessidade e adequação) e a 

fragmenteriedade buscam fornecer, juntas, a justa medida da pena.  

No que concerne aos tão investigados e ponderados fins da pena, desde a antiguidade 

eles são interpretados através de três perspectivas fundamentais: retribuição, prevenção geral 

e prevenção especial. 

A teoria da retribuição, também denominada de teoria absoluta, não fornece sentido 

algum à pena. Como bem resume Roxin, “no encuentra el sentido de la pena en la persecución 

de fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la imposición de un mal merecidamente 

se retribuye, equilibra y espía la culpabilidad del autor por el hecho cometido” (Roxin, 2007a, 
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p. 81). Desse modo, na teoria da retribuição o fim da pena é desvinculado de qualquer efeito 

social. 

A princípio, poder-se-ia visualizar méritos nesta teoria, os quais referem-se às 

impressões psico-sociais que causa, e o fato de proporcionar um limite no poder punitivo do 

Estado através da culpabilidade (Roxin, 2007a, p. 84). Inobstante estes argumentos, salienta 

Roxin, nos dias atuais, a teoria da retribuição não pode se sustentar cientificamente, tendo em 

vista que,  

la finalidad del Derecho penal consiste en la protección subsidiaria de bienes 
jurídicos, entonces, para el cumplimiento de este cometido, no está permitido 
servirse de una pena que de forma expresa prescinda de todos los fines sociales. La 
idea de retribución exige también una pena allí, donde sobre la base de la protección 
de bienes jurídicos no sería necesaria (Roxin, 2007a, p. 84).  

Portanto, a pena retributiva não serve às tarefas do direito penal e perde sua 

legitimação social (Roxin, 2007a, p. 84).  

Como bem salienta Roxin, o Estado por ser uma instituição humana, não é capaz de 

realizar a ideia metafísica de justiça, nem para isto está legitimado. O Estado apenas está 

legitimado e, obrigado, a assegurar a convivência do homem em paz e em liberdade.  “La idea 

de que se puede compensar o suprimir un mal (el delito) causando outro mal adicional (el del 

sufrimiento de la pena), sólo es susceptible de una crencia o Fe, a la que el Estado no puede 

obligar a nadie desde el momento en que ya no recibe su poder de Dios, sino del pueblo” 

(Roxin, 2007a, p. 84).  Resumindo numa só frase as críticas a esta teoria, Roxin afirma que  “a 

teoria da retribuição não nos serve, porque deixa na obscuridade os pressupostos da 

punibilidade, porque não estão comprovados os seus fundamentos e porque, como profissão 

de fé irracional e além do mais contestável, não é vinculante” (Roxin, 1998, p. 19). 

Ao contrário das teorias absolutas, as teorias relativas fazem referência ao fim de 

prevenção especial ou geral. 

A concepção de fim da pena ligada à prevenção especial teve como fundador Franz v. 

Liszt (1851-1919), para o qual, a prevenção especial atua de três formas: “asegurando a la 

comunidad frente a los delincuentes, mediante el encierro de éstos; intimidando al autor, 

mediante la pena, para que no cometa futuros delitos; y preservándole de la reincidência 

mediante su corrección” (Roxin, 2007a, p. 85, 86). 

Diferentemente das teorias absolutas, a teoria da prevenção especial não pretende 

retribuir o fato passado, ao contrário, direciona-se ao futuro “assentando a justificação da pena 

na prevenção de novos delitos do autor”. Tal prevenção pode ocorrer de três maneiras: 
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“corrigindo o corrigível, isto é, o que hoje chamamos de ressocialização; intimidando o que 

pelo menos é intimidável; e, finalmente, tornando inofensivo mediante a pena de privação da 

liberdade os que não são nem corrigíveis nem intimidáveis” (Roxin, 1998, p. 20). 

Dentre os vários impedimentos práticos sofridos pela adequada ressocialização do 

indivíduo através da pena, o enfoque preventivo-especial da pena suscita alguns problemas. 

Seu defeito mais grave refere-se ao fato de não proporcionar um limite para a pena, pois, o 

indivíduo deveria permanecer detido pelo tempo necessário até a sua completa ressocialização 

(Roxin, 2007a, p. 87, 88). É certo, no entanto, destaca Roxin, “que as aludidas consequências 

apenas foram extraídas pelos representantes mais radicais desta teoria. A maioria continua 

vinculada a um direito penal do facto, a uma rigorosa descrição da tipicidade e a uma pena 

precisa” (Roxin, 1998, p. 21). 

Outros problemas, não menos profundos, estão relacionados ao fato de um regime 

político “no poder submeter a ‘tratamentos’ penal, na qualidade de socialmente inadaptados, 

os inimigos políticos”. Além disso, complementa Roxin, o direito penal dificilmente poderá 

ser tido como legítimo ao ser direcionado apenas aos tidos como “associais”, a exemplo de 

mendigos, vadios, prostitutas e outras pessoas indesejáveis para a comunidade (Roxin, 1998, 

p. 21). 

Somado a isso, como já discutido por Kant e Hegel, percebe-se na prevenção especial 

uma violação da dignidade humana o fato de ter como escopo educar cidadãos adultos 

(Roxin, 2007a, p. 88). Acerca dessas mesmas questões, Roxin questiona-se: “o que legitima a 

maioria da população a obrigar a minoria a adaptar-se aos modos de vida que lhe são gratos? 

De onde nos vem o direito de poder educar e submenter a tratamento contra a sua vontade 

pessoas adultas?” (Roxin, 1998, p. 22). 

Outra debilidade apontada acerca do fim da pena como prevenção especial, relaciona-

se com o fato de como lidar com a situação em que os autores do delito não estão necessitados 

de ressocialização.  

Este problema no solo surge con muchos autores de hechos imprudentes y con 
autores ocasionales de pequeños delitos, sino también con personas que han 
cometido delitos graves, pero en los no existe peligro de reincidência porque el 
hecho se cometió en una situación de conflicto irrepetible, o cuando las distintas 
circunstancias temporales hacen imposible su nueva comisión (Roxin, 2007a, p. 89). 

Este questionamento é comumente feito em relação ao castigo dos delinquentes 

violentos do nacionalsocialismo. Pois, quanto a estes pergunta-se: como poderá justificar, do 
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ponto de vista da prevenção especial, a penalização de delinquentes que hoje em dia são 

inofensivos e que vivem em sociedade discretamente? (Roxin, 2007a, p. 89). 

Ou seja, a teoria da prevenção especial não é capaz de fornecer a fundamentação 

necessária para situações de crimes mais graves, caso não existisse perigo de repetição. Por 

exemplo, como dito, os assassinos dos campos de concentração e graves crimes de sangue, os 

quais frequentemente se devem a motivos e situações que não voltarão a se repetir, mas que 

ninguém retira de tais casos as consequências da impunidade (Roxin, 1998, p. 21, 22). 

O que na prática, e nos dias atuais, contribui para um desencanto frente à prevenção 

especial, ressalta Roxin, é que “a pesar de todos los esfuerzos dentro y fuera del país, no se ha 

podido desarrollar hasta ahora un concepto para la socialización del reincidente, que sea 

eficaz en amplia medida” (Roxin, 2007a, p. 89).  

As críticas a uma visão isolada da prevenção especial, Roxin as resume numa só frase,  

a teoria da prevenção especial não é idônea para fundamentar o direito penal, porque 
não pode delimitar os seus pressupostos e conseqüências, porque não explica a 
punibilidade de crimes sem perigo de repetição e porque a ideia de adaptação social 
coactiva, mediante a pena, não se legitima por si própria, necessitando de uma 
legitimação jurídica que se baseia noutro tipo de considerações (Roxin, 1998, p. 22). 

A terceira das tradicionais teorias penais é a teoria da prevenção geral, a qual, não vê o 

fim da pena na retribuição e nem na sua influência sobre o autor. Ao contrário dessas, a teoria 

da prevenção geral vê o fim da pena como uma influência direcionada à comunidade que, 

“mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena debe ser instruída sobre las 

prohibiciones legales y apartada de su violación” (Roxin, 2007a, p. 89).   

A função da prevenção geral dirigida à comunidade, os bens jurídicos transindividuais 

que a todos pertencem, os delitos de perigo abstrato cuja lesão não é percebida apenas na 

individualidade e atualidade, enfim todas estas questões têm em comum a percepção coletiva 

dos assuntos tratados. São questões transindividuais tratadas transindividualmente.  

O sistema de direito penal idealizado por Roxin, tanto no que concerne a sua Teoria 

Dialética Unificadora, como a Teoria da Imputação Objetiva, traz em seu bojo esses aspectos 

de transindividualidade, na medida em que, acolhe como função da pena a prevenção geral, 

admite a existência de bens jurídicos transindividuais, coloca como elemento da dogmática a 

análise de risco permitido/risco não permitido. Todos esses aspectos corroborando com uma 

análise menos “preconceituosa” e mais realista acerca da admissibilidade da legitimidade da 

criminalização de condutas que oferecem perigo abstrato de lesão ao bem jurídico.  

A prevenção geral atua através de suas vertentes negativa e positiva. 
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Em seu sentido negativo, refere-se à intimidação dos indivíduos suscetíveis de cometer 

delitos semelhantes. Acerca desta racionalidade criminal, leva-se em consideração que “sólo 

una parte de las personas con tendência a la criminalidad cometen el hecho con tanto cálculo 

que les pueda afectar una ‘intimidación’ ” (Roxin, 2007a, p. 91).  

Na prevenção geral, no aspecto positivo, normalmente se busca a conservação e o 

reforço da confiança na firmeza e poder de execução do ordenamento jurídico penal. Dessa 

forma, a pena tem como missão “demostrar la inviolabilidad del ordenamiento jurídico ante la 

comunidad jurídica y así reforzar la confianza jurídica del pueblo” (Roxin, 2007a, p. 91). 

Embora imbricados entre si, a prevenção geral positiva tem fins e efeitos distintos, os 

quais Roxin descreve como:  

el efecto de aprendizaje, motivado socialpedagógicamente; el ejercicio en la 
confianza del Derecho que se origina en la población por la actividad de la justicia 
penal; el efecto de confianza que surge cuando el ciudadano vê que el Derecho se 
aplica; y, finalmente, el efecto de pacificación, que se produce cuando la conciencia 
jurídica general se tranqüiliza, en virtud de la sanción, sobre el quebrantamiento de 
la ley y considera solucionado el conflicto con el autor (Roxin, 2007a, p. 91, 92).  

Tais fins e efeitos, Roxin leva em conta em vários momentos de sua investigação 

teórica acerca da função da pena e o seu direcionamento à proteção de bem jurídico. 

Observando-os, principalmente, no momento da cominação penal. Fase inicial da persecução 

penal de elevado comprometimento com a legitimidade na formação dos tipos penais. 

Roxin, fazendo um paralelo da prevenção especial com a prevenção geral, conclui que 

esta tem algumas vantagens sobre aquela. Primeiro, nos casos da ausência de perigo de 

repetição do fato, aos olhos da prevenção geral “no se debe renunciar totalmente a la pena; la 

sanción es necesaria porque los delitos que se quedan sin consecuencias para el autor, incitan 

a la imitación”. Segundo, “el principio de la prevención general no tiende a sustituir 

descripciones claras del hecho por pronósticos de peligrosidad vagos y arriesgados para el 

Estado de Derecho”, ao contrário, “exige disposiciones a ser posible exactas, porque el objeto 

de la prohibición debe estar fijado exactamente si el ciudadano debe ser motivado a 

distanciarse de una determinada conducta” (Roxin, 2007a, p. 92). Tais “vantagens”, em um 

sistema tido por ele “unificado”, teria mais a conotação de complemento do que de 

sobreposição. Um sentido não de substituição de um pelo outro, e sim, de alocação 

apropriada segundo suas funções.  

É, justamente, por ter em conta problemas como estes que, como esclarece Roxin, a 

adoção isolada das funções de prevenção traz algumas deficiências teóricas e práticas. 

Exemplifica-se. Se por um lado, para a incriminação legítima de determinada conduta, a 
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prevenção especial carece de argumentos, a prevenção geral considerada isoladamente, 

também, deixa em aberto algumas questões. Igualmente à prevenção especial, a prevenção 

geral no seu aspecto negativo, não traz em seu bojo medidas de delimitação de duração da 

pena. Seu fim intimidatório gera sempre um risco de se converter em terror estatal (Roxin, 

2007a, p. 93). Carecendo, portanto, de outros elementos dogmáticos. 

Desta feita, “assim como na concepção da prevenção especial não é delimitável a 

duração do tratamento terapêutico-social, podendo no caso concreto ultrapassar a medida do 

defensável numa ordem jurídico-liberal, o ponto de partida da prevenção geral possui 

normalmente uma tendência para o terror estatal”. Com o intuito de pretender intimidar 

mediante a pena, haverá uma tendência a reforçar esse efeito, “castigando tão duramente 

quanto possível” (Roxin, 1998, p. 23, 24). A referência ponto de partida da prevenção geral, 

faz menção específicamente à prevenção geral negativa (intimidação), a qual, outrora, era 

levada em conta quase que unicamente, sem se fazer referência à prevenção geral positiva em 

seu sentido de estabilização dos valores incutidos na norma. Esta sim, possuindo, de certa 

forma, a capacidade de limitar a medida da pena. 

Roxin traz como exemplo de uma política criminal de natureza claramente preventiva 

geral, a legislação penal referente à embriaguez ao volante e outros crimes de tráfego (Roxin, 

1998, p. 23). Delitos comumente exemplificados como de perigo abstrato de lesão. 

Em relação às reflexões realizadas a respeito dos fins preventivos e dignidade humana, 

recaem mais críticas na prevenção geral do que na prevenção especial. Pois, enquanto a 

ressocialização tem por objetivo ajudar o condenado, a pena por motivo de prevenção geral 

pesa sobre o indivíduo tendo por motivo causar efeito sobre a comunidade (Roxin, 2007a, p. 

93).  Nesses termos, indaga-se, “Como pode justificar-se que se castigue um indivíduo não 

em consideração a ele próprio, mas em consideração a outros. Mesmo quando seja eficaz a 

intimidação, é difícil compreender que possa ser justo que se imponha um mal a alguém para 

que outros omitam cometer um mal”. Kant já fazia a crítica de que tal procedimento atentava 

contra a dignidade humana, pois, segundo ele o indivíduo não pode nunca ser utilizado como 

meio para influenciar nas intenções de outrem (Roxin, 1998, p. 24). 

Discussões acaloradas ainda circundam o debate sobre a ameaça da pena e o seu grau 

de influência exercida sobre os indivíduos.  Se por um lado, o homem médio em situações 

normais se deixa influenciar pela ameaça da pena; por outro lado, tal não sucede, por 

exemplo, com delinquentes profissionais, nem tampouco com delinquentes impulsivos 

ocasionais. Observa-se, inclusive, que o cometimento de cada crime já constitui uma prova 
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contra a eficácia da prevenção geral. Mas, em oposição a isto, ressalta Roxin, tem-se que, 

“segundo a natureza das coisas, somente resultam visíveis os casos em que não se obteve 

êxito” (Roxin, 1998, p. 24). 

Do exposto até então, percebe-se que as teorias preventivas da pena vistas 

isoladamente possuem acertos e desacertos. Nenhuma delas pode determinar, por si só, o 

conteúdo e os limites da pena.  

Na tentativa de sanar as inconveniências e suprir as necessidades do sistema penal, 

algumas formulações são idealizadas. Inicialmente, buscou-se a solução nas teorias aditivas, 

as quais perseguiam, simultaneamente, os fins de retribuição, prevenção especial e prevenção 

geral. Porém, adverte Roxin, uma teoria aditiva dos fins da pena não possibilita uma 

concepção unitária de modo a suprir as carências de cada uma em particular (Roxin, 2007a, p. 

94).  

Em contraposição às teorias aditivas, a teoria Dialética Unificadora formulada por 

Roxin, renuncia aos posicionamentos retributivos e defende a interação das funções de 

prevenção geral e especial, de modo que, “sus aspectos acertados sean conservados en una 

concepción amplia y que sus deficiências sean amortiguadas a través de un sistema de 

recíproca complementación y restricción”. Nestes termos, fala-se aqui em uma “teoría 

unificadora preventiva ‘dialéctica’ ”. Podendo, inclusive, de acordo com as necessidades, 

tanto um, como outro fim da pena, colocar-se em primeiro plano. Da mesma forma que, “o 

fim preventivo da pena também persiste, mesmo quando não se requer uma prevenção que se 

utilize de todas as modalidades ao mesmo tempo” (Roxin, 2007a, p. 94, 95).  

Como exemplo de uma exclusiva menção à prevenção geral positiva, tem-se o caso 

dos criminosos nazistas que atualmente vivem socialmente integrados e não representam 

nenhum perigo, sendo desnecessária uma prevenção especial. Inobstante essas circunstâncias, 

por fundamentos preventivo-gerais, a penalização desses fatos é necessária; se assim não 

fosse, abalaria a consciência jurídica geral. Explica Roxin (Roxin, 2007a, p. 98).  

Em conclusão, pode-se afirmar que, para a teoria elaborada por Roxin, apesar de os 

modelos de prevenção combinarem entre si num processo unificador e dialético, dependendo 

do momento da intervenção penal, um ou outro, pode apresentar-se de forma mais acentuada 

ou até exclusiva. 

Na ótica de Roxin, a teoria dos fins da pena leva em consideração a dimensão 

temporal da realização do direito penal. Desenvolvendo-se, segundo ele, da seguinte forma: o 
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fim da cominação penal é de pura prevenção geral, no processo de aplicação da pena os 

significados da prevenção geral e especial acentuam-se, na fase de execução, a prevenção 

especial passa a primeiro plano. Apesar dessa aparente bem caracterizada distribuição entre os 

fins da pena e os diversos estágios do direito penal, como já salientado, em Roxin, não há uma 

nítida separação, e sim, uma ponderação diferenciada (Roxin, 2007a, p. 97, 98).  

Em suma, a teoria da pena segundo Roxin “sirve a los fines de prevención especial y 

general. Se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por 

debajo de este limite en tanto lo hagan necesario exigências preventivoespeciales y a ello no 

se opongan las exigências mínimas preventivogenerales” (Roxin, 2007a, p. 103).  

Dizer que o direito penal serve à proteção subsidiária de bens jurídicos e, desta forma, 

ao livre desenvolvimento do indivíduo, assim como, à manutenção da orden social, apenas 

fala acerca de: que conduta o Estado pode cominar com uma pena. Contudo, de posse destes 

elementos, ainda não se pode saber quais efeitos a pena deveria surtir, para que ela cumpra 

com a missão do direito penal.“A esta pregunta responde la teoria sobre el fin de la pena, la 

cual, ciertamente, siempre tiene que referirse al fin del derecho penal que se encuentra detrás” 

(Roxin, 2007a, p. 81). Portanto, uma etapa é transcorrida quando se resolve sobre o que pode 

ser objeto de proteção penal, outra, no entanto, é igualmente necessária. Uma segunda etapa 

que faça referência às funções que a pena deve desempenhar para alcançar este fim de 

proteção. Funções essas que, como se viu, diversificam-se e reequilibram-se dentro das várias 

etapas da persecução penal. De modo a possibilitar que o direito penal cumpra com a sua 

missão de proteção do bem jurídico.  

Destarte, a missão do direito penal para Roxin, caracteriza-se por uma interação entre 

proteção de bem jurídico e funções preventivas da pena. Em defesa a esta posição, Roxin 

afirma: “Se quiséssemos consagrar numa só frase o sentido e limites do direito penal, 

poderíamos caracterizar a sua missão como protecção subsidiária de bens jurídicos e 

prestações de serviços estatais, mediante prevenção geral e especial, que salvaguarda a 

personalidade no quadro traçado pela medida da culpa individual” (Roxin, 1998, p, 43). Tal 

concepção é a, por ele denominada, Teoria Dialética Unificadora.  

Desta interação entre proteção de bem jurídico através de funções preventivas da pena, 

justo imaginar que, o fato de tratar-se de um bem jurídico transindividual influenciaria, de 

algum modo, nas formas de prevenção a ele dispensada. Um bem jurídico produto de uma 

valoração ainda recente (objeto de opiniões ainda em formação), com formas de agressão 

peculiares, mas que necessitam de proteção urgente. Um bem jurídico cujo caráter difuso e 
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coletivo, e necessidade de tutela para o futuro, requer uma tutela preventiva de abrangência 

geral que influencie no comportamento de todos os componentes da comunidade. Nos moldes 

de uma prevenção geral negativa, com todas as características que já foram colocadas  no item 

2.2.1 e, prevenção geral positiva também detalhada no mesmo item. 

Numa pausa estratégica, até este ponto, pode-se dizer que, é através da proteção do 

bem jurídico (missão do direito penal) que se dá a justificação do poder de punir estatal 

(legitimidade). Mas, para que esta proteção se materialize, deve-se estruturar um fim para a 

pena que surta este efeito de proteção. O fim buscado pela pena deve ter como norte, o fim 

buscado pelo direito penal. Inobstante esta necessária interação recíproca, percebe-se que, 

quando se fala em princípio de proteção de bem jurídico e funções preventivas da pena, de 

uma certa forma, está-se falando de duas coisas diferentes. Proteção de bem jurídico é o fator 

legitimante do direito penal; e, funções preventivas da pena é o fator estruturante do direito 

penal, através do qual, pode-se obter a proteção do bem jurídico (função da pena). Tanto a 

eleição de bem jurídico como objeto de tutela penal, como as funções de prevenção da pena 

dirigidas à proteção desse bem, devem atuar dentro de uma legitimidade constitucional. 

Roxin busca uma realização harmônica das funções da pena combinando suas versões 

(prevenção geral e especial, no sentido positivo e negativo) e distribuindo-as nas três esferas 

da atividade estatal (ameaça, imposição e execução da pena). Como ponto partida de sua 

teoria, tem-se o direito penal enfrentando o indivíduo de três maneiras: ameaçando, impondo 

e executando penas. Necessitando de justificação todas essas três esferas de atividade estatal. 

Esses são estágios distintos de realização do direito penal, os quais se estruturam uns sobre os 

outros, e cada etapa seguinte deve acolher em si os princípios da etapa precedente (Roxin, 

1998, p. 26).  

 Tendo por base esse entendimento, Roxin frisa que a sua teoria de síntese distingue-se 

das teorias monistas e das teorias de unificação por adição (como já dito), tanto 

metodologicamente, quanto em conteúdo. Segundo ele, não se deve dar por satisfeito com a 

simples acumulação de possibilidade de atuação destas fases, pois,  

“é certo que a teoria unificadora se baseia em ter percebido correctamente que cada 
uma das concepções contêm pontos de vista aproveitáveis que seria errôneo 
converter em absolutos. Mas a tentativa de sanar tais defeitos justapondo 
simplesmente três concepções distintas tem forçosamente de fracassar, já que a mera 
adição não somente destrói a lógica imanente à concepção, como aumenta o âmbito 
de aplicação da pena, a qual se converte assim num meio de reacção apto para 
qualquer realização” (Roxin, 1998, p. 26).   
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Na acepção utilitarística de Roxin, as finalidades da pena, dentro da estrutura gradual 

citada anteriormente, diferenciam-se e distribuem-se de acordo com momento da intervenção 

penal que está por se analisar se da cominação, aplicação ou execução.  

No momento da cominação legal há a indagação: “o que pode proibir mediante a pena 

o legislador aos seus cidadãos?”.  Para Roxin, “as cominações penais só estão justificadas se 

tiverem em conta a dupla restrição contida no princípio da proteção subsidiária de prestações 

e bens jurídicos. Nesse âmbito, o fim das disposições penais é o da prevenção geral”. De 

acordo com a natureza das coisas, salienta Roxin, não poderia ser de outra forma,  

porque aquelas precedem temporalmente o sujeito ao qual se poderiam impor 
reacções retributivas ou de prevenção especial (...). Em contrapartida, a objeção de 
que o fim de prevenção geral não é adequado para limitar o poder penal do Estado, é 
em si convincente mesmo no que diz respeito às cominações penais, eliminando-se, 
todavia, com a nossa restrição dessa finalidade à proteção de bens jurídicos e 
prestações, assim como à subsidiariedade do direito penal no cumprimento de tais 
tarefas (Roxin, 1998, p. 31).   

As funções preventivas da pena na sua essência possuem caráter criminalizador, não 

se pode negar isso. Faz parte da sua razão de ser. O tipo descrito na norma é seu “instrumento 

de trabalho”. Coerente com uma análise que evidência pontos negativos e positivos de uma 

questão, Roxin admite que, pontos “negativos” vêm atrelados à “árdua” função de trazer para 

o plano real o “sublime” resultado de um bem jurídico eficazmente protegido. Não obstante 

isso, acolhe esta “observação”, com ressalvas. O afirmado na citação acima por Roxin, 

salienta de forma clara e objetiva essa ressalva. Qualquer instituto, por mais limitador do 

poder de punir do Estado que possa parecer, não estará dignamente exercendo a sua função se 

não se ativer aos princípios constitucionais. Isso pela simples razão de que o direito de um 

termina quando começa o direito do outro. Com mais propriedade, este risco de não limitar, 

ao contrário, expandir a atução do direito penal pode ocorrer com as funções preventivas da 

pena. No entanto, ressalta Roxin, as funções preventivas da pena limitam o poder de punir 

estatal, respeitando a liberdade e a dignidade do homem, no momento em que, os parâmetros 

sobre os quais realiza seu desiderato, mantêm-se fiéis ao um sistema que respeita os princípios 

de proteção ao bem jurídico e a subsidiariedade da sua ingerência. Dentro dos devidos 

ditames constitucionais. 

Decorrente dessa natureza subsidiária do direito penal, Roxin evidencia a dupla 

proteção que recebe o bem jurídico, “através do direito penal e ante o direito penal, cuja 

utilização exacerbada provoca precisamente as situações que pretende combater”. Para ele, 

nesta ideia de subsidariedade está já compreendido todo um programa de política criminal 

(Roxin, 1998, p. 28).  
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Quanto a este aspecto de capacidade de “limitação do direito de punir”, Roxin salienta 

que, enquanto na intimidação há uma tendência a penas mais duras, na prevenção geral 

positiva há uma utilização mais moderada da pena. “El efecto de aprendizaje, desde el inicio, 

no está vinculado a determinada medida de pena. Y el efecto de confianza y de pacificación 

presuponen una pena justa, es decir concuerdan con las exigencias del principio de 

culpabilidad” (Roxin, 2007c, p. 80). Desse modo, percebe-se aqui, um caráter limitativo na 

função de prevenção geral positiva. 

Como resultado parcial da justificação do direito penal, no que concerne às 

cominações penais, Roxin afirma que, essas “se justificam, apenas e sempre, pela necessidade 

de protecção preventivo-geral e subsidiária de bens jurídicos e prestações” (Roxin, 1998, p. 

32).  Assim, as cominações penais fazem referência às situações antes do momento do delito, 

possuindo, portanto, uma função exclusivamente preventivo-geral (Roxin, 2007c, p. 82).  

Referindo-se a Roxin, acerca dessa cominação de pena e sua função, Chamon Júnior 

observa que ele põe em evidência uma necessidade abstrata da pena. Para Roxin, os tipos 

penais “são formulações abstratas formuladas de maneira geral e que têm uma função de 

prevenção geral na medida em que se pretende influir na ‘consciência jurídica geral’, 

gerando, assim, uma intimidação”. Roxin acentua que, “com o tipo o que se pretende, numa 

perspectiva funcional, é motivar o indivíduo a não se portar tipicamente” (Chamon Júnior, 

2004, p. 66).  

Na segunda fase da intervenção penal, há a confirmação da ameaça da pena, a qual se 

perfaz no momento da aplicação dessa (individualização), através da sentença penal 

condenatória. 

Nessa, segunda etapa, influem conjuntamente a prevenção geral e a prevenção 

especial. No entanto, essa influência se dá de forma escalonada segundo a gravidade do delito 

(Roxin, 2007c, p. 84).  

As imposições de sanções estão relacionadas às condenações em um proceso penal. 

Em primeiro plano, na imposição da sanção, tem-se os pontos de vista de prevenção geral e 

prevenção especial igualmente. Quanto mais grave o delito, mais se exige da prevenção geral 

uma completa resposta à culpabilidade, de modo a esgotá-la completamente. Pois, “la 

confianza en el ordenamiento jurídico solamente puede mantenerse y la paz jurídica sólo 

puede restablecerse cuando se produzca una represión adecuada a la culpabilidad” (Roxin, 

2007c, p. 83).  
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Ao contrario, para delitos de mediana e leve gravidade, pode haver mais tolerância 

quando isso seja necessário por razões de prevenção especial. Desta feita, de acordo com a 

teoria dos fins da pena desenvolvido por Roxin, “la pena puede quedarse por debajo de la 

medida de la culpabilidad, y pueden entrar a tallar todos los beneficios que se basen en las 

posibilidades de la suspensión condicional de la pena, la reparación civil, la reconciliación y 

el trabajo comunitario” (Roxin, 2007c, p. 83).  

Ao comentar a fase da aplicação e graduação da pena, Roxin afirma que nada parece 

mais indicado do que a introdução da função da prevenção geral na própria atividade judicial, 

visto que, segundo ele, a força da prevenção geral dos artigos ficaria reduzida a nada se não 

existisse nenhuma realidade por trás dela. E, segundo ele, de acordo com Feuerbach ao 

referir-se à aplicação da pena: “o fim da aplicação da mesma é fundamentar a eficácia da 

ameaça legal, na medida em que sem ela tal ameaça seria vã (ineficaz)” (Roxin, 1998, p. 32).  

Roxin resume a segunda fase (aplicação da pena), dizendo que: “a aplicação da pena 

serve para a proteção subsidiária e preventiva, tanto geral como individual, de bens jurídicos e 

de prestações estatais, através de um processo que salvaguarde a autonomia da personalidade 

e que, ao impor a pena, esteja limitado pela medida da culpa” (Roxin, 1998, p. 40).  Portanto, 

no tocante à aplicação da pena, pode-se concluir que, a função aí prevista seria de prevenção 

geral (limitada pelas garantias) e especial (restringida pela culpabilidade). 

Sobre a execução da pena, a Lei alemã destaca, explícitamente, no seu art. 2 que: “en 

la ejecución de la pena privativa de libertad, el preso debe adquirir la capacidad de llevar, en 

el futuro, una vida bajo responsabilidad social y libre sin delitos”, em continuação diz, “La 

ejecución de la privación de liberdad también sirve para la protección de la generalidad frente 

a la comisión de nuevos delitos” – esta cláusula preventivo-geral descreve somente um efeito 

secundário da privação de liberdade, e não finalidade (Roxin, 2007c, p. 84).  

A execução da pena segue fins racionais no momento que tem como escopo 

possibilitar a vida humana em comum e sem perigos. No entanto, “a execução da pena apenas 

se justifica se prosseguir essa meta na medida do possível, isto é, tendo como conteúdo a 

reintegração do delinquente na comunidade” (Roxin, 1998, p. 40).  

Por um lado, tem-se como ponto de partida que o direito penal deve garantir uma livre 

e segura convivência na sociedade, por outro lado, as teorias da pena determinam os caminhos 

através dos quais se pode alcançar este objetivo: “influyendo en los propios delincuentes 

(preveción especial) o en todos los miembros de la sociedad (prevención general), o mejor, a 
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través de ambas al mismo tiempo” (Roxin, 2007c, p. 42, 43). Pode-se então dizer que, para 

Roxin, a importância das teorias da pena se mescla com importância mesma do fim último do 

direito penal que é a proteção do bem jurídico (estando implícito no elemento bem jurídico 

tudo o que for necessário para garantir a convivencia de forma livre e segura). E, em busca 

da realização deste desiderato, Roxin se esforça por desenvolver uma dogmátiva penal 

permeada por critérios político-criminais, os quais primam por levar em consideração os 

valores contidos na Lei Fundamental quando da construção dos pressupostos da punibilidade. 

Segundo a sua compreensão do direito penal sempre ligada aos ditames da 

Constituição, Roxin exalta a utilização de elementos limitadores da pena, buscando combater 

a criminalidade, não a qualquer preço, mas com meios condizentes com um Estado de Direito 

(Roxin, 2007c, p. 50). Segundo a concepção defendida por ele, isso ocorre de cinco maneiras. 

Primeiro, o principio nullum crimen sine lege constitui o ponto de vista reitor da 

interpretação e sistematização do direito (Roxin, 2007c, p. 51). Segundo, a teoria da 

imputação objetiva constitui um meio apropiado para delimitar o tipo penal, sobretudo nos 

delitos puros de resultado (Roxin, 2007c, p. 51).  Terceiro, nas causas de justificação, trata-se 

de elaborar principios ordenadores sociais, através dos quais podem solucionar, de maneira 

mais vantajosa para os individuos e o bem-estar geral, os conflitos de intereses das causa de 

justificação (Roxin, 2007c, p. 52). Quarto, a culpabilidade como responsabilidade, constitui 

um grande instrumento político-criminal de limitação penal (Roxin, 2007c, p. 52). Quinto, os 

direitos fundamentais podem influir na necessidade da pena e pôr limites ao que será 

considerado preventivamente tolerado (Roxin, 2007c, p. 54).  

Além deste caráter limitador da intervenção penal do Estado, na perspectiva do 

funcionalismo de Roxin, vê-se uma relação entre as categorias dogmáticas e o empirismo. 

Segundo Roxin, uma política criminal está fundamentada, dentre outras coisas, pelos efeitos 

reias que causa. “Las reflexiones preventivo-generales para fundamentar y medir la pena 

serían ilegítimas si se tuviera que partir de que el Derecho penal y la pena no  poseen ningún 

efecto preventivo-general” (Roxin, 2007c, p. 63). O que difere do funcionalismo teórico-

sistêmico, no qual não há uma eficácia voltada para um efeito empírico.   

Para Roxin, a pena tem uma função preventiva da criminalidade. A própria gravidade 

da intervenção estatal em nível penal, coloca como essencial uma legitimação jurídica que 

leva em consideração, não ideais metafísicos nem compensações retributivas da 

culpabilidade, e sim, a sua idoneidade e necessidade para cumprir as tarefas estatais de 
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controle da criminalidade. Desta feita, “el Estado no está facultado para imponer una pena que 

no sea preventivamente necesaria” (Roxin, 2007c, p. 71, 72).  

Por outro lado, arremata Roxin, as finalidades puramente preventivas não podem 

legitimar a pena. Pois, como “la pena contiene un reproche personal contra  el autor (…), ella 

no puede justificarse frente a éste con una simple finalidad preventiva, sino la pena tiene que 

poder ser entendida por este autor en el sentido de que se ha hecho merecedor a ella” (Roxin, 

2007c, p. 72). Desse modo é imprescindível a vinculação da pena à culpabilidade do autor.  

Na prevenção especial, tem-se a ressocialização que “ayuda al delincuente en la 

reintegración social y eleva sus oportunidades en la vida” e, por sua vez, “también ayuda a la 

generalidad, porque un autor que no vuelve a cometer delitos ya no representa un riesgo y, 

con ello, mejora las condiciones de vida de todos” (Roxin, 2007c, p. 74).  

Nos países como o Brasil e similares, o descrédito da prevenção especial diante da sua 

falta de êxito, não está relacionada a uma incorreção inerente ao próprio instituto, e sim, às 

problemáticas político-criminais da privação de liberdade diante da realidade prisional em que 

se desenvolve (Roxin, 2007c, p. 75).  

Tendo por inimigas da ressocialização: o isolamento, privando o apenado do 

aprendizado com o social; a destruição de vínculos humanos e sobretudo familiares; o 

fracasso profissional; o perigo de contaminação criminal; a desqualificação social aos olhos 

da opinião pública (Roxin, 2007c, p. 75). “Por ello, no es una correcta vía político-criminal el 

descalificar a la prevención especial. Más bien se recomienda, precisamente por razones de 

prevención especial, evitar la privación de libertad todo lo que permita su compatibilidad con 

las exigencias de la prevención general” (Roxin, 2007c, p. 75, 76).  

Em relação à prevenção geral, também não deve haver dúvidas acerca da sua 

importância como finalidade da pena. Ao Estado, não deve somente interessar que não se 

produzam condenados por novos delitos (como na prevenção especial), mas também, ao 

Estado deve interessar que, desde o início, influenciando na totalidade dos cidadãos, não se 

cometam os delitos. A princípio, observa Roxin, somente entendia-se a prevenção geral como 

intimidação de pessoas suscetíveis a cair na criminalidade. Na atualidade, na ciência alemã, 

sobressai-se a prevenção geral positiva (Roxin, 2007c, p. 78, 79). Uma prevenção geral cujo 

destinatário já não é somente o delinquente em potencial, mas, sobretudo, “el ciudadano fiel al 

Derecho, a quien se debe transmitir, mediante una justicia penal en funcionamiento, una 

sensación de seguridad y una actitud aprobadora frente al Estado y su ordenamiento jurídico” 
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(Roxin, 2007c, p. 79). Aspecto esse, evidenciado pela atual sociedade tecnológica e seus 

riscos de magnitude diferenciada e amplitude transtemporal. Uma sociedade de “sujeitos 

passivos” que, não raras vezes, preferem abrir mão de uma maior parte de sua liberdade 

(devido a uma maior ingerência do Estado nas condutas dos seus cidadãos) em prol de uma 

maior defesa da sua segurança. Uma segurança intrinsecamente ligada à expectativa. Àquela 

expectativa já anteriormente citada de que, interessa não só está vivo, como também alimentar 

a expectativa de que permanecerá vivo. 

No que concerne a esta questão de quanta liberdade, quanto espaço de privacidade se 

está disposto a sacrificar em favor de uma melhor proteção frente à criminalidade, Roxin 

assevera que a resposta deve ser buscada na Constituição.  Roxin reafirma, a todo momento, o 

peso do respeito à Constituição na construção de um sistema penal que respeite a dignidade 

humana. Segundo Roxin, a complexa sociedade atual tem provocado uma natural reação de 

que, “gran parte de la población parece estar dispuesta a tolerar cada vez más control porque, 

como ciudadanos fieles al Derecho, no  tendrían ‘nada que temer ni nada que ocultar’ y 

porque, además, les parece que es justa una mayor seguridad ante la amenaza  criminal” 

(Roxin, 2007c, p. 81). Restando, no entanto, necessárias ponderações para que a afetação nos 

direitos de pessoas inocentes não adquiram um caráter totalitário. Ou seja, não se sirva das 

pessoas, mas, ao contrário, sirva às pessoas. 

Como já citado, no campo da prevenção geral positiva podem ser diferenciados três 

efeitos distintos: primeiro, “el efecto de aprendizaje que alcanza el Derecho penal poniendo a 

la vista, de manera ilustrativa, las reglas  sociales básicas, cuya violación no puede aceptarse”; 

segundo, “el efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que el Derecho se ha 

impuesto”; terceiro, “el efecto de pacificación, que se produce cuando un quebrantamiento 

criminal del Derecho es resuelto mediante la intervención estatal y se restablece la paz 

jurídica” (Roxin, 2007c, p. 79, 80). Ou seja, percebe-se que a prevenção geral positiva 

acentua a característica de uma proteção transindividual, na afirmação de novos valores. 

Valores estes que, por serem novos, a sua carga de urgência e periculosidade, encontra-se em 

desvantagem frente à consciência geral da sua importância. Portanto, vê-se uma forte ligação 

entre a função de prevenção geral positiva da pena e a proteção de bens jurídicos de caráter 

transindividual. Isto sem perder de vista o referencial legitimador da atuação estatal, qual seja, 

o bem jurídico relevante de arrimo constitucional, nos moldes da teoria defendida por Roxin. 

A pena atua através das suas funções preventivas, as quais se distribuem entre as fases 

da persecução penal (cominação, imposição, execução). A realização do direito penal através 
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de tais elementos de política criminal estão diretamente ligados a dois questionamentos 

salientados por Roxin. A um, sobre “que pressupostos se justifica que o grupo de homens 

associados no Estado prive de liberdade algum dos seus membros ou intervenha de outro 

modo, conformando a sua vida?”, a dois, “o que pode proibir mediante a pena o legislador aos 

seus cidadãos?” (Roxin, 1998, p. 15, 27). Ambas as perguntas fazem referência à legitimação 

e limites do poder de punir do Estado 

As respostas dependem de qual é o campo de atuação que é atribuído ao Estado, anota 

Roxin. No delinear deste campo de atuação, especificam-se dois critérios limitativos. 

Primeiro, a função do direito penal deve limitar-se a criar e garantir a um grupo reunido no 

Estado as condições de uma existência que satisfaçam as suas necessidades vitais. Segundo, o 

poder do Estado é limitado, nos termos de que, “os homens, não possuindo eles próprios 

legitimação, não podem conferir poderes para coisa diversa aos concidadãos que elegeram 

para legislar e governar. Para o direito penal tal significa que o seu fim somente pode derivar 

do Estado e, como tal, apenas pode consistir em garantir a todos os cidadãos uma vida em 

comum livre de perigos”. A justificação dessa tarefa “resulta directamente do dever que 

incumbe ao Estado de garantir a segurança dos seus membros” (Roxin, 1998, p. 27). Ao 

considerar-se o Estado dentro de um aspecto Social e Democrático de Direito (como o que se 

deseja) e as características de uma sociedade plural e complexa (como a que se vê na 

atualidade), percebe-se um natural e inevitável aumento de ingerência estatal na vida dos 

indivíduos. Um controle social e um controle jurídico realizado através dos vários ramos do 

direito, inclusive o penal. Um controle jurídico que promova proteção à sociedade condizente 

com estes novos bens, erigidos como tais pela sociedade, contra às novas formas de agressão 

a que estão submetidos. Formas de agressão diferenciadas que promovem a sensação de um 

perigo distante, mas, ao mesmo tempo, iminente. Formas de agressão cujo abalo nas 

expectativas dos cidadãos, interfere no desenrolar de uma vida que possa se desenvolver, 

senão na sua plenitude, ao menos, de uma forma digna. 

Fala-se aqui em bens jurídicos que se concretizam numa série de condições valiosas 

expostas por cada situação histórica e social de determinado grupo humano, como 

pressupostos imprescindíveis para a existência de uma vida em comum entre os homens, que 

satisfaça as suas necessidades vitais. Bens jurídicos esses, que o direito penal tem que 

assegurar, punindo a sua violação em determinadas condições (Roxin, 1998, p. 27). 

As proibições jurídico-penais têm nas funções preventivas da pena um caráter político-

criminal que busca instrumentalizar a proteção do bem jurídico, assim valorado pelos 
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indivíduos enquanto parte de um determinado Estado. Tais funções preventivas se realizam 

através da pena que, por sua vez, como já esboçado, atua em nível de cominação, aplicação e 

execução. 

O sentido e a missão do direito penal se esgotam quando da interação das três etapas 

de atuação do direito penal. A cominação penal é, portanto, a primeira fase, mas não a única. 

Desta feita, para que a cominação penal tenha sua eficácia completada, necessário se faz 

completar o ciclo penal com as fases posteriores. Ademais, o conceito de prevenção geral que 

é mais evidenciada nesta primeira etapa, não deve ser reduzida ao aspecto de ameaça e 

intimidação. Pois, o conceito de prevenção geral “contém a idéia que o Estado estabelece no 

Código penal uma ordem protectora obrigatória para todos os cidadãos, garantindo-lhes os 

bens jurídicos necessários para a sua existência e indicando-lhes quais as actividades que eles 

devem omitir sob a ameaça de pena”. Em sendo assim, no interesse da prevenção geral está o 

de informar sobre o âmbito do proibido, também, quem não necessita de intimidação (Roxin, 

1998, p. 31, 32). Ou seja, a prevenção geral positiva procura, dentre outras funções, 

sedimentar valores novos. Valores novos eleitos pelos próprios cidadãos, mas que, justamente 

por serem novos, não estão devidamnete sedimentados numa consciência geral. Isto muito 

comum, como já salientado no capítulo 2, quando se trata de meio ambiente. Ou quando há 

conflito de valores. Explicando melhor. Quando tais valores, por exemplo, conflitam 

diretamente com questões econômicas, cujos interesses tendem a suplantar normas de 

segurança. A exemplo da liberação para exploração econômica de uma variedade vegetal ou 

animal geneticamente modificada que não foi, ainda, submetida a todos os testes de segurança 

para a sua exploração e posterior consumo. Ou que tais testes apontam para uma incerteza 

científica que, pela sua gravidade de possíveis resultados lesivos, impõe precaução. Trazendo, 

em alguns casos, como única forma de tutela a utilização de tipos que incriminam condutas 

que promovam perigo abstrato de lesão à sociedade como um todo ou ao indivíduo em 

particular. 

 

3.4 Os delitos de perigo e a Teoria da Imputação Objetiva de Claus Roxin: o perigo abstrato 
de lesão como risco não permitido  

 

No item anterior, viu-se que a Teoria dialética unificadora de Roxin, promove uma 

interação dos elementos funções preventivas da pena e proteção de bem jurídico, na análise 

de legitimação dos tipos penais. Numa análise posterior, acrescentou-se que, nos termos da 
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sua Teoria da imputação objetiva, a proteção de bens jurídicos contra ataques humanos, 

realiza-se “na medida em que o Direito penal proíba a criação de riscos não permitidos e, 

ademais, valore a infração na forma de uma lesão do bem jurídico, como injusto penal” 

(Roxin, 2006a, p. 40). Para Roxin, “ações típicas são sempre lesões de bens jurídicos na 

forma de realização de riscos não permitidos, criados pelos homens” (Roxin, 2006a, p.40).  

Retroagindo um pouco, nota-se que o finalismo complementou o causalismo com o 

reconhecimento do desvalor da ação ao lado do desvalor do resultado (causação de uma lesão 

a um bem jurídico). No entanto, esse desvalor da ação exauria-se, no elemento subjetivo 

finalidade. 

Com a teoria da imputação objetiva, “o desvalor da ação, até agora subjetivo, mera 

finalidade, ganha uma face objetiva: a criação de um risco juridicamente proibido. Somente 

ações intoleravelmente perigosas são desvaloradas pelo direito”. Para esta teoria, o desvalor 

do resultado também é visto de forma mais completa, a saber: “nem toda causação de lesão a 

bem jurídico referida a uma finalidade é desvalorada; apenas o será a causação em que se 

realize o risco juridicamente proibido criado pelo autor”. Desta feita, “a imputação objetiva 

acrescenta ao injusto um desvalor objetivo da ação (a criação de um risco juridicamente 

desaprovado), e dá ao desvalor do resultado uma nova dimensão (realização do risco 

juridicamente desaprovado)” (Greco, 2005, p. 19, 20). 

Para Roxin, o tipo objetivo não é como os finalistas defendiam: uma simples causação 

de um dano ao bem jurídico protegido pelo tipo. Ao contrário, ele possui o seu próprio 

desvalor da ação, que consiste na realização de um risco não permitido na esfera de alcance 

do tipo em questão (Roxin, 2007b, p. 23, 24). Na imputação objetiva, para além do elemento 

psicológico de um querer, apresenta-se um elemento normativo de atribuição de 

responsabilidade. 

Atualmente, vislumbra-se na constituição do injusto, tanto um desvalor do resultado 

(provocação de um estado jurídicamente desaprovado), como um desvalor do ato (em que a 

ação do autor com sua finalidade e suas outras qualidades e tendências, assim como as 

posteriores intenções são frequentemente requeridas pelo preceito penal que constitui o 

injusto). No delito tentado, apesar de não haver um resultado desvalorado, há um desvalor da 

ação; nos delitos culposos há um desvalor do resultado, mas pode haver ou não um desvalor 

da ação (diante de um risco permitido ou não).  

Según la concepción actual, la realización del tipo presupone en todo caso y sin 
excepción tanto un desvalor de la acción como un desvalor del resultado. Es verdade 
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que la configuración del desvalor de la acción puede ser diferente según la forma, 
requerida en cada caso concreto, de dolo o de imprudência, de tendência y de 
cualidad de la acción, y que también el desvalor de resultado se configura de modo 
distinto en la consumación o en la tentativa, en la lesión o en la puesta en peligro; 
pero el injusto consiste siempre en una unión de ambos, pues incluso en los 
llamados delitos de mera actividad, como el allanamiento de morada (§123), existe 
un resultado externo, aunque el mismo es inseparable de la acción (Roxin, 2007a, p. 
319, 320).  

Ou seja, Roxin concebe o injusto dentro de uma necessária investigação, tanto do 

desvalor do resultado, como do desvalor da ação. Vistos, no entanto, de forma modificada, 

dentro de análise de condutas e resultados toleráveis ou não pela sociedade. Sendo possível, 

pois, que um resultado de perigo abstrato possa ser tido como não tolerado pela sociedade, de 

acordo com a apreciação dos elementos do caso concreto. Sempre levando em consideração, 

uma política criminal preventiva e dialética, a qual perceba a conduta desvalorada dentro de 

uma ponderação indivíduo/sociedade, nos termos de uma imputação objetiva que tenha nas 

condutas e nos resultados a análise de sua tolerabilidade ou não.  

Em relação à construção legislativa desses delitos de perigo abstrato, seguindo um 

direito penal teleológico propugnado por Roxin, o conteúdo material necessário para lhes 

atribuir uma pena deve ser estabelecido a partir de elementos ontológicos e normativos. Ou 

seja, pautados por elementos normativos e teleológicos sem renunciar aos elementos 

ontológicos descritos como circunstâncias empíricas (Bottini, 2007, p. 224). 

Como ressalta Bottini, no funcionalismo de Roxin, o risco, como elemento do perigo, 

não deve ser definido aprioristicamente, e sim dentro do contexto social em que é produzido. 

Ou seja, continua o autor, a relevância do risco não está apenas relacionada à probabilidade 

estatística da produção do resultado, deve, além disso, levar em consideração a sua 

inadmissibilidade pela comunidade que o suporta. Dá-se como exemplo, a utilização da 

energia nuclear. Nesses casos, mesmo diante de uma pequena probabilidade de ocorrência de 

danos, é possível que a lesão proveniente de um acidente não seja tolerada pela comunidade, 

sendo, portanto, penalmente relevante. Da mesma forma que, atividades que, estatisticamente, 

produziriam lesões podem ser admitidas em determinados contextos em que são produzidas. 

Aqui, faz-se referência ao risco permitido, o qual, apesar de violar o texto da norma, em 

situações específicas, é tolerado pela comunidade (Bottini, 2007, p. 224, 225). 

Em Roxin, o risco apresenta um suporte ontológico derivado da constatação científica 

da possibilidade de produção de danos, e um suporte normativo, que leve em consideração a 

realidade cultural, política e social e a sua relação com o risco. Dessas considerações, tem-se 

que a relevância penal do risco nos delitos de perigo abstrato de lesão está relacionada à 
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criação desse risco e à sua intolerabilidade pela comunidade (Bottini, 2007, p. 225). 

Lembrando-se que, esta constatação científica da possibilidade de produção de danos e a 

suportabilidade da sociedade frente a estes danos, também leva em consideração a relevância 

do bem em questão e a necessidade de se observar, em determinados casos, o princípio da 

precaução como delineado no item 2.2.3. Direcionando-se, por vezes, à incriminação de 

condutas que exponham bem jurídico a perigo abstrato de lesão. Nesse momento é importante 

a, acima citada, “conciliação” entre o ontológico e o normativo. Influindo na decisão de o que 

se deve proteger através do direito penal e contra que tipo de agressão. 

A imputação reúne em sua estrutura a análise de relevância da conduta, permitindo 

verificar a adequação da conduta ao tipo sob uma perspectiva de interesse funcional (fins da 

pena). Sob essa ótica, “o conteúdo e extensão dos tipos penais incriminadores passam a ser 

delimitados não por si mesmos, conforme pretendeu o padrão clássico, mas através de fatores 

sociais (exógenos) incorporados ao sistema de forma racional pela imputação objetiva” 

(Salvador Netto, 2006, p. 128). Para Roxin, nos termos de sua teoria da imputação objetiva, o 

ilícito penal “não é problema de causalidade e não é um problema da finalidade, mas é a 

concretização, a realização de um risco não permitido, do risco ilícito” (Roxin, 2003, p. 38).  

Roxin, colocando o sistema penal inserido em um contexto político-criminal, eleva o 

conceito de risco permitido como elemento central da teoria do injusto. Para ele, “el injusto no 

es otra cosa que la realización de un riesgo no permitido en el marco del alcance del tipo”. 

Porém, ressalta que, somente recorrendo ao conhecimento empírico sobre a periculosidade de 

determinadas condutas, e ponderando com ele acerca dos efeitos socialmente úteis e os 

lesivos, é que se poderá decidir sobre o que será tido como risco não permitido (Roxin, 

2007c, p. 64).  

A relação entre tipo penal, os perigos inerentes à sociedade de risco e imputação 

objetiva, é inegável. Se o perigo abstrato de lesão é hoje uma realidade na nossa sociedade, de 

alguma forma deve ele ser levado em consideração no corpo da norma. Regulado 

juridicamente. Como instrumento teleológico funcional, a imputação objetiva possibilita a 

inserção do risco na norma. A manipulação do tipo penal através da imputação objetiva 

aproxima a dogmática da realidade social; é também um elo entre o perigo e a manutenção de 

expectativas sociais dentro de, pelo menos, um grau mínimo de confiança e de segurança. 

Para uma política criminal que leve em consideração esses elementos, os limites da definição 

de uma conduta como delituosa serão verificados segundo os limites da suportabilidade de um 

risco como permitido ou proibido.  
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Quanto ao conceito de risco proibido, assim como sua inclusão no tipo normativo por 

meio do âmbito de proteção da norma, oportuna a observação realizada por Salvador Netto. 

Este autor adverte sobre os conflitos e a indeterminação interpretativa que podem surgir 

quando alguém se depara com os casos concretos em que se deve definir sobre quais riscos 

são de fato proibidos ou permitidos. Ou seja, “o tipo penal prescreve a conduta que 

supostamente extrapola o risco permitido, mas não diz qual é realmente o seu conceito”. Ou 

seja, “se antes bastava dizer que é crime matar alguém, pois isto exprimia uma faceta 

identificável do universo social, hoje dizer simplesmente que é crime gerir de forma temerária 

uma empresa é muito pouco para delinear o mundo” (Salvador Netto, 2006, p. 111). A 

política criminal atual, para regular essas questões, deve ser capaz de verificar o alcance das 

normas e evindenciá-lo dentro de contexto específico, na resolução do caso concreto.  

A relação entre tipo penal e os perigos provenientes de uma sociedade tecnológica, 

comumente chamada de sociedade de risco, segundo Roxin, é condizente com o caráter 

fragmentário do direito penal. Pois, ao se considerar “a ação típica como realização de um 

risco não permitido, é porque estamos deduzindo o comportamento jurídico-penalmente 

relevante da tarefa do Direito Penal, de defender o indivíduo e a sociedade contra riscos 

sócio-politicamente intoleráveis”. Este aspecto da realidade social relacionada à ideia de risco 

vai, como evidencia Roxin, “bem além da esfera da dogmática jurídico-penal, e tematiza 

problemas fundamentais da sociedade moderna e de seu direcionamento”. De modo que, “O 

processamento dogmático dessa idéia possibilita e favorece a introdução de questionamentos 

político-criminais e empíricos, e faz com que a dogmática, encerrada em seu edifício 

conceitual pelas anteriores concepções de sistema, se abra para a realidade” (Roxin, 2001b, p. 

16).  

Estando, pois, cada vez mais claro que, em sentido contrário ao pensamento de Liszt 

de que o direito penal é a barreira intransponível da política criminal, a dogmática penal e a 

política criminal se retroalimentam, no sentido de que, a política criminal influi no direito 

penal e, o direito penal influi na política criminal. 

Há uma ponderação entre o interesse de proteção de bens jurídicos e o interesse geral 

de liberdade (que é um bem jurídico fundamental). “Fundamentar o risco permitido numa 

ponderação de interesses significa que se permite ao autor praticar certas ações, enquanto isso 

for de interesse para os outros; e quando esse interesse desaparecer, desaparece também 

completamente a liberdade de praticar as referidas ações” (Greco, 2005, p. 39). Importante 

frisar, salienta Greco, que nessa ponderação há de se levar em conta não apenas o valor dos 
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bens expostos a perigo, mas também “a intensidade deste, o interesse social na prática da ação 

perigosa, a eficiência e idoneidade da medida de cuidado, a existência e custos de alternativas 

menos arriscadas e considerações relativas ao princípio da proporcionalidade” (Greco, 2005, 

p. 44). 

O modelo proposto por Roxin é um modelo tripartite de tipicidade. A realização de 

um risco não permitido e a efetivação deste risco no resultado são duas figuras axiológicas do 

tipo penal que Roxin coloca de forma nitidamente normativa. Esclarece Salvador Netto. 

Somado a isso, exige-se para a conformação do tipo, “que a conduta humana para ser 

reprovada dependa ainda de sua inserção no chamado âmbito de proteção do tipo” (Salvador 

Netto, 2006, p. 141). Há a verificação de se o agente, com o seu comportamento, infrigiu, ou 

não, a norma. Quer dizer, se com sua conduta criou um risco não permitido. “A violação da 

norma insere a conduta em seu âmbito de proteção, entendido como o conjunto das 

ocorrências de riscos que vão além do limite permitido naquele específico contexto social” 

(Salvador Netto, 2006, p. 141, 142). 

Na Teoria da imputação objetiva de Roxin, assim como nos delitos de perigo abstrato 

de lesão, na apreciação da legitimidade do tipo, há uma dependência investigativa com a 

realidade, de forma a perceber a conduta como um risco permitido ou, não permitido.  

A legitimidade ou não destes tipos de delito, observa Roxin, “não pode ser decidida no 

sentido de uma aceitação ou negação em bloco, mas unicamente através de investigações, 

análises e valorações político-criminais dos perigos decorrentes de determinado 

comportamento para um bem jurídico concreto”. Um procedimento válido, não só para a 

apreciação político-jurídica das normas já existentes, mas também para os espaços 

interpretativos do Direito vigente (Roxin, 2001b, p. 16).  

“A imputação objetiva, ao considerar a ação típica uma realização de um risco não 

permitido dentro do alcance do tipo, estrutura o ilícito à luz da função do Direito Penal” 

(Roxin, 2001b, p 15). Um sistema jurídico-penal teleológico-racional que “reconhece a ação 

típica não exclusivamente como um dado prévio ontológico, e sim também como produto de 

uma valoração legislativa” (Roxin, 2001b, p. 16).  

Para Roxin, responder à pergunta de quais comportamentos pode o Estado proibir sob 

ameaça de pena, é ao mesmo tempo responder acerca dos limites da faculdade estatal de 

punir. Deve-se levar em consideração que “o direito penal deve garantir os pressupostos de 

uma convivência pacífica, livre e igualitária entre os homens, na medida em que isso não seja 
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possível através de outras medidas de controle sociopolíticas menos gravosas” e, ter em conta 

que, os limites do poder de punir “só podem resultar da finalidade que tem o direito penal no 

âmbito do ordenamento estatal” (Roxin, 2004, p. 69, 70).  

Tal tese, com raízes na época do Iluminismo, parte de uma hipótese segundo a qual 

“todos os habitantes de determinado território celebraram um acordo, no qual eles delegam a 

certos órgãos a garantia de sua convivência”. Por um lado, os indivíduos “criam uma 

organização, o Estado, e conferem a ele o direito de obter a proteção dos cidadãos através da 

emissão e execução de leis penais e de outras regras”; por outro lado, “como a lei penal limita 

o indivíduo em sua liberdade de agir, não se pode proibir mais do que seja necessário para que 

se alcance uma coexistência livre e pacífica” (Roxin, 2004, p. 70). Portanto, o direito penal 

pode e deve agir (em detrimento da liberdade individual) no momento que se faz necessário 

para a manutenção desta coexistência livre e pacífica. 

No Direto contemporâneo, destaca Salvador Netto, a normatização do tipo penal é um 

fato que vem crescendo ao longo de um desenvolvimento na evolução dogmática, alcançando 

o seu ápice na sociedade de risco (Salvador Netto, 2006, p. 127). A distinção entre risco 

permitido e não permitido é uma normatização valorativa do risco, com consequente 

normatização da criminalização nos termos de uma imputação objetiva. Portanto, ser 

penalmente significante, ou não, é uma questão de escolha jurídica, realizada consoante uma 

política criminal que respeite as fronteiras fornecidas pela Lei Fundamental.  

Nos delitos de perigo, a característica de periculosidade “não é senão o risco social 

juridicamente relevante da teoria da imputação objetiva; em tais crimes, todavia, o perigo 

ganha concreção típica como resultado (perigo típico)”. Este resultado de perigo típico pode 

ser presumido (delitos de perigo abstrato) ou demandar prova (delitos de perigo concreto) 

(Feliciano, 2005, p. 165). Nos delitos de lesão há um resultado de dano típico (naturalístico), 

nos delitos de perigo, um resultado de perigo típico (Feliciano, 2005, p. 166). 

Para Roxin, os problemas de imputação não se resumem aos delitos de lesão; referem-

se, também, aos delitos de perigo, os quais são em número cada vez maior na legislação 

moderna (Roxin, 2007a, p. 403). Nos delitos de perigo, os critérios de imputação são os 

mesmos aplicáveis aos delitos de resultado, embora dos delitos de perigo em geral não 

emanen resultados naturalísticos (Feliciano, 2005, p. 166). 

Nos delitos de perigo concreto para que haja a realização do tipo é necessário que o 

objeto da ação tenha estado, realmente, exposto ao perigo no caso concreto, ou seja, que se o 
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resultado não se produziu foi por mera obra do acaso. A exemplo da exposição ao perigo no 

caso de tráfego viário (§315c), o qual requer que “el autor ‘ponga en peligro la vida o 

integridad de otra persona o cosas ajenas de valor considerable’ ”. Ao contrário, nos delitos de 

perigo abstrato “la peligrosidad típica de una acción es motivo para su penalización, sin que 

en el caso concreto se haga depender la punibilidad de la producción real de un peligro”. 

Como exemplo, tem-se a condução em estado de embriaguez (§316) (Roxin, 2007a, p. 336). 

Os delitos de perigo concreto requerem que, no caso concreto, “se haya producido un 

peligro real para un objeto protegido por el tipo respectivo”. Para Roxin, os delitos de perigo 

concreto são delitos de resultado, mas, em vez de um resultado lesivo, aparece o resultado de 

perigo típico correspondente. “Por tanto, al igual que en los delitos de lesión, en primer lugar 

ha de haberse creado un concreto ‘peligro de resultado’ en el sentido di un riesgo de lesión 

adequado y no permitido. Este peligro, conforme a los criterios de imputación ya 

desarrollados, ha de comprobarse por medio de una prognosis objetivo-posterior (por tanto, ex 

ante)”. “Ex ante”, no sentido de que, num prognóstico objetivo-posterior, o juiz deve se 

colocar posteriormente, no ponto de vista de um observador objetivo que julgue antes do fato 

(Roxin, 2007a, p. 404). 

Para Roxin, explica Bottini, o juízo do risco “deverá ser realizado sobre um 

prognóstico objetivo posterior, capaz de avaliar a potencialidade da conduta para causar um 

perigo concreto ou uma lesão”, portanto, “a ação será imputada a um resultado se apresentar 

uma capacidade de causá-lo, avaliada de uma perspectiva ex ante, ou seja, por um observador 

objetivo situado no lugar do agente no momento dos fatos” (Bottini, 2007, p. 223).  

Um risco de lesão adequado, parte da base de que “una condición es adecuada (o sea, 

adaptada al resultado) si la misma ha aumentado la posibilidad del resultado de modo no 

irrelevante”. Quanto ao juízo de adequação acerca deste risco em relação ao resultado, ele 

dever ser feito, como dito, por meio de um prognóstico objetivo-posterior. Exemplo: se A 

convence B a fazer uma viagem de avião torcendo que ocorra um atentado a bomba causando 

a morte de B. Neste caso, A não colocou B em condição adequada para a morte. 

Diferentemente, se A soubesse que haveria um atentado a bomba contra este avião, com esse 

saber especial A colocou uma condição adequada, podendo ser condenado por homicídio 

doloso (Roxin, 2007a, p. 360). 

Segundo Bottini, a adequação da conduta ao resultado, como elemento integrante do 

tipo objetivo é um direcionamento para a construção de critérios normativos de imputação 

(Bottini, 2007, p. 223).  
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Sabe-se que no delito de perigo concreto de lesão, o resultado de lesão deve 

apresentar-se ex post, o qual é avaliada pelo juiz a adequação da conduta frente a este 

resultado lesivo. Mas, como observa Roxin, ainda está pouco clara a questão acerca de “cómo 

ha de estar configurado y cómo debe comprobarse esse resultado de peligro concreto”. Apesar 

das controvérsias, das jurisprudências alemãs se pode extrair dois pressupostos para o 

reconhecimento de um perigo concreto: primeiro, “ha de existir un objeto de la acción y haber 

entrado en el ámbito operativo de quien lo pone en peligro”; segundo, “la acción incriminada 

tiene que haber creado el peligro próximo de lesión de ese objeto  de la acción” (Roxin, 

2007a, p. 404).  

Para Roxin, a debilidade desta solução, radica no fato de que para se declarar como 

próximo um perigo ou como provável uma lesão, não há um critério objetivo. A partir desse 

problema, a doutrina busca precisar um critério de avaliação. Com este intuito, a “teoría 

científico-natural del resultado de peligro”, configura como existente um perigo concreto 

quando, “según las leyes causales conocidas las circunstancias habrían tenido que dar lugar a 

la lesión del objeto de la acción, pero ésta ha dejado de producirse sólo por una  razón 

inexplicable conforme a las ciencias naturales (‘como un milagro’, o debido a un azar 

enigmático). Pero lo certo es que con ello se estrecha demasiado el concepto de peligro 

concreto; pues sólo con investigar posteriormente de modo suficiente (casi) todo es explicable 

según las ciencias naturales” (Roxin, 2007a, p. 405). 

Diante desta crítica, para Roxin, melhor se adequa a “teoría normativa del resultado de 

peligro”, a qual tem sido desenvolvida sobretudo por Schünemann. Semelhante a anterior, no 

que concerne a não-produção do resultado lesivo e sua relação com a fatalidade, mas deste se 

diferenciando quando, “determina el concepto de causalidad, no como lo inexplicable según 

las ciencias naturales, sino como una circunstancia en cuya producción no se pode confiar”. 

Portanto, causas que impedem o resultado, a exemplo de uma destreza extraordinária do 

ameaçado, ou uma feliz concatenação de outras circunstâncias, não excluem a 

responsabilidade do perigo concreto (Roxin, 2007a, p. 405, 406). 

No que concerne aos delitos de perigo concreto, como visto, há ainda pontos de 

discussão, mas são os delitos de perigo abstrato que estão imersos em considerável polêmica. 

De acordo com Bottini, apesar das dificuldades geradas por estas polêmicas em torno 

dos delitos de perigo abstrato, os critérios oferecidos pela teoria da imputação objetiva de 

Roxin para a avaliação da periculosidade da conduta também podem ser aplicados aos delitos 

de perigo abstrato. “O comportamento, nestas hipóteses, será penalmente relevante se o juiz, 



189 
 

como observador objetivo, se transportar ao momento da realização da ação e, sob uma 

perspectiva ex ante, verificar se ela é adequada a oferecer um risco potencial para a produção 

de um resultado lesivo ou um perigo concreto” (Bottini, 2007, p. 223). 

Para esse autor, o cerne da questão está no fato de que, pelo critério de imputação 

objetiva nos delitos de perigo abstrato, é necessário uma periculosidade que seja adequada 

para causar um resultado lesivo. No entanto, deve-se ater a que, por um lado, o risco de perigo 

ou de dano não deve ser absolutamente improvável, mas, por outro lado, diante da magnitude 

de certas condutas, mesmo a pequena probabilidade de ocorrência de lesão ou de perigo de 

lesão, pode ter relevância penal (Bottini, 2007, p. 225). A exemplo das atividades nucleares e 

às relacionadas à biotecnologia. 

O direito penal como um sistema racional-final ou teleológico ou funcional de Roxin, 

parte da hipótese de que, “la formación del sistema jurídicopenal no puede vincularse a 

realidades ontológicas previas (acción, causalidad, estructuras lógico-reales, etc.), sino que 

única y exclusivamente puede guiarse por las finalidades del Derecho penal” (Roxin, 2007a, 

p. 203).  

Tal sistema político-criminal parte da tese de que “un moderno sistema del Derecho 

penal ha de estar estructurado teleológicamente, o sea construído atendiendo a finalidades 

valorativas” (Roxin, 2007a, p. 217). Para esse intento, as categorias básicas do direito penal, 

apresentam-se como instrumentos de valoração político-criminal. Um procedimento, segundo 

ele, irrenunciável para a formação de um sistema teleológico. Pois, “Las finalidades rectoras 

que constituyen el sistema del Derecho penal solo pueden ser de tipo políticocriminal, ya que 

naturalmente los presupuestos de la punibilidad han de orientarse a los fines del Derecho 

penal” (Roxin, 2007a, p. 217, 218). 

Na definição de Roxin, os delitos de perigo abstrato “son aquelles en los que se castiga 

una conducta típicamente peligrosa como tal, sin que el caso concreto tenga que haberse 

producido un resultado de puesta en peligro”. Para estes tipos de delito, o evitar concretos 

perigos e lesões é só motivo do legislador, não se faz necessário a sua ocorrência para a 

configuração do tipo. Os tipos de perigo abstrato de lesão suscitam várias discussões que 

impossibilitam chegar a conclusões de reconhecimento geral acerca destes delitos. No 

entanto, o que tem restado claro é a necessidade de se distinguirem diversos grupos de casos 

com problemas configurados de forma diferente (Roxin, 2007a, p. 407). 



190 
 

Roxin ao expor diversas concepções acerca do perigo abstrato cita Horn e Brehm, para 

os quais o perigo abstrato é um perigo de resultado sem resultado de perigo (são tipos de 

imprudência sem consequências; para Schünemann a questão não depende da infração 

objetiva de cuidado de perigo, e sim subjetiva  (uma tentativa imprudente); Frisch substitui o 

mais possível os delitos de perigo abstrato por delitos de atitude, acentuando a concreta 

atitude ex ante da conduta para provocar os resultados que tem que evitar (Roxin, 2007a, p. 

408, 409). 

Nas concepções acima referidas, em que pese suas diferenças, há um ponto em 

comum, qual seja, para elas a finalidade do delito de perigo abstrato é a proteção de bens 

jurídicos. O que diverge de Kindhäuser que, “mantiene le opinión de que los delitos de peligro 

abstracto no están para proteger bienes jurídicos, sino para garantizar ‘seguridad’ ”. Segundo 

Roxin, para que esta concepção adquira consistência ainda é preciso uma posterior 

investigação. Uma investigação referente à relação entre garantia de segurança e proteção de 

bem jurídico. Transformando esta divergência em uma aparente divergência. Assim, Roxin 

acrescenta: “me parece que la despreocupación y falta de temor sólo se pueden suscitar 

mediante la protección de los bienes jurídicos amenazados, por lo que ésta también es el 

objetivo primário de los delitos de peligro abstracto, y la provocación de ‘seguridad’ es sólo, 

como en todos los demás tipos, el fenômeno concomitante y la consecuencia de la – previa – 

protección de bienes jurídicos” (Roxin, 2007a, p. 409). 

Para Roxin, portanto, a legitimidade dos delitos de perigo abstrato está 

necessariamente ligada à proteção de bem jurídico. A partir desta premissa, Roxin desenvolve 

diferentes formas de perceber os delitos de perigo abstrato: clássicos delitos de perigo 

abstrato; ações pedagógicas massivas; delitos com bem jurídico espiritualizado; delitos de 

aptidão abstrata. 

Roxin traz como exemplo de clássico delito de perigo abstrato o polêmico tipo do § 

306, o qual se refere ao delito de incêndio, na situação de fato que o autor tenha tomado todas 

as medidas de segurança de forma a não causar dano ou expor a perigo de dano a vida das 

pessoas. A jurisprudência alemã segue o entendimento de que: ainda que alguém tome todas 

as providências de segurança, assim mesmo, “es ‘generalmente peligroso’ incendiar un gran 

‘edificio inabarcable’; por ello es ‘jurídicamente irrelevante que el acusado se haya esforzado 

por evitar la puesta en peligro concreto de una persona’ ”.   

Por sua vez, Feliciano cita como exemplo o art. 134 CP brasileiro: “Expor ou 

abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria”. Hipótese em que se exige “um 
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perigo de resultado – risco proibido criado pela infração ao dever objetivo de cuidado – mas 

se prescinde de prova do resultado de perigo (não há indícios naturalísticos do perigo típico), 

porque os tipos penais não estão destinados à proteção de bens jurídicos concretos, mas à 

garantia de segurança social” (Feliciano, 2005, p. 171).  

Nos casos de delito de perigo abstrato em que há ações massivas como ocorre no 

tráfego viário, tem-se como caso clássico: conduzir sob influência de bebidas. Segundo 

Roxin, nessas hipóteses, tem-se que afirmar a punibilidade, ainda que situações de fato 

afastem totalmente uma colocação em perigo. Por exemplo, quando o fato ocorre em uma 

zona desabitada. “Ello se debe a razones preventivogenerales (‘didácticas’), pues de lo 

contrario se pondría en peligro el carácter de absoluto tabu que el legislador pretende que 

tengan determinadas conductas (aquí: la conducción de vehículos bajo influencia de alcohol)” 

(Roxin, 2007a, p. 410).  

Nesses tipos de delitos de perigo abstrato relacionados às ações de massa, Roxin 

reconhece a tipicidade da conduta mesmo quando, diante do caso concreto, estiver totalmente 

excluída a possibilidade de lesão ou de colocação em perigo. “Para estas circunstâncias, o 

direito penal operaria como um instrumento de didática para fortalecer as funções de 

prevenção geral, em detrimento de uma atuação voltada para o resguardo de bens particulares 

e específicos, que macularia sua proposta organizadora dos contextos de interação arriscada” 

(Bottini, 2007, p. 156). Ações pedagógicas que dão supedâneo social à norma, “cujo objetivo 

é traduzir ênfase político-legislativa no repúdio a determinadas condutas inadequadas” 

(Feliciano, 2005, p. 171). 

Nos casos dos chamados delitos com “bien jurídico intermedio espiritualizado”, a 

exemplo do tipo delitivo de falso testemunho, “no es preciso que en el caso concreto sean 

puestos en peligro por una acción subsumible en los tipos respectivos”. Neste caso, “el 

desvalor de la acción por si solo fundamenta la punibilidad” (Roxin, 2007a, p. 410, 411).  

Delitos com bem jurídico espiritualizado, exemplo: art. 317 CP (corrupção passiva). 

“privilegia-se aqui, como de resto em todos os crimes de perigo abstrato, o desvalor da ação” 

(Feliciano, 2005, p. 171, 172). 

Delitos de aptidão abstrata, inserem-se no grupo de delitos de perigo em que, certos 

elementos deste perigo, designados como elementos de aptidão, sujeitam-se à determinação 

judicial na sentença, de acordo com a atividade de interpretação do juiz (Feliciano, 2005, p. 

172). Nos chamados delitos de atitude abstrata, introduzido por Schröder, a conduta tem que 
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se apresentar como apta para produzir o perigo; “pero ello no cambia el hecho de que se trata 

de delitos de peligro abstracto, pues no es preciso que se produzca un resultado de peligro 

concreto”. No caso do delito de incêndio, circunstâncias relevantes relacionadas ao vento ou 

ao tempo não estão expressas no tipo penal, podendo, no caso concreto, ocorrer, ou não 

(Roxin, 2007a, p. 411). 

Vê-se que, além desta divisão entre delito de perigo abstrato e delito de perigo 

concreto, como acentua Roxin, existem subdivisões e formas mistas de tratar o delito de 

perigo (Roxin, 2007a, p. 336). 

Ao tratar o perigo dentro de um conteúdo material de periculosidade da conduta, a 

avaliação desta periculosidade é realizada pelo juiz através de uma aferição ex ante, levando 

em consideração uma perspectiva ontológica (realizada por um observador externo, 

utilizando-se os conhecimentos do autor sobre o contexto do risco), e uma perspectiva 

nomológica (referente a experiência e o conhecimento geral da época sobre os cursos causais 

do risco criado) (Bottini, 2007, p. 225-227). Este juízo ex ante da periculosidade, afirma 

Bottini, é elemento indispensável para a afirmação da tipicidade objetiva dos delitos de perigo 

abstrato. Juízo este, continua o autor, realizado com os conhecimentos ontológicos e 

nomológicos sobre os riscos da conduta. Desta feita, o juiz ao se deparar com uma conduta 

prevista na lei como delito de perigo abstrato, levará em consideração a capacidade desta 

conduta de pôr em perigo ou causar dano, tendo por base os conhecimentos científicos 

disponíveis. No entanto, por vezes, a ciência não tem respostas conclusivas sobre a existência 

efetiva destes riscos (Bottini, 2007, p. 227). Estes casos, estão diretamente ligados à noção de 

perigo abstrato de lesão e o princípio da precaução utilizado como critério de proteção para 

determinados bens jurídicos de natureza transindividual.  

Nas hipóteses em que há dados científicos sobre a periculosidade de uma conduta, há 

o fornecimento de um conteúdo meterial definido para o delito de perigo abstrato respectivo 

(Bottini, 2007, p. 227). A presença estatística do risco, torna evidente a idoneidade da conduta 

para afetar o bem jurídico tutelado, facilitando a avaliação ex ante do julgador. 

Nos espaços em que há apenas indícios ou suspeitas de risco, atua o princípio da 

precaução. Nesses casos, o saber nomológico não existe ou não tem a força necessária para 

indicar a periculosidade da conduta. Afetando, portanto, a legitimidade material do tipo penal 

(Bottini, 2007, p. 228). 
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O risco permitido abarca situações que, embora socialmente arriscadas, são toleradas 

pela sociedade, a exemplo do meio ambiente contraposto a interesses econômicos, também a 

engenharia genética e o desenvolvimento da ciência. Cabendo ao juiz a avaliação da 

existência de extrapolação, ou não, do risco permitido no caso concreto. 

Toma-se como exemplo o art. 311 do Código Nacional de Trânsito que diz, “Trafegar 

em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações 

de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande 

movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”. Na circunstância em 

tela, o juiz analisará segundo a realidade concreta, o grau de tolerância ao risco diante dos 

bens jurídicos envolvidos para, por fim, atestar a existência ou não do risco permitido. Pois, 

segundo a teoria da imputação, um sujeito que produza uma conduta que cause um risco 

permitido pela comunidade não praticará um ato típico. Cita-se como exemplo, motorista que 

dirige em alta velocidade, em rua estreita, para levar a mulher para dar à luz (Bottini, 2007, p. 

237). 

Tal tolerabilidade é diversa nos casos de tipos penais de perigo abstrato de embriaguez 

ao volante, acentua Bottini. Nesses casos, as consequências não são domináveis pelo agente e 

a própria situação já é perigosa, deixando à obra do azar a ocorrência efetiva de um perigo ou 

de um dano (ou seja, independe do condutor) (Bottini, 2007, p. 238). Colocando em evidência 

um delito de perigo abstrato na sua mais pura feição. 

Sobre às questões relacionadas às biotecnologias (organismos geneticamente 

modificados) e qual a natureza dos limites dado à pesquisa científica, se por meio de 

instrumento penal ou não, Roxin é indagado pelo prof. Andrea Castaldo. Por um lado, aduz o 

prof. Andrea Castaldo, a liberdade da pesquisa científica é um bem de relevância 

constitucional, por outro lado, esta pesquisa científica não pode ser lesiva ao homem, por isso 

o equilíbrio entre os interesses opostos justifica a imposição de limites. Relatando o que se 

tem desenvolvido sobre estas questões, evidencia que a normativa européia em termos de 

biotecnologia prevê que a outorga de uma patente de invenção não pode ser obtida, com 

relação, por exemplo, ao corpo humano. O art. 6º da Diretiva européia concernente a estas 

questões, diz que não se pode conceder patentes às invenções que, exploradas sob um perfil 

econômico, sejam contrárias à ordem pública e aos bons costumes. Considerando esta 

realidade, a pergunta de Castaldo a Roxin segue os seguintes termos:  

é, portanto, teoricamente congruente – eu quero me referir aos princípios gerais da 
teoria do delito – introduzir um tipo penal que castigue experiências incontroladas 
de clonagem, construído, por exemplo, sobre o modelo de perigo concreto, com a 
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finalidade de evitar aplicações negativas em campos genéticos pela utilização dessas 
técnicas? (Roxin, 2003, p. 42-44).  

Segundo Castaldo,  

esse tipo penal não pode ser introduzido por causa da indeterminação dos conceitos 
‘bons costumes e ordem pública’ e principalmente porque um Direito Penal leigo 
não tem que se ocupar da proteção de valores éticos fortemente dependentes de uma 
área social e do período histórico de referência e principalmente em contraste com a 
liberdade da ciência (Roxin, 2003, p. 44).  

Em resposta a Andrea Castaldo, Roxin afirma:  

Na Alemanha, nós temos uma lei para proteção de embriões... O §6º dessa Lei 
contém um dispositivo com a palavra clone e diz: ‘aquele que criar artificialmente 
um embrião humano com a mesma informação genética que um outro embrião, que 
criar um feto a partir de uma pessoa falecida, receberá uma pena de pelo menos 
cinco anos’, então, a pergunta do Senhor Castaldo é como se justifica uma tal sanção 
(Roxin, 2003, p. 44).  

Sob a ótica de Roxin, essa pergunta implica vários problemas:  

primeiro, a legislação alemã tem uma sanção para o problema mesmo que ele não 
exista atualmente, porque ainda não se pode produzir uma pessoa clonada. Em 
segundo lugar, naturalmente, surge a pergunta sobre como se pode fundamentar uma 
tal sanção; com o nosso entendimento, nós não podemos discutir uma sanção dessas, 
porque o Estado só pode sancionar se outros forem lesionados com tal ato. Se o 
pressuposto, porém, ocorrer, ou seja, se a convivência humana for colocada em 
perigo – mas não há o perigo de nós não podermos conviver com uma pessoa 
clonada –, a fundamentação da legislação alemã é a seguinte: faz parte da dignidade 
humana que cada ser humano possa ter consciência de ser único e de que seja uma 
criação única, singular no mundo todo. Produzir cópias de seres humanos vai contra 
a dignidade humana, e aquilo que vai contra a dignidade humana pode ser punido. E 
essa é a argumentação da legislação alemã, mas eu preciso dar razão ao Senhor 
Castaldo sobre essa argumentação ter uma base pouco sólida, pois se trata aqui, no 
final das contas, de visões metafísicas, religiosas, de visão de mundo, ideológicas, 
ou seja, de premissas desse tipo, sobre as quais está fundamentado esse dispositivo, 
e tudo isso não é suficiente para a legislação racional. Então, como nós não temos 
ainda seres humanos clonados, eu creio que esse espaço de tempo, até que isso seja 
possível, deva ser aproveitado para que nós possamos realizar uma discussão 
filosófica profunda sobre essas questões, e quando nós pudermos, quando tivermos 
discutido até um ponto suficiente essas questões, poderemos, então dentro de 10 
anos, ver se nós precisaremos ainda de um dispositivo nesse sentido, então essa 
solução alemã não me parece satisfatória (Roxin, 2003, p. 44, 45).  

 

3.5 A tutela penal a bens jurídicos transindividuais sujeitos a perigo abstrato de lesão e a 
Teoria Dialética Unificadora / Toria da Imputação Objetiva  de Claus Roxin 

 

Roxin, em sua Teoria Dialética Unificadora, prevê como missão do direito penal a 

proteção subsidiária de bens jurídicos constitucionalmente relevantes, através das funções 

preventivas da pena, que são distribuídas nas três fases da persecussão penal, de modo a 

perseguir, cada qual, e, em cada etapa, o seu objetivo específico.  
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Funções preventivas da norma que atuam reafirmando valores e atuando nas 

expectativas; intimidando e desencorajando os indivíduos. Todas essas funções da pena, 

através da norma em seu preceito primário e secundário, operam visando à proteção de bem 

jurídico contra lesões e perigo de lesões.  

Consoante com a sociedade tecnológica atual, ensejadora de condutas e atividades 

com capacidade lesiva de magnitude global face a bens jurídicos transindividuais, as figuras 

típicas criadas constituem, não raras vezes, delitos de perigo abstrato. A teoria elaborada por 

Roxin, com a sua orientação teleológica, possui um caráter funcional que interage com o 

aspecto de operacionalização que uma antecipação de tutela oferece na proteção de bens, os 

quais só seriam adequadamente protegidos nos moldes destes tipos de delitos. 

Por um lado, através da Teoria Dialética Unificadora de Roxin, há a coexistência dos 

critérios justificadores prevenção geral e proteção de bem jurídico, na análise de legitimação 

da tutela de bens jurídicos. Proteção de bens jurídicos transindividuais e prevenção geral 

trazem em seu bojo aspectos de transindividualidade que favorecem a proteção daqueles por 

meio desta. Funções de prevenção geral e especial que interagem dentro um sistema de 

ponderações, numa dialética na qual se levam em consideração a sociedade e o indivíduo. 

Por outro lado, em Roxin, nos termos da sua imputação objetiva, a proteção de bens 

jurídicos contra ataques humanos realiza-se “na medida em que o Direito penal proíba a 

criação de riscos não permitidos e, ademais, valore a infração na forma de uma lesão do bem 

jurídico, como injusto penal” (Roxin, 2006a, p. 40). Sob esta ótica, condutas que 

proporcionem um perigo abstrato de lesão ao serem tidas como intoleráveis pela sociedade, 

podem gerar um risco não permitido, passível de incriminação.  

A teoria da imputação objetiva no âmbito da dogmática jurídico-penal, por um lado, 

trouxe consigo o desenvolvimento do conceito de risco permitido como limite interpretativo 

para a incriminação de condutas; por outro lado, numa perspectiva político-criminal, admite 

uma antecipação da tutela penal através da previsão de delitos abstratos de lesão, nos casos 

em que o bem jurídico deva ser protegido por questões preventivo-gerais ou mesmo didáticas. 

Os elementos risco permitido e risco não permitido revelam os anseios e as 

necessidades de uma comunidade, e o direito penal tenta supri-los no momento em que os 

torna juridicamente relevante. Ou seja, elementos da tipicidade penal mensurados de acordo 

com a sociedade, dentro do seu contexto específico (em termos culturais, políticos e 
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econômicos), os quais representam a função que o Estado – representante legítimo da 

sociedade – deve perseguir mediante a intervenção do direito penal.  

Na avaliação de Chamon Júnior, Roxin entende a conduta típica como realização de 

um risco não permitido o que equivale à criação de uma situação não tolerada. Nesses termos, 

a tarefa do direito penal seria defender a sociedade, e também o indivíduo, de riscos social e 

politicamente intoleráveis. Para Roxin, constantemente questões sócio-políticas extrapolam as 

noções da dogmática e recorrem a questões empíricas e, se o risco não está fixado de maneira 

determinada em lei, cabe ao juiz, orientado por princípios de política criminal, decidir o que 

seria (naquele caso de indeterminação) o socialmente intolerável (Chamon Júnior, 2004, p. 

47, 48). Desta forma, a teoria da imputação objetiva “é um procedimento de interpretação dos 

tipos penais que significa a conexão entre o texto da lei e a realidade social” (Méliá/Callegari, 

2005, p. 86). Há uma relação entre toda cadeia argumentativa que dá origem a norma e os 

casos concretos em análise. 

Os dogmáticos que se orientam por uma política criminal, como Roxin, Schünemann e 

os funcionalistas teórico-sistêmicos (a exemplo de Jakobs), defendem que os delitos de perigo 

abstrato não são criticáveis por si mesmos. Para Roxin, “un tipo penal como el de la 

‘condición bajo estado de ebriedad’ (art. 316 StGB) – para recurrir al caso más sencillo y 

frecuente – es necesario y apropiado. Y es que solamente puede intervenirse con éxito contra 

conductores alcoholizados en un estado en el cual todavía no ha pasado nada ” (Roxin, 2007c, 

p. 66).  

Segundo Roxin, a dogmática relacionada aos delitos de perigo abstrato e às áreas 

dominadas por ele, a exemplo do direito penal do meio ambiente, teve seu desenvolvimento 

dificultado, diante do fato de que nem o juiz, nem o legislador têm conseguido conciliar estes 

tipos penais com os elementos do clásico Estado de Direito. Como resultado de um legislador 

desorientado, tem-se um bem jurídico protegido por meio de tipos penais baseado em 

conceitos gerais vagos (Roxin, 2007c, p. 67).  

Essa desorientação do direito penal, Yacobicci o resume como o reflexo de uma crise, 

não uma crise quanto à sua existência, e sim, quanto ao modo como tradicionalmente foi 

compreendido (Yacobicci, 2005, p. 28, 29). Um direito penal que se confronta com uma 

dificuldade em integrar sob a denominação direito penal realidades que, apesar de, 

continuarem como sendo penais, não parecem compatíveis com um mesmo conceito. Um 

conceito que se constrói como sendo um direito penal tradicional. Esclarece o autor. Desta 

feita, fala-se em um direito penal de duas velocidades, um direito penal do inimigo, um direito 
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penal nuclear etc. Assiste-se, pois, à crise de um modelo de direito penal, que não implica seu 

desaparecimente, e sim, sua transformação (Yacobicci, 2005, p. 30, 31). 

Isto porque, “el Derecho es una construcción humana caracterizada por la función de 

regular la vida de los seres humanos”. Dependendo da orientação política do Estado, haverá 

formas específicas de concretizar as suas funções. Sendo assim, natural é a renúncia a uma 

teoria jurídico-penal válida para qualquer contexto político e para qualquer tempo (Mir Puig, 

2006, p. 334, 335). 

É sob esta mesma ótica que Roxin enfatiza que, não é a solução para os problemas 

postos, que o direito penal se afaste destas questões, e sim, é necessário e possível, enfrentar 

os perigos de uma sociedade de risco com um direito penal vinculado às limitações punitivas 

de um Estado de Direito (Roxin, 2007c, p. 67).  

Inclusive, como salienta Greco, “há vários crimes de perigo abstrato de cuja 

legitimidade ninguém, nem o mais radical defensor da tese, quer duvidar. Um exemplo, 

destaca o autor, é o crime de envenenamento de água potável (art. 270, CP), cuja legitimidade 

nem o mais radical crítico do perigo abstrato questiona” (Greco, 2006, p. 168). 

“El principio de protección de bienes jurídicos no pude ser considerado el único 
criterio para la legitimación de los tipos penales. En la doctrina jurídico-penal 
alemana se discute intensamente sobre la justificación democrática de la tendência 
de nuestro legislador a adelántar la intervención penal a estádios prévios a la lesión 
del bien jurídico. Así por ejemplo, la conducción bajo los efectos del alcohol se pune 
incluso cuando no há ocurrido nada, y la punición por estafa consumada de seguro 
tiene lugar y acuando uno hace desaparecer su propriedad para luego declararla 
como robada ante el seguro” (Roxin, 2007d, p. 453). 

Sem dúvida, afirma Roxin, os exemplos citados servem à proteção de bens jurídicos. 

No primeiro caso, à vida e aos valores patrimoniais; no segundo caso, ao patrimônio das 

empresas de seguros. Contudo, nesses casos exemplificados, como também em outros, o “el 

principio de protección de bienes jurídicos solo es útil en forma modificada” (Roxin, 2007d, 

p. 454). Qual seja, acolhendo-se a legitimidade da proteção de bens jurídicos transindividuais 

e a incriminação de condutas ou atividades que os exponham a perigo abstrato de lesão. 

Ademais, adimitindo-se as funções de prevenção da pena e utilizando-se delas como 

elementos indispensáveis à proteção do bem jurídico. Nos casos de bens jurídicos 

transindividuais, notadamente, as funções de prevenção geral positiva e negativa. 

Para Roxin, a vinculação do direito penal à proteção de bens jurídicos não exige uma 

necessária dependência entre a punibilidade de uma conduta e a lesão do bem jurídico.  

La vinculación del Derecho penal a la protección de bienes jurídicos no exige que 
solo haya punibilidad en caso de lesión de bienes jurídicos”. Para ele, “Es suficiente 
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una puesta en peligro de bienes jurídicos, que en los delitos de peligro concreto (p. 
ej. §315 c: puesta en peligro del tráfico viário) el próprio tipo convierte en requisito 
de la punibilidad, mientras que en los delitos de peligro abstracto (p. ej. §316: 
condicción bajo influencia de bebidas) los bienes jurídicos protegidos (aquí: vida, 
integridade corporal, valores patrimoniales) no se mencionan en absoluto en el tipo, 
sino que constituyen solo el motivo para la creación del precepto penal (Roxin, 
2007a, p. 60). 

Segundo, Roxin, um sistema penal que faça uso destes tipos de pressupostos de 

punibilidade não contradiz a teoria da proteção de bens jurídicos. Ademais,  

tampoco se renuncia a la exigencia de protección de bienes jurídicos por el hecho de 
destacar que el Derecho penal con sus prohibiciones quiere asegurar valores de la 
acción (como el respeto a la vida, a la propiedad  ajena, etc.). Ello es totalmente 
correcto en la medida en que el mantenimiento de valores de la acción sirve para la 
protección de los bienes jurídicos a los que los mismos se refieren. Solamente está 
vedada la protección de valores de la acción y de la actud interna ‘flotantes’, cuya 
lesión no tiene referencia a un biene jurídico (Roxin, 2007a, p. 60). 

Destaca-se: “Ello es totalmente correcto en la medida en que el mantenimiento de 

valores de la acción sirve para la protección de los bienes jurídicos a los que los mismos se 

refieren” (Roxin, 2007a, p. 60). 

Roxin admite que a ampliação do direito penal à esfera do perigo não está livre de 

reparos, tanto nos casos em que há antecipação de tutela nos termos de um perigo abstrato, 

como nos casos em que os bens jurídicos a serem protegidos são cada vez mais 

indeterminados. De toda sorte, apesar das críticas realizadas a esses tipos de perigo, Roxin 

defende que, “donde una conducta peligrosa prohibida está claramente descrita y se es 

claramente visible su referencia al bien jurídico y tampoco se vulnera el principio de 

culpabilidad, entonces son inobjetables incluso los delitos de peligro abstracto”. Por isso é 

que, reafirma Roxin, “no se podrá renunciar a un tipo como la ‘conducción bajo influencia de 

bebidas’ (§316), que cumple esos requisitos” (Roxin, 2007a, p. 60, 61). 

Frente às novas questões suscitadas pela sociedade tecnológica, as quais envolvem 

perigos de caráter atômico, químico, ecológico, técnicas genéticas etc questiona-se sobre a 

capacidade de o tradicional direito penal atender às demandas de proteção. A solução dada 

por alguns de que as causas de tais riscos devem ser desativadas é, como já visto nos itens 

2.2.2 e 2.2.3, refutada por Roxin. Portanto, para este doutrinador, levando-se em conta que 

esta desativação de riscos só é possível de forma limitada; ou seja, que o conviver com o 

risco é, não raras vezes, uma ponderada escolha, “lo cierto es que no se podrá renunciar 

totalmente a la intervención del Derecho penal en este campo”. Porém, adverte, “al luchar 

contra el riesgo mediante el Derecho penal hay que preservar la referencia al bien jurídico y 

los restantes princípios de imputación propios del estado de derecho; y donde ello no sea 



199 
 

posible, debe abstenerse de intervenir el derecho penal” (Roxin, 2007a, p. 61). Com essas 

referências, Roxin exalta a indispensável manutenção do elemento bem jurídico como critério 

axiológico de determinação do que é passível de incriminação, além da observância do 

princípio da subsidiariedade quando da atuação, ou não, da esfera penal nos casos a tratar. 

Somado a isso, Roxin exprime a necessária avaliação da culpabilidade dentro de uma 

abrangência do que ele denominou de responsabilidade. 

Sendo assim, ainda que haja a imperiosa necessidade de se proteger, além de bens 

jurídicos concretos, também “contextos da vida”, mediante normas de condutas relativas ao 

futuro, o princípio da subsidiariedade deve seguir como válido. E, não obstante esta abertura 

ao direito penal do século XXI, o que deve ocorrer é “una cierta relativización, y no ha un 

abandono de la idea de bien jurídico” (Roxin, 2007a, p. 62). 

Adeptos da Escola de Frankfurt manifestam-se contra “los intentos de combatir los 

problemas de la sociedad moderna (...) mediante un Derecho penal preventivo” (Roxin, 

2007a, p. 61). Manifestam-se contra, porém, mantêm a opinião de que, questões suscitadas 

pela sociedade tecnológica atual necessita de regulação jurídica diversa da até então pensada. 

Stratenwerth, pronuncia-se contra um direito puramente funcionalista no qual, 

descuidando-se das garantias tradicionais do Estado de Direito, busca uma defesa contra os 

riscos, a mais eficaz possível. No entanto, admite ele ser inadmissível a renúncia ao direito 

penal, nos casos em que estão em jogo interesses vitais, não só dos indivíduos, como também 

da humanidade. Portanto, “en su opinión, la teoria jurídicopenal de la imputación, orientada al 

bien jurídico, no se puede trasladar sin modificaciones a esse nuevo campo de problemas, en 

el que es necesario un prolongado trabajo en los detalles,...” (Roxin, 2007a, p. 62). 

Interesses vitais da humanidade – a que o direito não pode ficar alheio – impulsionam 

o pensamento de que a política criminal não pode ficar à margem da dogmática penal. Ambas, 

respaldadas nas intenções constitucionais, necessitam interagir para que haja as necessárias 

adequações do direito penal às realidades postas.  

Oportuna a colocação de Faria Costa acerca desta indispensável comunicação entre 

dogmática e política criminal em prol da consecussão dos fins do Estado. Leciona Faria 

Costa, por um lado, o Estado, detentor do jus puniendi, elabora estratégias, definindo táticas 

“para atingir as finalidades que são a sua razão de ser”; por outro lado, a política criminal é 

uma atividade cuja concretização se realiza através de atos intencionados que, por sua vez, 

“pressupõem uma racional utilização dos meios adequados à prossecução daqueles 
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objectivos” (Faria Costa, 2000, p. 570). A política criminal visa a fins, fins para a realização, 

em última instância, dos fins do Estado. Concretização de um Estado Social e Democrático de 

Direito, cuja base sedimenta-se sobre a Constituição. 

É por meio da Constituição que, como destaca Ilha da Silva, opta-se por uma 

legitimidade ou ilegitimidade de um tipo penal. Aduz Ilha da Silva que, o problema da 

legitimidade da tutela dos bens jurídicos mediante a tipificação de crimes de perigo abstrato 

somente pode ser analisado em face da Constituição. Deste modo, considerar as infrações 

penais ilegítimas significa considerá-las inconstitucionais, e vice-versa (Ilha da Silva, 2003, p. 

27, 28).  

O princípio de proteção ao bem jurídico e o seu derivado princípio da lesividade são 

pressupostos da legitimidade da previsão de uma conduta como delituosa; conduta essa que, 

indubitavelmente, passa pelo crivo da sua possibilidade constitucional. A avaliação de, se a 

característica concreta ou abstrata do perigo de lesão é significativa ou não, reporta-nos, 

também, portanto, à Constituição, inserindo-se nesta investigação o caráter político criminal 

das escolhas (assim como o foi, o acolhimento da tentativa como fato passível de 

incriminação; assim como o foi, a não incriminação de condutas lesivas ao bem jurídico vida 

nos casos de legítima defesa, esses, dentre tantos outros elementos dogmáticos).  

A análise da expressividade desse perigo concreto ou abstrato, ser relevante, ou não, 

será levado em consideração nestas circunstâncias, dentro de um critério político-criminal 

mais acentuado, em que as funções preventivas da pena tenham a sua devida importância. 

Mas, sempre, em consonância com os postulados constitucionais. Dentro de um sopesar de 

princípios. 

Desse modo, conclui-se, que a Constituição é o lugar para a avaliação da necessidade e 

adequação de um tipo legal que envolva o perigo abstrato de lesão. E, para essa avaliação, 

leva-se como argumento o fim de proteção do bem jurídico constitucionalmente relevante e a 

necessidade de instrumentalização dessa proteção através das funções de prevenção da pena, 

para as quais a antecipação de tutela, a qual leva em conta o perigo abstrato de lesão é, por 

vezes, a sua mais adequada forma de proteção. Principalmente, nos casos que envolvem o 

meio ambiente e a biotecnologia.  

Algumas hipóteses de proteção ao bem jurídico meio ambiente só se deixam 

concretizar através da incriminação envolvendo a noção de perigo abstrato de lesão. 

Principalmente em delitos de caráter cumulativo, a exemplo de delito de poluição. E, em 
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casos, cuja constatação de um vínculo causal entre ação e reultado de perigo é dificultada, por 

exemplo, quando se está lidando com substâncias novas, ou efeitos de causas múltiplas, sem a 

possibilidade de uma detectação segura de qual foi a origem que deu causa ao dano. 

A relação de desconfiança frente aos riscos causados pela nova tecnologia 

provocadores de uma destruição em massa ou de efeitos desconhecidos, justificam a 

utilização de tutelas de caráter antecipatório. Tendo em vista que, em alguns casos jamais o 

perigo se apresentaria, apenas, o irremediável dano. 

A importância das funções preventivas da pena na instrumentalização da proteção do 

bem jurídico, Roxin evidencia de forma clara e simples na seguinte passagem: 

si el Derecho penal tiene que servir a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y 
con ello al libre desarollo del individuo, así como al mantenimiento de un orden 
social basado en este principio, entonces mediante este cometido solo se determina, 
de momento, qué conducta puede conminar el Estado. Sin embargo, con ello no está 
decidido, sin más, de qué manera debería surtir efecto la pena para cumplir con la 
misión del Derecho penal. A esta pregunta responde la teoría sobre el fin de la pena, 
la cual, ciertamente, siempre tiene que referirse al fin del Derecho penal que se 
encontra detrás (Roxin 2007a, p. 81).  

Como visto, a doutrina defendida por Roxin, tanto exalta a importância da teoria do 

delito e da teoria da pena, como expõe a relevância de uma constante interação entre elas. 

Ademais, Roxin salienta que, apesar de estarem intrinsecamente ligadas, a proteção 

subsidiária de bem jurídico responde à pergunta sobre que conduta deve-se colminar com uma 

pena, porém, como esta proteção se efetivará, é outra questão, sobre a qual responderão as 

teorias dos fins da pena. Destaca-se: “...de qué manera debería surtir efecto la pena para 

cumplir con la misión del Derecho penal”. 

Quanto a este aspecto evidenciado por Roxin, oportuno para este trabalho, o 

posicionamento apresentado por Kai Ambos, a saber: “El que la función del Derecho penal 

sea vista como una efectiva protección de bienes jurídicos, nada dice acerca de la forma en 

que este objetivo ha de ser alcanzado”. O efeito preventivo “puede ser alcanzado de distintas 

maneras, según las circunstancias individuales de cada caso”. Mais além disso, deve-se ter em 

mente que, “el efecto preventivo de la pena (o su simple amenaza) exige una evaluación 

completamente distinta, según la naturaleza de los delitos específicos de que se trate (esto es 

especialmente importante en cuanto a la perspectiva del Derecho penal internacional)” 

(Ambos, 2003, p. 201).  
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E, neste traballho, a natureza do bem investigado tem particularidades que reclamam 

estes efeitos preventivos da pena dentro de critérios avaliativos distintos, que levem em 

consideração sua natureza distinta. 

Neste momento, deseja-se evidenciar o já evidenciado na citação acima,“ ...el Derecho 

penal tiene que servir a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al libre 

desarollo del individuo”. Desta forma, vê-se que o bem jurídico deve ser pensado, coligando-

o com o seu objetivo de promover o livre desenvolvimento do indivíduo. Essas não devem ser 

“palavras ao vento”, e sim servir, no momento de se decidir sobre o caráter relevante de bens 

jurídicos que não têm a vida humana como elemento direto de proteção, mas que sua atuação 

direta sobre esta é inegável. A exemplo da proteção direta do bem jurídico meio ambiente e, 

sua proteção indireta vida humana.  

Retornando um pouco, tem-se: 

Num primeiro plano de discussão, põe-se a aceitação ou não, de tutela a bens jurídicos 

que não façam referência de forma direta ao ser humano. Casos em que a referência é apenas 

indireta devido a duas hipóteses: por se tratar de questões ligadas, não à sobrevivência do 

indivíduo atual, e sim, às gerações futuras ou, por perceber o indivíduo como elemento 

integrante de um corpo social, numa perspectiva de coletivo, de transindividualidade. 

Num segundo plano de discussão e, por consequência do primeiro, vê-se que a 

lesividade num sentido individualístico põe em xeque incriminações de condutas que lesem 

estes bens jurídicos transindividuais. Ademais, a lesividade num sentido naturalístico põe em 

xeque incriminações de condutas que exponham bens jurídicos a perigo abstrato de lesão, 

provenientes de situações geradas pela sociedade tecnológica atual. 

Desta feita, a dogmática e a política criminal devem, juntas, buscar soluções para uma 

nova realidade. Como sempre foi, e sempre, provavelmente, será. As soluções, não raras 

vezes, estão em institutos do passado que são adaptados para as situações do presente; outras, 

são novas, pois nascem de necessidades também novas. 

Respaldado nisso, percebe-se que, quando se visualiza uma nova perspectiva de 

lesividade, está-se levando em consideração que a sociedade atual está exposta a lesões que 

outrora não existiam (isso guarda em si uma lógica). Não que se esteja abrindo mão do 

pressuposto de garantia que transparece na necessidade de observância do princípio da 

lesividade para a incriminação de uma conduta, mas, diferentemente, o que se está a pôr em 

evidência é que estes perigos de lesão já não são mais os mesmos, nem espacialmente, nem 



203 
 

temporalmente, nem em magnitudes. Ademais, esta “realidade mudou”, também, em termos 

de consciência do imediato, para uma consciência de responsabilidade com o futuro. 

De tudo isso, compreende-se que, imprescindível se faz uma concatenação entre 

dogmática penal e política criminal na solução das novas questões acerca da legitimidade dos 

delitos de perigo abstrato de lesão. Uma política criminal que esteja diretamente relacionada 

ao fundamento legitimador que é a proteção de bem jurídico, quer individual, quer 

transindividual, dentro de um Estado não apenas Democrático de Direito, e sim, um Estado 

Social e Democrático de Direito. Uma política criminal que ao perceber a questão na sua 

seara transindividual, busque soluções adequadas a esta realidade. Uma política criminal que 

atue na sociedade, protegendo-a como um todo, mas também exigindo dela a cooperação, 

dada como um todo (através do acatamento da interferência das funções preventivas da pena, 

quando postas como necessárias pelo próprio grupo social). Nesse sentido, para este especial 

tipo de bem jurídico (transindividual), para esta especial forma de lesão a que ele está exposto 

(perigo concreto e abstrato de lesão), torna-se condizente, para a instrumentalização desta 

tutela, a sua realização através das funções de prevenção geral.  

O prognóstico para o futuro do direito penal, segundo Roxin, é um aumento dos 

dispositivos penais, decorrentes de estruturas sociais cada vez mais complicadas. “Sociedades 

simples podem arranjar-se com os dez mandamentos ou análogas normas básicas. Mas a 

moderna sociedade de massas só se deixa controlar através de abrangentes regulamentações” 

(Roxin, 2006e, p. 15, 16).  

“o direito penal do futuro, ao levar adiante os postulados iluministas, e sob os 

pressupostos de um mundo completamente modificado, tornar-se-á cada vez mais um 

instrumento de direcionamento social ... com o fim de chegar a uma síntese entre a garantia da 

paz, o sustento da existência e a defesa dos direitos do cidadão” (Roxin, 2006e, p. 29).   
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CONCLUSÃO   

 

O bem jurídico como elemento axiológico de legitimação do poder de punir estatal, 

durante toda sua evolução histórica esteve continuamente sendo submetido a críticas quanto a 

sua capacidade de dar respostas às necessidades postas por grupos sociais de cada época, ao 

mesmo tempo que, buscava bases para sua legitimação. 

Consoante este eterno “adaptar-se”, a atual e majoritária teoria de proteção do bem 

jurídico não está imune a censuras. Sofre críticas frente às questões colocadas pela complexa 

sociedade atual, tanto em relação à extensão do seu conceito (bens individuais e 

transindividuais), como acerca dos limites de ofensividade que caracterizam uma conduta 

como delituosa (lesão, perigo concreto de lesão, perigo abstrato de lesão). Para essa teoria, a 

função do direito penal é a proteção de bem jurídico face à lesão ou perigo concreto de lesão. 

Não admitindo como pressuposto legítimo para a incriminação de uma conduta a exposição 

de bem jurídico a perigo abstrato de lesão.  

Inobstante as insuficiências da tradicional teoria do bem jurídico, para tratar das 

questões de uma sociedade tecnológica, o elemento bem jurídico ainda é realçado como 

critério valorativo fundamental, cuja função crítica proporciona o estabelecimento do que 

pode ser legitimamente criminável dentro de um Estado Democrático de Direito. 

Posicionamento esse, ao qual se contrapõem as correntes que, evidenciando a 

estabilização da vigência da norma como missão do direito penal, excluem o bem jurídico, a 

exemplo do normativismo radical de Jakobs. Porém, a tradicional teoria do bem jurídico, em 

pontos essenciais, coaduna-se com a vertente normativista moderada delineada por Claus 

Roxin, a qual fornece, através de bases constitucionais e de uma metodologia teleológico-

racional, instrumentos para determinação e crítica da legitimidade dos tipos penais, mantendo 

o bem jurídico como elemento inafastável na conformação material do delito. 

O aspecto normativista moderado da sua corrente, reforça a ideia de bem jurídico 

como referencial legitimador e limitador do poder de punir estatal, sem perder de vista a 

importância das funções preventivas da pena como forma de instrumentalização da proteção 

ao bem jurídico. Tudo isso, dentro de um processo Unificado e Dialético.  

A Teoria Dialética Unificadora de Roxin ao exaltar o bem jurídico e a norma, como já 

o fazia Liszt, como elementos fundamentais na formação do direito penal, acata o 

entendimento de que fim de proteção do bem jurídico e fim de prevenção geral através da 
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proteção da vigência da norma são elementos valorativamente legítimos e funcionalmente 

complementares na justificação do poder de punir estatal. 

Para Roxin, o direito penal tem por missão a proteção subsidiária de bem jurídico 

constitucionalmente relevante, missão esta transparecida no preceito primário da norma e 

instrumentalizada, tanto no preceito primário, quanto no secundário, através da expressividade 

simbólica motivadora que o tipo penal e a pena exercem sobre os indivíduos, corroborando 

com o fim primordial do direito penal que é a proteção de bem jurídico. Colaboração essa a 

qual não está isenta de apreciação acerca da sua legitimidade, pois, deve manter-se dentro de 

critérios de necessidade e adequação sob pena de ilegitimidade de se recorrer a essa forma de 

sanção.  

Nesses termos, proteção de bem jurídico e funções preventivas da pena são critérios 

de justificação do direito penal, na medida em que, de acordo com as circunstâncias, aponta-

se como relevante ou irrelevante a proteção de determinado bem jurídico através da instância 

penal e, na medida em que, apesar de relevante penalmente, a sua incriminação pode se fazer 

necessária ou desnecessária, adequada ou inadequada. 

A doutrina defendida por Roxin admite os bens jurídicos transindividuais como objeto 

legítimo de proteção através do direito penal. Proteção essa que tem relação direta com as 

funções de prevenção geral positiva e negativa, pois atuam sobre a generalidade: fortalecendo 

valores num processo de conscientização jurídica, principalmente valores novos como o são a 

defesa ao meio ambiente e as questões que envolvem a biotecnologia; intimidando os 

indivíduos; promovendo confiança através da estabilização de expectativas. Num processo 

Unificado de funções preventivas gerais e especiais, positivas e negativas, de acordo com 

critérios de pesos e contra-pesos, como trata a teoria de Roxin.  

Tais valores novos, comumente, são criados e às vezes tão-só enaltecidos pela 

sociedade atual. Uma sociedade tecnológica geradora de perigos que necessitam ser regulados 

pelo direito. Perigos esses, de acordo com a teoria da imputação objetiva de Roxin, valorados 

e normatizados como risco permitido ou não permitido.  

Em matéria ambiental e de biossegurança tais riscos como permitidos e não permitidos 

aparecem diante da necessidade de ponderação de valores, os quais levam em consideração os 

aspectos de uma apreciação positiva ou negativa, em termos de tolerância aos perigos gerados 

pela sociedade pós-industrial. Uma valoração imersa no caráter Dialético, nos termos da 

Teoria de Roxin, em que opções são feitas levando-se em conta o indivíduo e a sociedade da 



206 
 

qual este indivíduo faz parte. Apresentado-se um direito penal que não apenas impõe limites à 

atividade legiferante, mas também, atua na proteção da sociedade (expressão coletiva do 

indivíduo). 

Os bens jurídicos transindividuais relacionados à matéria ambiental e às questões que 

envolvem a biossegurança, diante desta sociedade pós-industrial, apresentam em sua estrutura 

de proteção a manifestação do princípio da precaução. Princípio este, que se coaduna com a 

função de prevenção geral da pena direcionada à proteção de bem jurídico em caráter 

antecipatório, tendo em vista as incertezas científicas que atualmente “rodeiam” estas 

matérias, fomentando um processo de antecipação de tutela através da previsão de delitos de 

perigo abstrato de lesão.   

Para a Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin, auxiliada pelos seus critérios de 

imputação objetiva, o ponto de partida é o elemento axiológico bem jurídico e, o ponto de 

chegada, a adequada proteção deste bem jurídico. 

Adequada proteção que, no caso de bens jurídicos transindividuais, por vezes, 

somente se realiza através da criminalização de condutas que exponham bens jurídicos a 

perigo abstrato de lesão; tipos de perigo abstrato de lesão, cuja legitimadade deve ser 

apreciada numa análise conjunta entre Dogmática e Política Criminal.  

A vertente teleológico-racional delineada por Claus Roxin busca em bases 

constitucionais, instrumentos para determinação do conteúdo material do bem jurídico, 

dando-lhe uma capacidade crítica que possibilita uma discussão acerca da legitimidade dos 

tipos penais. Defende que o sistema social não deve ser mantido por ser um valor em si 

mesmo, mas na medida em que atenda aos homens que vivem na sociedade do momento. 

Portanto, enquanto produto social e como elemento necessário para a convivência dos 

cidadãos, o bem jurídico é uma síntese alcançada em uma circunstância histórica determinada 

e sob o ambiente valorativo específico de cada sociedade. Desta feita, acompanha mudanças 

sofridas pelas relações sociais, ao mesmo tempo em que busca um equilíbrio entre o interesse 

resultante dos aspectos dinâmicos da sociedade e o interesse de garantia proporcionado pela 

teoria do bem jurídico como uma ordem preexistente de valores reconhecidos pela 

Constituição. 

Destarte, o problema da legitimidade da incriminação de uma conduta, segundo Roxin, 

está relacionado com as questões acerca dos fins do Estado que, por sua vez, está relacionado 

a o que permite ou o que veda a Constituição. 
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Ademais, por ser uma síntese alcançada em um momento histórico determinado 

(sócio, político e econômico), os bens jurídicos não são categorias de valores estáticos, como 

também não o é a instrumentalização da sua proteção. Assim como o conceito de bem jurídico 

é dinâmico, também o é a extensão e a qualidade de proteção a ele dispensada. 

O caráter transindividual de bens jurídicos, a maior gravidade qualitativa e quantitativa 

das lesões fruto de tecnologias avançadas, e a responsabilidade com as gerações futuras são 

elementos que fomentam a necessidade de antecipação de tutela através da criminalização de 

conduta através de delitos abstratos de lesão. 

Como produto desta realidade complexa, para Roxin, os delitos de perigo abstrato de 

lesão não podem simplesmente ser tachados de legítimos ou ilegítimos. Para este autor, tais 

tipos de delitos se distribuem em categorias diversas, os quais se submetem a uma maior ou 

menor ingerência por parte do julgador, através de uma apreciação ex ante da idoneidade da 

conduta perigosa. 

Uma conduta tida como penalmente relevante está legitimada  quando cumpre a 

finalidade de proteção subsidiária do bem jurídico e, ao mesmo tempo, está dentro dos limites 

de atuação, os quais têm como referencial uma política criminal de conteúdo axiológico 

extraído da Constituição, direcionando a intervenção penal à proteção do bem-estar das 

relações sociais fundamentais de todos os membros da sociedade, evitando lesões ou perigo 

de lesões socialmente intoleráveis. Consoante o dever do Estado de garantir a todos os 

cidadãos uma vida comum e livre de perigos, garantindo a segurança dos seus membros. 

Através da Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin, aliada à teoria da imputação 

objetiva é possível justificar o poder de punir estatal em casos de delitos abstratos de lesão, 

tendo em vista que, por um lado, sua teoria reforça a ideia de bem jurídico como elemento 

legitimador do poder de punir do Estado e, por outro lado, seu conteúdo político-criminal leva 

em consideração a pena como um meio de instrumentalizar essa proteção através das suas 

funções de prevenção. Funções de prevenção estas que, nos termos de uma prevenção geral 

positiva, buscam uma conscientização jurídica e, nos termos de uma prevenção geral negativa 

proporciona uma intimidação e uma estabilização de expectativas. Ambos, elementos 

simbólicos buscados para atuar sempre que necessário e adequado em prol da proteção do 

bem jurídico contra lesão ou perigo de lesão socialmente intoleráveis. Utilizando-se de 

técnicas de antecipação de tutela, nos moldes de perigo abstrato de lesão, quando não houver 

outra alternativa para essa proteção. A exemplo de casos de proteção a bens jurídicos 

transindividuais para os quais, a observação do princípio da precaução, não raras vezes, faz-se 
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necessária. Precaução que, através de ponderação de valores, tomou determinadas condutas 

ou atividades como ensejadoras de risco não permitido.  

De todo exposto, opinamos nos termos de que, através da perspectiva normativista 

moderada da Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin, na qual, além da relevância dada 

ao aspecto da função preventiva da pena face a condutas socialmente intoleráveis, tem como 

pressuposto a proteção de bem jurídico para a justificação da criminalização de uma conduta, 

é possível a legitimação da tutela penal de bens jurídicos  transindividuais contra condutas 

que geram perigo abstrato de lesão. 

Em suma, numa interação entre dogmática e política criminal, a Teoria Dialética 

Unificadora de Roxin, aliada ao critério de imputação objetiva, segundo nosso entendimento, 

admite os delitos de perigo abstrato de lesão como meio necessário para atender às demandas 

de proteção a novos bens jurídicos suscitada por novos contextos de perigos.  
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