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"O risco não é só um traço, 

é a distância entre um prédio e outro, 

a diferença entre o pulo e o salto. 

O risco é riqueza e asfalto a percorrer, 

pode ser a pé, pode ser voar, 

o risco é o bambo da corda solta no ar.  

Dentro dele cabe cálculo, cabe medo e incerteza,  

cabe impulso, instinto, plano.  

O risco é a pergunta te atacando ao meio-dia,  

é o preço do sonho pra virar realidade, 

é a voz das outras gentes  

testando a tua vontade. 

Aceita-lo é saber que não existe estrada certa, 

linha reta, vida fácil pela frente.  

Mas que  

asa  

asa  

asa só ganha quem planta no escuro do braço essa semente de poder voar." 

 

MARIA REZENDE 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa, do tipo compilação por meio de revisão de literatura, tem como hipótese 

a ilegitimidade do Direito Penal do Risco para atuar como fonte protetora dos novos riscos 

oriundos da contemporaneidade, decorrentes do incremento do desenvolvimento técnico-

científico, quando confrontadas suas características com os princípios penais constitucionais 

fundamentais adotados pelo Estado Democrático de Direito brasileiro. Para tanto, necessária a 

análise de que com a migração da noção de um Estado Liberal, fincado sob as bases de um 

absenteísmo, para um Estado Social, enraizado na figura de um Estado-provedor, produziu-se 

uma ampliação do conceito de bem jurídico penal para se abarcar os novéis interesses e 

valores subjacentes desse novo contexto político-social, fato que maximizou-se pela 

configuração de uma sociedade mundial do risco, estruturada no desenvolvimento progressivo 

do conhecimento técnico-científico e geradora de riscos cujos danos se demonstram de ordem 

catastróficos, motivo que fez desencambar, por meio de uma assunção da ética-filosófica da 

heurística do medo, numa política criminal eminentemente preventiva e simbólica, a qual 

desrespeita os princípios penais constitucionais fundamentais, notadamente legalidade, 

lesividade e subsidiariedade, motivo que enseja o reconhecimento da ilegitimidade do Direito 

Penal Risco para atuar como direcionador de uma política criminal no Estado Democrático de 

Direito brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: Estado-Social. Sociedade do Risco. Direito Penal do Risco. Princípios 

Penais Constitucionais. 
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ABSTRACT 

 

 

This research, the type compilation through literature review, has hypothesized the 

illegitimacy of the Criminal Risk law to act as a protective source of new risks arising from 

the contemporary, arising from the increase of technical and scientific development, when 

confronted with their characteristics fundamental constitutional principles criminal adopted by 

the democratic rule of Brazilian law. Therefore, necessary to analyze that with the migration 

of the notion of a liberal state, stuck under the foundations of a absenteeism, for a welfare 

state, rooted in the figure of a State provider, there has been a broadening of the concept of 

criminal well-legal to if the cover new interests and values underlying this new social-political 

context, a fact that is maximized by setting a world risk society, structured in the progressive 

development of technical and scientific knowledge and creates risks where damage is 

catastrophic demonstrate order, why did recede through an assumption of ethical-

philosophical heuristics of fear, a criminal policy eminently preventive and symbolic, which 

violates the principles of fundamental constitutional criminal, notably legality, subsidiarity 

and harmfulness, reason which entails recognition of the illegitimacy Criminal Law of Risk to 

act as a director of a criminal policy in a democratic state in Brazil. 

 

 

Keywords:  Social State. Risk´s Society. Criminal Law of Risk. Criminal Constitutional 

principles. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea está desenvolvida, inequivocamente, sob um complexo 

estágio de relações sociais e institucionais arraigadas, em não raras ocasiões, em vínculos 

impulsionados por condutas comissivas do Estado. Tal comportamento intervencionista 

potencializou-se através da transmutação gradativa do liberalismo – caracterizado pelo 

absenteísmo estatal com enfoque nos bens jurídicos de natureza individual e abalizado sob os 

direitos fundamentais de 1ª dimensão – para o denominado Estado Social, esse último 

embasado na concepção de provedor da igualdade e do bem-estar social, com incidência nos 

direitos fundamentais de 2ª e 3ª dimensão. 

Nesse sentido, é clarividente a multiplicação do leque de matérias que se encontram 

insertas sob o poder-dever da atuação estatal, fazendo com que, hodiernamente, se propague a 

ideia de um verdadeiro Estado-providência, com a consequente produção de novos ramos do 

direito ante a necessidade de se tutelar esses modernos valores indispensáveis à coletividade, 

a exemplo da proteção jurídica conferida ao meio ambiente, consumidor, economia, genética, 

informática e a tecnologia atômica. 

Diante dessa constatação, muito tem se questionado acerca da legitimidade da escolha 

do Direito Penal, por parte do legislador, como fonte primordial para proteção desses novos 

interesses sociais com vistas ao controle, prevenção e gestão dos riscos que podem incidir 

sobre os mesmos. Maximize-se a intensidade da discussão quando confrontado com os 

princípios penais fundamentais da legalidade, lesividade do fato e intervenção penal mínima. 

Ademais, a noção de bem jurídico penal necessitou sofrer uma transmutação em seus 

contornos conceituais para que fosse possível a aglutinação dos noveis valores sob a 

roupagem de bens jurídicos coletivos, entendimento que implicou em sua descaracterização 

político-criminal de contenção do poder estatal punitivo. 

Assim sendo, a presente pesquisa se desenvolveu sobre mediante uma tripla repartição 

no intuito de ampliar a compreensão do denominado Direito Penal do Risco. 

No primeiro capítulo, imperioso se demonstrou o estudo acerca do denominado 

Direito Penal liberal, por vezes denominado de clássico ou tradicional, bem como do Direito 

Penal existente no Estado Social, também chamado por alguns de Direito Penal moderno. 

Para tanto, procurou-se esclarecer as bases político-filosóficas que ambos modelos de direito 

se estruturaram, bem como, em seguida, traçou-se os delineamentos característicos dos 
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mesmos, ressaltando-se que da atual fase de modernização, eminentemente expansionista, 

surgiu o proclamado Direito Penal do Risco. 

No segundo capítulo, por sua vez, buscou-se elencar os caracteres apontados por 

Ulrich Beck quanto a sociedade do risco, desenvolvendo-se uma compreensão acerca do 

termo risco e a evolução do seu conceito. Ademais, discorreu-se sobre o fenômeno do risco na 

sociedade, ressaltando-se a sua progressão desde a concepção de um risco acidental ou 

fortuito, perpassando-se pelo risco estatístico até alcançar-se o presente momento com o risco 

catastrófico ou enorme. Em seguida, relacionou-se a sociedade do risco com o movimento 

moderno de reflexividade, onde a sociedade se autoconscientizou acerca da inerência dos 

riscos catastróficos no bojo do processo de desenvolvimento técnico-científico-industrial, 

assim como a ética de Hans Jonas sobre o princípio responsabilidade decorrente de uma 

heurística do medo. 

Em tempo, ainda no segundo capítulo, traçou-se as características sobressalentes do 

Direito Penal do Risco, como a sua utilização de modo eminentemente preventivo, simbólico, 

bem como a escolha dos tipos penais de perigo abstrato e leis penais em branco como fontes 

estruturais dos delitos na sociedade contemporânea. 

No terceiro e último capítulo, desenvolveu-se uma perspectiva constitucional de 

alguns dos princípios fundamentais do Direito Penal existentes no Estado Democrático de 

Direito brasileiro, notadamente legalidade, taxatividade, lesividade e intervenção penal 

mínima, conceituando-os e compreendo-os como fonte necessária de uma política criminal, de 

observância obrigatória na elaboração da dogmática penal, o que afasta a legitimidade da 

adoção dos novos riscos pelo Direito Penal, sob pena de desintegração do tecido 

constitucional estruturante do princípios penais fundamentais. 

Por derradeiro, apontou-se o direito de intervenção como via adequada para o 

enfrentamento dos riscos decorrentes da sociedade contemporânea, atuando numa perspectiva 

da realização de uma prevenção técnica ou organizacional, e não somente normativa, o que 

permitiria evitar efetivamente a concretização dos riscos atuais, ou ainda reduzir seu âmbito 

de prejudicialidade, especialmente por se tratar de nova proposta qualitativa que circunda por 

meio de interseções os mais diversos ramos do direito, mantendo o Direito Penal na função 

precípua de exclusiva proteção de bens jurídicos, bem como deixando íntegros os princípios 

penais que fundamentam a dignidade da vida humana por meio da contenção do poder 

punitivo estatal. 
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1. DIREITO PENAL LIBERAL versus DIREITO PENAL MODERNO 

 

O Direito Penal, como toda disciplina decorrente de um conhecimento científico, se 

move e dinamiza-se na conformidade do seu próprio tempo, buscando fincar raízes no terreno 

da contemporaneidade social e afastar-se de valores e conceitos já debatidos e declinados. 

Tudo isso num só intuito, se manter, sempre que possível, hodierno. 

Assim, apesar do Direito Penal se tratar de disciplina una, é forçoso o reconhecimento 

de que sobre o mesmo transcorreram, ao longo da história, inúmeras mutações e variações, as 

quais lhe atribuiu características diversas, tendendo a moldá-lo segundo os valores 

subjacentes no contexto social em que estava inserido e desenhá-lo de acordo com o modelo 

de Estado onde o mesmo se apresentava contido. 

Nesse sentido, o diálogo e a confrontação entre o passado, presente e futuro no âmbito 

das ciências criminais ganha especial relevo, notadamente em razão de que disto resulta, em 

não raras ocasiões, no estabelecimento de novas verdades à referida ciência, fazendo com que 

valores antes protegidos sejam derrogados, extintos e substituídos por novos âmbitos de 

proteção normativa. 

Com razão, então, se compreende o embate doutrinário travado há tempos – acentuado 

na década de noventa pela doutrina espanhola e alemã – acerca da modernização do Direito 

Penal, especialmente, como afirmado por Luis Gracia Martin, quando diante de temas cuja 

importância atual se demonstra diuturnamente tais como “bem jurídicos coletivos, delitos de 

perigo abstrato, Direito Penal simbólico, Direito Penal do risco, expansão do Direito Penal, 

garantias processuais no novo Direito Penal econômico, etc”1. 

As novas discussões impulsionadas pela política-criminal que busca se adequar às 

demandas atuais no intuito de solucionar os conflitos originados no bojo da moderna 

sociedade tecnológica, globalizada, interconectada, faz com que as respostas dogmáticas aos 

problemas apresentados sejam categorizadas em dois âmbitos de soluções, os quais passaram 

a ser rotulados de Direito Penal liberal e Direito Penal moderno, onde o ponto nevrálgico de 

distanciação entre ambos reside em uma dupla questão: a) na aceitação ou não dos noveis 

interesses como passíveis de proteção pela norma penal; e b) na preservação ou flexibilização 

das garantias penais fundamentais. 

 

                                                 
1 MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para a 

crítica do discurso de resistência. Trad. Érica Mendes de Carvalho. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 

2005, p. 31. 
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1.1 Direito Penal liberal 

 

1.1.1 Estado liberal: fundamentos político-filosóficos e o constitucionalismo moderno. 

 

Sendo o homem um ser histórico, como afirmava Palmer, citado por Ricardo 

Maurício2, assim como autocompreendendo-se como alguém portador de uma consciência 

histórica e não uma mera consciência historiadora, se faz necessário não só a observação do 

transcurso do tempo e suas implicações na vida em sociedade, mas também uma análise sobre 

a forma como o homem procedeu à apreensão dos fatos sociais e utilizou tal entendimento 

para construção de novos conceitos e valores no âmbito comunitário, o que fez desaguar no 

chamado Direito Penal liberal. 

No percurso histórico da evolução Estatal, se convencionou utilizar a denominação 

“Estado Liberal” para indicar uma entidade supra individual, detentora de soberania, a qual 

buscava possibilitar a realização dos direitos naturais de um povo situado em um determinado 

território, finalidade essa atingida não só por meio da submissão do próprio ente estatal ao 

conjunto de regras por ele fundantes, especialmente aquelas contidas no corpo do texto 

constitucional, mas também, sobretudo, por meio da proteção das esferas de liberdades dos 

indivíduos abarcados sob seu manto. 

Assim, o Estado Liberal deve ser entendido como aquele que tem por escopo garantir, 

através de sua autolimitação, a liberdade dos cidadãos, o que, segundo Bobbio, seguindo uma 

linha kantiana, permitiria que cada um, a seu modo particular, buscasse a sua própria 

felicidade3, rejeitando, portanto, a figura de um Estado paternalista, posto que, consonante as 

lições de Kant: 

Um governo fundado no princípio da benevolência para com o povo, como é o caso 

do governo de um pai em face dos filhos, ou seja um governo paternalista (imperium 

paternale), no qual os súditos, como filhos menores que não podem distinguir entre 

o que lhes é útil ou prejudicial, são obrigados a se comportar passivamente, para 

esperar que o chefe do Estado julgue de que modo eles devem ser felizes, esse 

governo é o pior despotismo que se possa imaginar
4
. 

 

O marco delimitativo do nascimento do Estado Liberal não é objeto de consenso 

doutrinário, contudo, a adoção do capitalismo como opção viável à ultrapassagem do 

mercantilismo é tida como baliza indispensável para que esse novo modelo estatal se 

                                                 
2 SOARES, Ricardo M. F., SANTOS, Claiz M. P. G dos. FREITAS, Tiago S. de. O direito fundamental à 

memória e à verdade. Curitiba: Juruá Editora, 2013, p. 21. 
3 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.83. 
4 Ibid., p. 99. 
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estabelecesse, haja vista que através desse padrão econômico que ora se apresentava, foi 

possível se sustentar uma dupla base teórica: o liberalismo político e o liberalismo econômico, 

os quais, por sua vez, encontravam-se fundados numa doutrina individualista e libertária, 

pertencentes, segundo as ideias de John Locke, ao “estado de natureza” do homem. 

Desse modo, o Estado deveria ser arrebatado da função de ator principal da vida social 

e posto no desenvolvimento de uma atividade meramente coadjuvante, eis que sua função 

legitimadora não era outra, senão a de, reconhecendo o homem como anterior à criação da 

figura do Estado e capaz de decidir, de per si, o rumo de sua própria vida, garantir, portanto, a 

possibilidade do mesmo em gozar dos seus direitos naturais: a vida, a liberdade e, 

especialmente, os bens indispensáveis para a conservação dos direitos anteriormente 

mencionados, ou seja, a propriedade. 

Observando-se as bases teóricas sobre as quais se assentou o Estado Liberal, é 

clarividente o seu antagonismo com o Estado absolutista, vigente entre o decorrer do medievo 

até os idos modernos, tendo em conta a impossibilidade de sustentação no poder com 

baldrame argumentativo exclusivamente na divindade ou na hereditariedade, traços distintivos 

das monarquias absolutistas, sendo necessária uma conformação do exercício desse poder 

para com a vontade da maioria, a qual, nesse momento, é representada pela burguesia 

ascendente, conforme brilhantemente elucida Danilo Marcondes: 

Segundo a concepção de Locke, a sociedade resulta de uma união de indivíduos, 

visando garantir suas vidas, sua liberdade e sua propriedade, ou seja, aquilo que 

pertence a cada um. É em nome dos direitos naturais do homem que o contrato 

social entre os indivíduos que cria a sociedade é realizado, e o governo deve, 

portanto, comprometer-se com a preservação destes direitos. O poder é então 

delegado a uma assembleia ou a um soberano para exercer essa função em nome da 

união voluntária e consentida entre os indivíduos. A legitimidade desse poder reside, 

em sua origem, no consentimento dos indivíduos que o constituíram, e que podem, 

portanto, retirá-lo daqueles que não governam no interesse da maioria ou que 

ameaçam a liberdade e direitos dos indivíduos
5
. 

 

Nesse sentido, o trinômio doutrinário-filosófico de Locke (estado natural, contrato 

social e estado civil), conjugado com a teoria montesquiana da separação dos poderes, fez 

surgir a noção de um Estado restrito, limitado ao império da lei, posto que através dela se 

pode melhor controlar o poder e coibir os excessos e abusos que permeiam o seu exercício, 

assim como garantir uma isonomia (formal) entre todos os homens. Em razão disso, o 

pundonoroso mestre Paulo Bonavides leciona que: 

                                                 
5 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgentein. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 199. 
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A premissa capital do Estado moderno é a conversão do Estado absoluto em Estado 

constitucional; o poder já não é das pessoas, mas de leis. São as leis, e não as 

personalidades, que governam o ordenamento social e político. A legalidade é a 

máxima de valor supremo e se traduz no texto dos Códigos e das Constituições
6
. 

 

Diante dessa percepção, o Estado, impulsionado pelos anseios provenientes da 

burguesia, foi caracterizando-se, progressivamente, pela técnica da regulamentação com o 

objetivo de contenção e limitação do poder tradicional7, método esse que culminou no 

processo moderno de constitucionalismo, tendo em vista que, consonante precisa lição de 

Dirley da Cunha Jr., sendo a Constituição o instrumento apto, por excelência, para o 

estabelecimento de controles e limites ao poder político, é inegável a sua importância no 

enfrentamento de governos autoritários e arbitrários, o que torna o sentido do termo 

constitucionalismo intrinsecamente ligado à noção de movimento político-filosófico de 

elevação do valor da constituição como meio de limitação ao exercício do poder, 

especialmente no que se refere à obediência dos direitos dos governados, tendo por razão 

primeira a inexistência de um poder absoluto, desenfreado e arbitrário8. 

Tal ideologia foi a base de sustentação burguesa não só para a efetivação das 

revoluções de cunho liberal, como as Revoluções Gloriosa, Francesa e das treze colônias 

americanas, mas também, sobretudo, como muito bem demonstra Dirley da Cunha Jr.9, para a 

elaboração de documentos emancipadores e reconhecedores dos direitos naturais antes 

referidos, tais como a Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas 

Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689),  Act of Settlement (1707), Declaração do Bom Povo 

da Virgínia (1776), Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

Constituição norte-americana e suas dez primeiras emendas (1787-1791) e a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (1948). 

Com essas premissas despontou-se o movimento do constitucionalismo moderno na 

medida em que as constituições se distanciaram da ideia de mero texto em benefício do 

soberano absoluto, tidas como verdadeiras fontes ratificadoras e justificadoras de suas 

arbitrariedades, para se aproximarem da noção de garantidoras das liberdades públicas por 

meio da restrição ao exercício do poder, razão pela qual o constitucionalismo moderno é 

conceituado sinteticamente por CANOTILHO, citado por Dirley da Cunha Jr., como: 

o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século 

XVIII, questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais 

                                                 
6 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 29. 
7 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 135. 
8 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 31-32. 
9 Ibid., p. 565-586. 
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de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma forma de 

ordenação e fundamentação do poder político
10

. 

  

As principais características do referido movimento são: a) a existência de 

Constituição escrita alterável somente por meio de um processo rígido, sendo que nos países 

americanos torna-se indispensável para fixação da própria independência por representarem 

ruptura com os costumes coloniais; b) a organização do Estado; c) a limitação e moderação do 

poder estatal por meio de uma declaração de direitos e garantias fundamentais11. 

As ideias fundantes do constitucionalismo moderno, visto como um movimento 

político e jurídico, possuem, desse modo, raízes no liberalismo, quer no plano de vista 

político, ante a adoção do individualismo filosófico que desencadeou a noção do Estado como 

ente garantidor dos direitos individuais, quer no plano de vista econômico, com a aceitação do 

discurso liberalista-econômico de Adam Smith, fundamentos estes que araram o terreno fértil 

para a estruturação do chamado Direito Penal liberal. 

 

1.1.2 O Direito Penal liberal e a 1ª fase da modernização 

 

Como Direito Penal liberal há de se compreender aquele fomentado sob a égide do 

Estado liberal, absenteísta, não-intervencionista, direcionado para solucionar os conflitos 

individuais e refrear a violência punitiva do Estado, baseado no princípio da intervenção penal 

mínima cujo entendimento implicaria em vislumbrar o Direito Penal como ultima ratio legis, 

estando excluídas da esfera de repressão “quaisquer condutas de potencialidade lesiva ínfima 

ou conflitos que pudessem ser resolvidos por outras esferas do controle social informal ou 

formal não-penal”12. 

Em idêntico sentido, Luiz Flávio Gomes ressalta o caráter do Direito Penal liberal 

como protetor dos direitos fundamentais da pessoa humana e limitador do poder punitivo13. 

Em que pese ser o referido Direito Penal denominado de clássico ou tradicional por 

alguns doutrinadores, os quais buscam contrapô-lo a um Direito Penal moderno, convém 

salientar que tal nomenclatura não se demonstra adequada para sua caracterização e 

compreensão. É que, de início, o termo “clássico” ou “tradicional” utilizado para qualificar o 

Direito Penal liberal poderá levar a uma interpretação de que o mencionado Direito traduz-se 

                                                 
10 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2013,  p. 34. 
11 Ibid., p. 35. 
12 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2ª ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 84. 
13 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal tradicional versus “moderno e atual” Direito Penal. Revista brasileira 

de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 42, jan./mar. 2003, p. 236-241. 
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em uma figura antiga, ultrapassada, velha ou fora de moda, induzindo à conclusão de que o 

mesmo constitui um sistema normativo conservador, em sentido pejorativo, a indicar se tratar 

de regramento arcaico, obsoleto ou antiquado. 

O equívoco se acentua quando o termo “tradicional” ou “clássico” é posto diante do 

vocábulo “moderno”, haja vista que este último traz em si a imagem da atualidade e 

contemporaneidade, representando, pela mera noção extraída da utilização da referida palavra, 

a ideia de que esse novo Direito Penal é o caminho único e indispensável para a defesa dos 

valores presentes na atual sociedade. 

Ademais, a expressão “Direito Penal liberal” trata-se de identificação mais adequada, 

clara e precisa, posto que, como salienta Martin, a mesma “evoca imediatamente o contexto 

sócio-político no qual se deram as condições que possibilitaram aquele modelo penal y não 

outro distinto” (sic), dependendo de “um determinado modelo histórico de sociedade”14, 

afastando-se de conteúdos discriminatórios e revelando características contextuais necessárias 

à sua exata compreensão. 

É mister salientar, no intuito de se antecipar a qualquer incompreensão terminológica, 

que o Direito Penal liberal é chamado de Direito Penal moderno por muitos quando toma-se 

como ponto de observação a Idade Moderna. Ocorre que, hodiernamente, o mesmo é por 

alguns encarado como um Direito Penal “clássico” ou “tradicional”, em contraposição a uma 

configuração contemporânea oriunda do Estado Social – caracterizada pela expansão do 

Direito Penal pela assunção de novos âmbitos de proteção, aumento das penas, flexibilização 

das garantias constitucionais liberais e pelo ideal marcadamente preventivo, dentre outros – 

configuração essa que recebe a denominação de Direito Penal “moderno”. Nesse sentido, 

Hassemer15, Wolf Paul16, Cornelius Prittwitz17, Massimo Donini18 e Luis Gracia Martin19. 

O Direito Penal liberal, banhando-se da filosofia iluminista e enraizado na concepção 

de Estado de Direito, passou a ser “o guardião das fronteiras da renúncia à liberdade absoluta 

                                                 
14 MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para 

a crítica do discurso de resistência. Trad. Érica Mendes de Carvalho. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 

2005, p. 42. 
15 HASSEMER, Winfried. Direito Penal: fundamentos, estrutura, política. Trad. Adriana Beckman Meirelles 

[et al.]. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 2008, p. 245. 
16 PAUL, Wolf. Megacriminalidad ecológica y derecho ambiental simbólico, in Juan Bustos Ramírez (org.), 

Pena y Estado. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1995, p. 119. 
17 PRITTWITZ, Cornelius. O Direito Penal em uma encruzilhada: abolição, diversificação, retornar à razão 

ou entrar em razão? Revista de Ciências Jurídicas. Maringá, v. 07, n. 01, jan./jun. 2009, p. 34. 
18 DONINI, Massimo. El Derecho Penal frente a los desafios de la modernidade. Peru: Ara Editores, 2010, p. 

33. 
19 MARTIN, Luis Gracia. La polémica e torno a la legitimidade del Derecho Penal moderno. Cuidad de 

Mexico: Ubijus, 2011, p. 63. 
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pactuada no contrato social”20. Assim, entendendo-se como verdade, pela doutrina 

contratualista, que cada indivíduo renuncia, reciprocamente, parcela de sua liberdade em prol 

da garantia da liberdade de todos, as fronteiras geográficas da renúncia e da liberdade devem 

estar delimitadas com precisão e segurança, sendo esta a função precípua do Direito Penal, 

cabendo ao mesmo “atuar como meio de estabilização dos ajustes derivados do contrato 

social: ele é o Direito da violação da liberdade e de suas consequências”21. 

Segundo Hassemer, desta noção resulta-se três consequências importantes para o 

Direito Penal, quais sejam: a) a criminalização de uma conduta deve ter por fundamento, 

necessariamente, a ocorrência de uma violação das liberdades garantidas no pacto social, 

sendo que “não há crime sem a lesão palpável a um bem jurídico”22; b) a linha limítrofe 

acerca da renúncia à liberdade de que trata o contrato social deve ser especialmente clara e 

densa, buscando-se evitar alterações posteriores que abalem a segurança jurídica e social; c) o 

Estado, enquanto entidade decorrente dos cidadãos, deve manifestar o Direito Penal limitado 

por princípios concebidos em prol dos próprios indivíduos dos quais derivou, haja vista serem 

estes anteriores à instituição estatal. Dessa consequência brotaram garantias penais 

fundamentais como o in dubio pro reo, ampla defesa, contraditório, nemu tenetur se detegere, 

remédios jurídicos contra restrição de direitos, bem como os princípios da subsidiariedade e 

proporcionalidade23. 

Por isso, o referido mestre alemão conclui que: 

Para a concepção clássica, o Direito Penal é decerto um meio violento, mas é, ao 

mesmo tempo, um instrumento das liberdades individuais. Portanto, ele é 

irrenunciável para a vida em comum dos indivíduos, mas deve ser mantido 

acorrentado e não pode adquirir vida própria. Não é um passepartout, um faz-tudo, e 

sim o último recurso (ultima ratio) para a solução de problemas sociais
24

. 

 

Ressaltando a característica dialética desse ramo do conhecimento jurídico-científico, 

entre a necessidade de sua existência e a indispensabilidade da contenção do seu exercício, o 

conceito de Direito Penal liberal passa, inevitavelmente, pela ideia de que o mesmo deve não 

só regular, mas também, e principalmente, limitar o direito de punir do Estado.25 

                                                 
20 HASSEMER, Winfried. Direito Penal: fundamentos, estrutura, política. Trad. Adriana Beckman Meirelles 

[et al.]. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 2008, p. 35. 
21 Ibid., p. 247. 
22 Ibid., p. 248 
23 Ibid., loc. cit.. 
24 Ibid., loc. cit.. 
25 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 29. 
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Nesse sentido, Zaffaroni e Nilo Batista ressaltam a missão limitadora desse Direito 

Penal, afirmando que: 

A contenção e redução do poder punitivo, planificadas pelo Direito Penal para uso 

judicial, impulsionam o progresso do estado de direito. Não há nenhum estado de 

direito puro; o estado de direito não passa de uma barreira a represar o estado de 

polícia que invariavelmente sobrevive em seu interior. Por isso, a função de 

contenção e redução do Direito Penal é um componente dialético indispensável à sua 

subsistência e progresso26. 

 

Tal Direito Penal, decorrente da “morte do direito natural” como afirma Hassemer27 – 

ou ainda segundo crítica de Schünemann, originário da primeira fase da ilustração que levou a 

efeito uma nova e essencial definição ao Direito Penal do Estado, desaguando em sua segunda 

fase na obra de Beccaria (Dei delitti delle pene), onde foi desenvolvido até as últimas 

consequências28 – surgiu com o escopo de refrear o poder punitivo do Estado, impondo-lhe 

limitações quer de cunho legislativo, por meio da estrita observância vinculativa aos bens 

jurídico-penais, intervenção mínima, a anterioridade e taxatividade da lei penal, quer de cunho 

judicial, através da garantia do direito de defesa, contraditório, individualidade da pena, 

proporcionalidade, ou ainda de caráter executivo, com a humanização da pena. 

A noção do Direito Penal liberal, a despeito de trazer consigo o contexto político-

filosófico em que este se estruturou, não pretende, com isso, implementar a ideia de sua 

existência em uma coordenada espaço-temporal delimitada e acabada, ou, menos ainda, de 

afirmar que o mesmo efetivamente existiu em sua forma pura, como aduz criticamente 

Bernardo Feijoo Sanchez29. Ao revés, a descrição de seus predicados e caracteres é feito no 

intuito, assim como muito bem definiu Hassemer, de “ideal” ou “representação de fim”, posto 

que: 

Quando eu falo de “clássico”, eu quero dizer com isso que o objeto indicado situa-se 

na tradição da filosofia política do Iluminismo. “Clássico” no Direito Penal não 

esgota, como de costume, em uma determinada época ou em um determinado 

número de objetos; “clássico” é também um ideal, uma representação de fim pela 

qual pode ser determinada para onde deve ir uma viagem, quais passos seguem na 

direção correta e quais na direção errada e quantos passos ainda se tem que 

percorrer, antes que se possa julgar pela proximidade do fim. Como tempo real ou 

                                                 
26 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 

brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 41. 
27 HASSEMER, Winfried. Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno. Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

penales. Madrid, Tomo XLV, Fasc/Mes I, enero/abril. 1992, p. 237. 
28 SCHÜNEMANN, Bernd. Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-

penal alemana. Anuario de Derecho Penal y  Ciencias penales, Madrid, Tomo XLIX, Fasc/Mes I, 1996, p. 190. 
29 SANCHEZ, Bernardo Feijoo. Sobre a “administrativização” do Direito Penal na “sociedade do risco”. 

Notas sobre a política criminal no início do século XXI. Trad. Bruna Abranches Arthidoro de Castro. Revista 

Liberdades. São Paulo, n. 07, maio/agosto, 2011, p. 36. 
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como quantidade real de objetos o clássico está, como qualquer outra realização de 

algo típico, deformado (verbogen) e poluído (verschmutzt)
30

. 

 

Nesse sentido, propagando-se a secularização das garantias individuais, a ampliação 

da limitação e contenção do Estado punitivo e a ratificação do Estado de Direito como único 

ente legitimado a intervir coercitivamente na liberdade do cidadão, o modelo de Direito Penal 

liberal aproxima-se da concepção doutrinária do Direito Penal mínimo, a qual, consoante 

Silva Sanchez: 

En realidad, su punto de partida se halla ya en las bases ideológicas del Proyecto 

Alternativo de Código penal alemán, segun el cual la pena es una “amarga 

necesidad”, y, de modo general, en los principios inspiradores de la tradición 

liberal
31

. 

 

Corroborando a tese da aproximação supra apontada, Ferrajoli esquematiza o Direito 

Penal mínimo sob um tripé estruturante: 

Lo dicho se justifica en el triple sentido de la máxima reducción cuantitativa de la 

intervención penal, de la más amplia extensión de sus vínculos y límites garantistas 

y de la rigida exclusión de otros métodos de intervención coercitiva
32

. 

 

Ademais, o flerte científico entre a doutrina minimalista e o ideal de Direito Penal 

liberal produz, inevitavelmente, a concepção de que o “mínimo” de intervenção se manifeste 

por meio de uma construção restritiva da teoria do bem jurídico penal33, fazendo com que o 

mesmo atue como um juízo crítico negativo de criminalização, dificultando e, por vezes, 

impedindo uma ampliação do âmbito material e formal de proteção e intervenção penal. 

 

1.2 Direito Penal moderno 

 

1.2.1 O Estado Social e o neoconstitucionalismo 

 

Com o estabelecimento do Estado Liberal a burguesia se firmou como classe detentora 

do poder, contendo através do legalismo positivista os avanços abusivos e arbitrários da 

nobreza e do clero, fato esse que propiciou ao homem o exercício da própria liberdade em 

                                                 
30 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno Direito Penal. Revista síntese de Direito Penal 

e Processual Penal. Porto Alegre, a.03, n. 18, fev.-mar. 2003, p. 146. 
31 SÁNCHEZ, Jesús María Silva. Aproximación al Derecho penal contemporâneo. Barcelona: J. M. Bosch 

Editor S.A., 1992, p. 38. 
32 FERRAJOLI, Luigi. El Derecho penal mínimo. Prevención y teoria de la pena. Santiago de Chile: Editorial 

Jurídica ConoSur Ltda., 1995, p. 45-46. 
33 SÁNCHEZ, Jesús María Silva., op. cit., p. 38-39. 
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suas mais diversas formas, ressoando-se no âmbito político, jurídico e, especialmente, 

econômico, motivo que desencadeou um expressivo progresso industrial, comercial e 

tecnológico. 

Por outro lado, a doutrina atomista-individualista, de cunho liberal, que propugnava a 

liberdade do indivíduo e a igualdade (formal) entre todos os homens, serviu, por muito, de 

esconderijo para abrigar o verdadeiro interesse da classe econômica burguesa em ascensão, 

qual seja: a mais-valia, quer em sua forma absoluta quer em sua forma relativa. 

O liberalismo impôs ao Estado um caráter absenteísta, propiciando ao homem uma 

isonomia meramente formal, como se pessoas com condições prévias diferentes e 

necessidades diametralmente opostas pudessem se situar num mesmo patamar de diálogo e, 

consequentemente, travassem uma negociação justa e equilibrada. Daí se falar nos princípios 

da autonomia da vontade, pacta sunt servanda, relatividade dos contratos, dentre outros. 

Assim, sob a roupagem da igualdade (formal) perante a Lei, tal ideologia34 

fundamentou e fomentou, verdadeiramente, o estabelecimento das desigualdades econômicas 

e sociais, notadamente entre as relações de trabalho, visível por meio da contraposição entre o 

proletariado miserável e necessitado e os detentores dos meios de produção. Daí muitos falam 

de um “absolutismo burguês”, pois o titular do poder não era o povo, mas sim uma classe, a 

qual ditava os rumos da sociedade conforme seus objetivos mesmos. 

Diante da percepção social acerca da falácia de um Estado Liberal que propunha um 

progresso abrangente e sem restrição a classes sociais, mas que, pragmaticamente, somente se 

revelava no âmbito de uma ou algumas camadas da sociedade, surgiram movimentos de 

oposição e questionamento às bases burguesas estabelecidas, especialmente os movimentos 

socialistas, utópico ou científico, os quais, introduzindo e disseminando conceitos como os de 

“luta de classes” e “mais-valia”, influenciaram na gênese dos direitos da classe proletária, 

bem como da noção de uma isonomia material por meio de um regresso do Estado nas 

relações sociais que intervindo nas mesmas buscava o real equilíbrio das forças contraditórias 

e a justiça social. 

                                                 
34 O conceito de ideologia foi muito bem delineado pela proeminente filósofa brasileira Marilena Chauí como 

sendo “um corpo explicativo (representações) e prático (normas, regras e preceitos) de caráter prescritivo, 

normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação 

racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade 

em classes, a partir das divisões na esfera de produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as 

diferenças\ como de classes e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento de identidade social, 

encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a 

Liberdade, a Igualdade, a Nação, ou o Estado”. (CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 1980, p. 43-44). 
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Ainda que percorrendo caminho diverso de Marx, porém não contraditório, Rousseau 

propõe as bases de uma democracia moderna integrada pela volonté générale, entendendo que 

todo o poder não deve ser conferido às classes ou a indivíduos determinados, mas sim ao seu 

titular legítimo, o povo. Por isso, Rousseau afirma que: 

Não há recompensa possível para quem a tudo renuncia. Tal renúncia não se 

compadece com a natureza do homem, e destituir-se voluntariamente de toda e 

qualquer liberdade equivale a excluir a moralidade de suas ações. Enfim, é uma 

inútil e contraditória convenção a que, de um lado, estipula uma autoridade absoluta, 

e, de outro, uma obediência sem limites
35

. 

 

E continua o ilustre autor suíço: 

 

A vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral: por ela é que 

são cidadãos e livres. Quando se propõe uma lei na assembleia do povo, o que se 

lhes pergunta não é precisamente se aprovam ou rejeitam a proposta, mas se ela está 

ou não de acordo com a vontade geral que é a deles
36

. 

 

Assim, diante das construções teóricas questionadoras supra mencionadas, o 

paradigma da legalidade cede espaço para a ideia de legitimidade37. 

Ademais, com o desfecho da primeira grande guerra mundial, as constituições 

passaram a se afastar do plano liberal e a guiar-se pela bússola das ideias sociais e 

intervencionistas, ante os anseios econômicos e sociais existentes à época, externados pelos 

partidos socialistas e cristãos. Dessa forma, a limitação do exercício do poder político com o 

reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais (individuais) já não era mais a única 

intenção. 

Nesse momento, o progresso social buscado através da implantação de um Estado do 

Bem-Estar Social impõe ao ente estatal o estabelecimento de programas e direções políticas 

aptas à sua concretização38, fazendo com que a Constituição Liberal (garantia, negativa, 

defensiva) transmudasse para uma Constituição Social (dirigente, programática, positiva ou 

constitutiva). 

De outro modo, quando os problemas sociais transbordam da esfera meramente 

individual e desembocam na ausência de efetividade social do conteúdo constitucional, 

perpassando-se pela insuficiência das políticas socioeconômicas e o desrespeito à isonomia 

em seu sentido material, os anseios da comunidade em alcançar a dignidade da pessoa 

                                                 
35 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. 3ª ed., São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 27. 
36 Ibid., p. 120-121. 
37 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007,  p. 37. 
38 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2013,  p. 37-38. 
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humana extrapola os limites da clausura liberalista e absenteísta e impõe ao Estado novo 

dever, agora de prestação positiva, que se revela na busca pelo bem-estar social, o qual 

somente pode ser satisfeito por meio de atividades essencialmente intervencionistas, 

invertendo a lógica do “quanto menos (intervenção estatal), mais (efetividade da dignidade da 

pessoa humana)” sendo que a Constituição Social, gerando um legítimo de direito de crédito 

aos cidadãos, consonante as lições de DIRLEY39, determina ao Estado, na condição de 

devedor social, o cumprimento de suas obrigações por meio do respeito aos direitos 

fundamentais concretizados através de atividades promocionais, positivas e realizadoras da 

ordem econômica, social e cultural. 

Esse novo modelo estatal, Walfare Satate, é estruturado com base em uma 

Constituição diretiva e programática, no sentido de estabelecer uma carta que vise 

implementar as políticas públicas socioeconômicas, dando efetividade a acepção material do 

princípio da igualdade. Assim, a Constituição passou a estruturar e organizar o Estado sob o 

prisma de realizar e satisfazer as necessidades sociais mediante a concretização do programa 

estabelecido. Por essa razão, esse modelo de Constituição é denominado por Canotilho de 

“Constituição Dirigente”. 

A moderna modelagem estatal que ora se apresentava trouxe consigo o intitulado 

constitucionalismo contemporâneo, também batizado de neoconstitucionalismo, que tem seu 

ponto de partida com a Segunda Grande Guerra Mundial, onde a lei, cuja condição de 

validade restava adstrita à mera verificação de haver sido posta pela autoridade competente, 

envolvendo-se num conceito puramente formal, não tinha sido capaz de limitar o exercício 

arbitrário do poder que culminou em atrocidades jamais antes presenciadas. 

Assim, com vistas a um entendimento substancial/material acerca da supremacia da 

Constituição, percebendo-a como norma jurídica fundamental de todo o sistema jurídico, bem 

como com fundamento no respeito à dignidade da pessoa humana, o Estado Legislativo de 

Direito transforma-se em um Estado Constitucional de Direito, o qual reconhece e maximiza a 

força normativa da Constituição, imbuindo-a de eficácia jurídica vinculante e obrigatória40. 

Dessa forma, o princípio da legalidade, antes soberano e independente, passa a ser 

crivo de uma análise constitucional, sendo que a lei ultrapassa a ingênua apreciação formal da 

validade, restrita à simplória observância da competência do agente/órgão que a fez surgir, 

para então investigar a compatibilidade material entre o texto legal produzido e as regras e 

princípios constitucionais. 

                                                 
39 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2013,  p. 127-138. 
40 Ibid., p. 39. 
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Assim, de acordo com Dirley da Cunha Jr.: 

O neoconstitucionalismo destaca-se, nesse contexto, como uma nova teoria jurídica 

a justificar a mudança de paradigma, de Estado Legislativo de Direito, para Estado 

Constitucional de Direito, consolidando a passagem da Lei e do Princípio da 

Legalidade para a periferia do sistema jurídico e o trânsito da Constituição e do 

Princípio da Constitucionalidade para o centro de todo o sistema, em face do 

reconhecimento da força normativa da Constituição, com eficácia jurídica 

vinculante e obrigatória, dotada de supremacia material e intensa carga valorativa
41

. 

 

Nessa toada, o exame da validade subdivide-se em uma dupla verificação: a) validade 

formal, onde o que se observa é o respeito para com as regras de produção normativa; b) 

validade material, pela qual o conteúdo da norma produzida deve harmonizar-se com os 

valores subjacentes do texto constitucional. 

Por derradeiro, com o neoconstitucionalismo as constituições contemporâneas 

ganharam a característica de incorporar opções políticas gerais e específicas em seus textos, 

assim como a aglutinarem valores que entendem necessários, tal como a dignidade da pessoa 

humana. A existência de valores agregados a um texto constitucional que irradia-se por todo o 

ordenamento jurídico que deve com aquele compatibilizar-se substancialmente, sob pena de 

imposição de nulidade e consequente extirpação da referida norma do sistema jurídico, faz 

sobrelevar a percepção da força normativa dos princípios no cenário constitucional 

contemporâneo. 

 

1.2.2 Direito Penal do Estado Social e a 2ª fase da modernização 

 

Diante da alteração havida quanto ao modelo de Estado, seus fundamentos político-

filosóficos de existência e legitimidade, bem como o sistema jurídico protetor de suas 

finalidades, consonante supra minudenciado, multiplicaram-se questionamentos acerca do 

âmbito de proteção do Direito Penal. 

A estabilidade do princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, decorrente da 

manutenção duradoura da fronteira delimitadora dos objetos de proteção da norma penal, 

coberto sob o manto de filtro negativo de criminalização – numa função refreadora da 

atividade intervencionista do poder punitivo do Estado – vem, cotidianamente, sendo posta à 

prova diante dos novéis valores assumidos no seio dessa atual configuração estatal, derivados 

da sociedade moderna. 

                                                 
41 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 39. 
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A par disso, o debate acerca de qual o modelo de Direito Penal estaria aptamente 

adequado a solucionar os anseios da sociedade contemporânea, abrigando-lhe sob seu manto 

protetor os valores alçados à categoria de fundamentais na modernidade vem alcançando 

níveis de discussões cada vez mais elevados e contínuos. Registre-se, em tempo, que o 

referido debate, pela própria natureza da sociedade moderna – globalizada, intergeracional, 

tecnológica e integradora – não está fincado em bases locais ou regionais, com elaborações 

meramente delimitadas geograficamente – mas sim em uma discussão ampla e geral, a qual 

visa estabelecer, racionalmente, o modelo ideal de Direito Penal para a presente comunidade. 

Nesse ínterim, o Direito Penal do Estado Social, por alguns denominado de Direito 

Penal moderno e por outros de Direito Penal contemporâneo, em seu plano formal, é 

identificado através do incremento dos catálogos de figuras delitivas com a introdução de 

novos tipos penais no Código Penal ou em leis especiais, e, em segundo lugar, 

adicionalmente, pela ampliação do âmbito de aplicação e/ou uma agravação punitiva de 

alguns tipos tradicionais42, no intuito de demarcar uma ideia de segurança jurídica através do 

sistema repressivo. 

Nesse sentido, Luis Gracia Martín expõe com propriedade que: 

Tanto a descrição precedente, como a classificação que segue sobre o que parece 

que deva ser considerado como Direito Penal moderno em sentido formal devem ser 

entendidas aqui e agora só como o resultado de uma primeira e simples aproximação 

feita sem nenhuma pretensão de alcançar a perfeição. Com essa aproximação busca-

se evidenciar apenas que o Direito Penal moderno tem antes de tudo uma dimensão 

clara e manifestamente quantitativa que se traduz em uma importante ampliação da 

intervenção penal e, por isso, em um relevante incremento de sua extensão atual em 

comparação com a que tinha no momento histórico precedente. Observam alguns, 

ademais, que essa ampliação assume o aspecto de uma tendência que parece não ter 

limites. Por isso, são muitos os autores que, ao avaliar a transcendência do Direito 

Penal moderno para o conjunto do sistema consideram que, no momento histórico 

atual, seria possível detectar a existência de um movimento de expansão do Direito 

Penal 
43

. 

 

O discurso desse novo Direito Penal surge, inequivocamente, dos anseios da atual 

sociedade ao estabelecimento, pelo Estado, de uma política criminal voltada, eminentemente, 

para a proteção aos riscos decorrentes do desenvolvimento técnico-científico, aos bens 

                                                 
42 MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para 

a crítica do discurso de resistência. Trad. Érica Mendes de Carvalho. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 

2005 p. 45. 
43 Ibid., p. 46. 
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jurídicos universais ou coletivos, bem como aos novos modos de realização da criminalidade 

tradicional44. 

Ante a drasticidade de seus instrumentos e fundado no suposto temor de sua aplicação 

concreta, a sociedade conclama, cada dia mais, o Direito Penal a se imbuir da tarefa de 

resguardar, formalmente, os interesses e valores tanto das presentes, quanto das futuras 

gerações, mediante a proliferação de tipificação das condutas consideradas desarrazoadas e 

temerosas, bem como a punição dos agentes que potencializam os riscos havidos no processo 

de progresso científico. 

Desse modo, o Estado – agora interventor e constitucionalmente garantidor do bem 

estar social dos cidadãos – por meio do Direito Penal busca a ampliação de seu âmbito de 

proteção oriunda da modificação da função do bem jurídico no sistema penal, com vistas à 

proteção preventiva dos valores subjacentes da modernidade, orientando-se, agora, pelas suas 

consequências45. 

Segundo as lições de Hassemer, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos 

no Direito Penal moderno migra de um caráter negativo para um positivo quanto à 

criminalização, deixando de servir como filtro crítico ao legislador – onde tinha por escopo 

impedir ou dificultar o aparecimento de novos tipos penais – para atuar, agora, com função 

comissiva, sendo o mesmo obrigado a legislar e abarcar sob o manto da lei penal, por meio do 

rótulo da proteção, todos os bens e valores considerados importantes na sociedade moderna, 

transformando-se “de uma proibição limitada de punição em uma ordem de punição”46. 

Por outro lado, no Direito Penal do Estado social, a prevenção assume função 

principal nos institutos jurídicos. O temor de que os problemas catastróficos decorrentes do 

desenvolvimento técnico-científico se implementem, de fato, no seio da sociedade faz com 

que não só o sistema penal seja visto como o modelo formal de adjetivação negativa de 

condutas, mas também, especialmente, que a Lei penal seja o símbolo capaz de evitar a 

concretização de tais temores, como o terrorismo, a utilização de armas químicas, a destruição 

irretratável do meio ambiente, o colapso no sistema financeiro globalizado, a utilização da 

nanobiotecnologia e da biologia molecular, dentre outros. Nesse sentido, a criação de tipos 

penais, o agravamento das penas cominadas, a flexibilização das garantias processuais 

                                                 
44 MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para 

a crítica do discurso de resistência. Trad. Érica Mendes de Carvalho. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 

2005, p. 46-47. 
45 HASSEMER, Winfried. Rasgos y crisis del derecho Penal moderno. Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

penales. Madrid, Tomo XLV, Fasc/Mes I, enero/abril. 1992, p. 239. 
46 Ibid., loc. cit.. 
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convergem para marcar o caráter preventivo existente no discurso desse novo Direito Penal, 

onde “o fim parece consagrar gradativamente os meios”47. 

A partir de então, diversas são as doutrinas e correntes de pensamentos que procuram 

modernizar o Direito Penal, tentando atribuir-lhe os caracteres antes descritos, sendo que as 

mais importantes podem ser assim elencadas: Direito Penal do risco, Direito Penal do 

inimigo, Direito Penal simbólico, Direito Penal de velocidades diferentes, espécies do que 

parte da doutrina convencionou intitular de “Direito Penal moderno”48. 

Diante da propagação do discurso pela ampliação do âmbito de proteção das normas 

penais, bem pelo agravamento de suas consequências, é inegável o reconhecimento da 

expansão do Direito Penal, podendo-se elencar, assim como fez Sánchez49, apenas de modo 

enunciativo, como exemplos: a) a aparição de novos interesses como bens jurídicos 

merecedores de proteção ante a conformação ou generalização de novas realidades (v.g. 

instituições econômicas de crédito) ou a escassez de bens pertencentes à realidade atual 

(meio-ambiente); b) a efetiva aparição de novos riscos decorrentes da possibilidade de falha 

nas decisões humanas acerca avanços técnicos (ciberdelinquência); c) a institucionalização da 

insegurança (objetiva), tendo em vista que os meios técnicos empregados e a utilização de 

substâncias são geradores de efeitos nocivos ainda não conhecidos; d) a sensação (subjetiva) 

social de insegurança, por meio de uma insegurança sentida, cada vez mais difundida pela 

reiteração e dramatização mórbida fruto dos meios de comunicação, fazendo com que um só 

fato se multiplique em variadas catástrofes na mente dos telespectadores; e) a configuração de 

uma sociedade de “sujeitos passivos”, oriundos do Estado de Bem-Estar Social, a eliminação 

de espaços de risco permitido e o incremento de infrações de deveres de cuidados; f) a 

identificação da maior parcela da comunidade para com a vítima do delito ante a troca na 

concepção do ius puniendi (“de la espada del Estado contra el devalido delincuente” para 

“la espada de la sociedad contra la delincuencia de los poderosos”) e do ius poenale (da 

Magna Carta do delinquente para a Magna carta da vítima); g) o descrédito de outras 

instâncias de proteção; h) a introdução de gestores atípicos da moral (ecologistas, feministas, 

consumidores) na sociedade, os quais buscam a ampliação da proteção do seus respectivos 

âmbitos de interesses; i) a atitude da esquerda política e; j) o generalismo, consequência da 

                                                 
47 HASSEMER, Winfried. Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno. Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

penales. Madrid, Tomo XLV, Fasc/Mes I, enero/abril. 1992, p. 239. 
48 MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para 

a crítica do discurso de resistência. Trad. Érica Mendes de Carvalho. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 

2005, p. 47. 
49 SÁNCHEZ, Jusús-María Silva. La expansión del Derecho Penal: aspectos de la política criminal em las 

sociedades postindustriales. 2ª ed., Madrid: Civitas, 2001, p. 25-79 
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visão dos modelos de justiça negociada acerca do Direito Penal, entendendo-o como um 

mecanismo eficiente de gestão de determinados problemas. 

Oriundo desse movimento expansionista, traço característico desse novo Direito Penal, 

surgiu o discurso do Direito Penal do risco, o qual embebedando-se da doutrina sociológica 

desenvolvida pelo proeminente sociólogo alemão ULRICH BECK, da Universidade de 

Munique, acerca da existência de uma “sociedade do risco”, busca incutir no Direito Penal a 

finalidade de evitar que os riscos decorrentes do processo de desenvolvimento tecnológico e 

científico se concretizem no seio dessa novel sociedade. Por isso, o Direito Penal do risco é o 

primeiro âmbito dessa segunda fase de modernização do Direito Penal, entendido como a 

“consequência do modo político pelo qual o Estado do presente resolve afrontar os conflitos 

sociais característicos da dinâmica da sociedade moderna”,50 o que será objeto de análise 

detidamente mais aprofundada em seguida. 

 

 

2. DIREITO PENAL DO RISCO 

 

2.1. Conceitos e acepções da palavra “risco” 

 

A palavra risco, hodiernamente, assumiu contornos polissêmicos que ultrapassam a 

simplória noção de possibilidade de perigo ou de incerteza de um dano meramente previsível, 

como dizem os instrumentos metalinguísticos. 

Essa expansão conceitual deve-se ao avanço acentuado do progresso científico e 

tecnológico na sociedade contemporânea, o qual trouxe consigo problemas cuja repercussão 

poderá ocasionar danos globais de ordem irreversíveis à comunidade. Na busca pela 

prevenção desses danos, a noção de risco invadiu a seara sociológica, fazendo com que, numa 

visão reflexiva sobre a busca pelo desenvolvimento, a atual sociedade tenha moldado as 

fronteiras do admissível com base na noção de risco. 

A modernidade, desse modo, pode ser entendida como o marco delimitativo para uma 

virada conceitual da ideia de risco, eis que a partir de então foi possível perceber que não 

somente a natureza poderia ser considerada como fonte geradora dos mesmos, mas também a 

própria humanidade, a qual incrementando cada vez mais, camada por camada, nível por 

nível, o processo científico-tecnológico, potencializava paralelamente aos benefícios do 

                                                 
50 MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para 

a crítica do discurso de resistência. Trad. Érica Mendes de Carvalho. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 

2005, p. 47. 
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progresso, as incertezas dos problemas dele decorrente, estas últimas galgando-se um patamar 

jamais antes visto, em razão da inter-relação geracional e geográfica decorrente da 

globalização. 

Analisando etimologicamente o termo risco, pode-se afirmar, assim como fez Patrick 

Peretti-Watel, que a retratada palavra decorreu do espanhol riesgo ou do italiano resecum, 

sendo que ambos referem-se a “aquele que corta”, ou ainda do romano rixicare, o qual traduz-

se numa ideai de querela, combate ou colocar-se em perigo51. 

O aludido autor ainda salienta que entre os primeiros usos da palavra risco, o mesmo 

também vigorou como sinônimo de contrato de seguro marítimo, haja vista que no século 

XIV foi utilizado para indicar os seguros marítimos que foram levados à efeito na Itália, onde 

as seguradoras pagavam certos prêmios para que aqueles ultrapassando as intemperes dos 

mares, socializassem sua jornada a fim de que os demais não se tornassem vítimas das 

armadilhas das águas52. 

Nessa perspectiva, a palavra risco representava, até então, um perigo derivado de um 

evento acidental, natural, decorrente de um caso fortuito ou uma força maior, fruto da vontade 

de Deus – como os raios, as tempestades, os tsunamis e os furacões – sendo impossível sua 

imputação em face de qualquer ser humano, cabendo ao homem, apenas, utilizar-se de 

cálculos que o levasse a uma probabilidade do acontecimento, sempre no intuito de reduzir os 

danos que inevitavelmente aconteceriam, especialmente diante da característica aleatória dos 

eventos53. 

Nesse sentido, o risco pode ser caracterizado como a situação onde havendo duas ou 

mais possibilidade de resultados passíveis de ocorrerem é ignorada qual das alternativas 

possíveis que de fato se concretizará54. 

Com a modernidade, iniciada pelo movimento político-filosófico do iluminismo, 

abarcando-se em ideais racionalistas, os riscos assumiram novos sinônimos, especialmente 

diante da noção de que as leis naturais poderiam ser medidas, mensuradas e compreendidas 

pelo homem, o que acentuou o conhecimento sobre a física, a astronomia, a química e a 

biologia. 

As descobertas científicas advindas de Nicolau Copérnico55, Johannes Kepler56 e 

Galileu Galilei57 permitiram que a ciência pudesse se reinventar metodologicamente, fazendo 

                                                 
51 Peretti-Watel, Patrick. Sociologie du risque. Paris: Armand Colin, 2000, p. 04. 
52 Id. La société du risque. Paris: La Découverte, 2001, p. 07. 
53 Ibid., loc. cit. 
54 COVELLO, Vicent. MERKHOFER, Miley. Risk assessment methods, approaches for assessing health and 

environmental risks. New York: Plenum Press, 1993, p. 08. 
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com que houvesse uma desmistificação teológica do conhecimento, o qual passou a ser 

fincado como produto de um método racional e verificável. 

Nesse sentido, a metodologia científica exerceu influência também nos significados da 

palavra risco, permitindo que os mesmo fossem percebidos não apenas como acontecimentos 

esporádicos, naturais, não imputáveis, mas também, principalmente, como perigo decorrente 

da ação do próprio homem, desde o acidente com a prensa durante o avanço industrial, 

passando-se pelas colisões derivadas da utilização do automóvel, até as mortes geradas pelos 

desastres aéreos. 

Esse despertar da sociedade no caminho de perceber que os riscos existentes em seu 

bojo eram provocados, em não raras ocasiões, pelos próprios cidadãos, impulsionou na 

constituição de uma sociologia do risco. 

O homem, agora, volta sua análise em relação a si próprio como gerador de riscos e 

desvenda a partir daí, que aquilo que a modernidade pregava, quase como um monólogo, 

como via única de benefícios, também poderia alçar a comunidade a um patamar jamais antes 

presenciado de penumbra e catástrofes. 

As usinas nucleares deixaram de ser somente fonte de energia para serem vistas como 

uma bomba atômica prestes a explodir. A globalização econômica abandonou seu status único 

de gerador de riquezas integracionistas para ser percebido como uma rede mundial conectora 

de desastres em efeito sucessivo. A biotecnologia não é mais entendida apenas como salvação 

farmacológica de doenças incuráveis, mas também, sobretudo, como fonte poderosa para 

armas químicas e biológicas. 

                                                                                                                                                         
55 Astrônomo polonês que – acreditando que a Terra, bem como outros planetas, girava em torno do Sol – 

elaborou obra sobre a rotação das esferas celestiais, na qual defendeu a hipótese heliocêntrica, assim como 

formulou a matemática aplicável à sua teoria. (cf. HART, Michael H. Nicolau Copérnico. In: As 100 maiores 

personalidades da história: uma classificação das pessoas que mais influenciaram a história. 7ª ed. Trad. 

Antônio Canavarro Pereira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002, p. 147-150). 
56 Astrônomo alemão que, contrariando a maioria dos cientistas da sua época, os quais acreditavam na teoria 

geocêntrica desenvolvida por PTOLOMEU, publicou o livro intitulado Astronomia nova após estudo detalhado, 

onde propagou duas leis sobre o movimento planetário que compreendiam e explicavam com a completude 

necessária os movimentos dos planetas em torno do Sol. (cf. HART, Michael H. Johannes Kepler. In: As 100 

maiores personalidades da história: uma classificação das pessoas que mais influenciaram a história. 7ª ed. 

Trad. Antônio Canavarro Pereira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002, p. 423-426). 
57 Cientista italiano que por meio de observações realizadas com a utilização de um telescópio atestou que o 

planeta Vênus tinha fases semelhantes às da lua, chegando, então, à mesma conclusão de COPÉRNICO (teoria 

heliocêntrica), sendo um dos principais responsáveis pela evolução de divulgação do método científico. Tal 

constatação, por afrontar a doutrina propagada pela Igreja – da Terra como centro do universo – gerou ao italiano 

a pena de prisão domiciliar condicionada à retratação pública do conceito de rotação da Terra em torno do Sol. 

(cf. HART, Michael H. Galileu Galilei. In: As 100 maiores personalidades da história: uma classificação das 

pessoas que mais influenciaram a história. 7ª ed. Trad. Antônio Canavarro Pereira. Rio de Janeiro: DIFEL, 

2002, p. 110-115). 
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Essa percepção da modernidade como uma via de mão dupla, onde de um lado o 

progresso científico e tecnológico se demonstra claro e evidente, enquanto do outro os perigos 

decorrentes desse avanço se potencializam e tornam-se mais factíveis é inerente a atual 

sociedade, a qual num juízo de ponderação relacionado a uma reflexividade do conhecimento, 

elege qual risco pode aceitar em prol do avanço científico desejado. 

Deborah Lupton, fazendo uma análise sociológica acerca da noção de risco, categoriza 

em três diversas espécies os conceitos ofertados pela doutrina, quais sejam: a) cultural, levado 

a efeito por Mary Douglas e baseado na ideia de que o risco trata-se de uma entidade real, 

ontologicamente verificável, sendo definido, eleito e escalonado por meio da cultura, onde a 

seleção dos riscos que serão dirigidos à preocupação humana é condicionada pelas formas 

sociais escolhidas58, sendo que tal abordagem trata-se de uma visão levemente 

construcionista, na perspectiva de Deborah Lupton, eis que além de se ater aos riscos 

ambientais, busca apenas investigar a forma como os mesmos são levados à percepção do ser 

humano; b) reflexivo, ancorado na visão de Ulrich Beck e Anthony Giddens, os quais 

desenvolvem uma doutrina acerca de uma “sociedade do risco”, onde a comunidade se vendo 

diante dos riscos inerentes ao próprio processo de desenvolvimento científico-tecnológico e 

da quebra do paradigma da verdade científica, se põe diante de um juízo de ponderação entre 

benefícios e incertezas que, num sentido macro-estrutural, modifica as relações sociais em 

todos os seus níveis, fazendo com que Deborah Lupton identifique tal linha de abordagem 

como uma posição intermediária, eis que o referido discurso põe a percepção do risco e o seu 

reflexo como elemento nuclear da sociedade moderna; c) vigilante, caracterizado por um 

construcionismo marcante, baseado na doutrina foucaultiana de que o risco pode ser usado 

por meio do biopolítica, como tática de governo, a fim de induzir ou compelir os cidadãos no 

cumprimento das regras estabelecidas. 

 

2.2. O fenômeno do risco nas sociedades: entre os riscos acidentais, estatísticos e 

catastróficos 

 

O sociólogo alemão Ülrich Beck, após analisar, nos idos de 80, a sociedade moderna, 

bem como debruçar-se sobre os riscos oriundos do acidente da usina nuclear de Chernobyl, 

datado de 26 de abril de 1986, observou que a presente sociedade é detentora de uma nova 

característica, qual seja: a convivência habitual e rotineira com o risco onipresente, passando, 

                                                 
58 LUPTON, Deborah. Risk. London: Routledge/Taylor & Francis group, 2003, p. 24-25. 
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então, a denomina-la de "sociedade de risco" (Risikogesellschaft) ou, mais hodiernamente, de 

“sociedade global do risco” (Sociedad del riesgo global)59. 

Na formulação de um plano conceitual, o termo risco representa a proximidade de um 

dano, vinculando-se com a noção de vulnerabilidade. Não se trata de uma mera possibilidade, 

mas sim probabilidade. Dentro do âmbito do risco se inclui um juízo de ponderação entre 

oportunidades (desenvolvimento) e perdas (probabilidade de danos). Não é sinônimo de 

catástrofe, posto que como explica Beck: 

Risco significa a antecipação da catástrofe. Os riscos existem em um estado 

permanente de virtualidade, e transformam-se “atuais" somente até o ponto em que 

são antecipados. Riscos não são "reais", eles estão se tornando "reais" [...]. Neste 

momento em que os riscos se tornam reais – por exemplo, na forma de um ataque 

terrorista – eles deixam de ser riscos e tornam-se catástrofes60. 

 

Segundo o mencionado sociólogo, por risco deve-se entender que: 

[...] son siempre acontecimientos futuros que es posible que se presenten, que nos 

amenazan y, puesto que esta amenaza permanente determina nuestra expectativas, 

invade nuestras mentes y guía nuestros actos, resulta uma fuerza política 

transformadora.61 

 

A visão do risco percorreu a humanidade, desde seus primórdios, em seu caminhar em 

direção ao progresso técnico-científico e social. 

No início, a visão dos fenômenos naturais era, outrora, incidente em uma realidade de 

ignorância causal dos mesmos, considerando-os, em não raras ocasiões, como retaliações 

sobrenaturais impostas aos transgressores de uma vontade divina. 

O risco, assim, era percebido até a sociedade liberal do século XIX, como um 

fenômeno externo, acidental, ocasional, nada previsível. Tal momento era caracterizado como 

a era do risco acidental, fortuito, imprevisível, desacompanhado de um critério racional, sendo 

Deus um verdadeiro gestor dos riscos, sendo, todavia, percebidos por meio dos sentidos62. 

Com o pensamento racionalista galgando uma posição central na produção e 

disseminação do conhecimento, a sociedade afasta-se paulatinamente das explicações 

teológicas acerca dos eventos incidentes na mesma, buscando fundamentos na ciência. Assim, 

o risco passa a ser compreendido como algo que se relaciona com o mundo das incertezas, ou 

                                                 
59 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global. Trad. Jesús Alborés Rey. Madrid: Siglo XXI de España, 

2002, p. 03. 
60 Id., Momento cosmopolita da sociedade de risco. Tradução: Germana Barata e Rodrigo Cunha. Revista 

Eletrônica de Jornalismo Científico. 2008. Disponível em: 

<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=41&id=501>. Acesso em: 25/11/ 2014. 
61 Id., La sociedad del riesgo mundial: en buca de la seguridad perdida. Barcelona: Paidós, 2008, p. 27. 
62 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Aspectos críticos do Direito Penal na sociedade do risco. Revista 

brasileira de ciências criminais. São Paulo, n. 46, jan./fev. 2004, p. 76. 
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seja, com o que somente pode ser solucionado com um maior conhecimento atingido 

posteriormente. Nesse sentido, o referido fenômeno ultrapassa sua identificação com o viés 

acidentário, externo à sociedade e ao conhecimento, para aproximar-se de uma percepção 

probabilística, interna à sociedade e passível de compreensão. 

Nesse segundo momento, interior ao Welfare State, o risco assume a condição de dado 

estatístico e previsível, sendo que: 

[...] surge a emergência da noção de prevenção – entendendo-se como tal a atitude 

coletiva, racional e voluntarista que se destina a reduzir a probabilidade de 

ocorrência e a gravidade de um risco (objetivável e mensurável). A utopia científica 

e técnica de uma sociedade dona de si mesma confirma-se em todos os aspectos: 

“prevenção de doenças”, “prevenção de crimes”, “prevenção da miséria e da 

insegurança social”. Nesta etapa o risco passa a não depender mais da categoria de 

golpes do destino e “assume a figura do acontecimento estatístico objectivado pelo 

cálculo das probabilidades e tornado socialmente suportável pela mutualização da 

responsabilidade pelos danos”, isso em razão de que ao domínio científico do risco 

junta-se o domínio jurídico: cada pessoa vê ser-lhe reconhecido um direito 

generalizado à segurança63. 
 

Nesse mesmo sentido, adverte Salo de Carvalho que: 

[...] na sociedade liberal o risco assumiria a forma de acidente, ou seja, expressar-se-

ia como acontecimento exterior e imprevisto, individual e repentino. Com a 

edificação do Estado social e suas políticas de prevenção, os riscos assumem a 

figura de acontecimentos estatísticos calculáveis (probabilísticos). Assim, se o 

controle no século XIX ocorria post factum, mediante indenização, no século XX a 

ideia de resguardo técnico dos riscos impõe modelo de antecipação do dano via 

medidas preventivas64. 
 

Após, em um terceiro momento, a sociedade se dá conta de que os riscos são inerentes 

a sua própria estruturação, assim como que para o seu contínuo desenvolvimento se torna 

indispensável o incremento dos mesmos, fato que faz surgir um juízo de ponderação, haja 

vista que se aqueles se concretizarem no seio da ordem global estabelecida, a comunidade 

estaria sujeita a um colapso sem precedentes, transitando entre destruições localizadas (usinas 

nucleares), extinção da espécie humana (armas biológicas e engenharia genética) ou até 

mesmo a destruição do planeta (degradação ambiental). 

O referido juízo de ponderação deve embasar o processo decisório acerca do que deve 

prevalecer: a oportunidade do desenvolvimento ou o risco do dano? Assim, Beck afirma que: 

La categoría de la sociedad del riesgo, que tematiza el cuestionamiento de ideas 

centrales del contrato de riesgo, como la controlabilidad y compensabilidad de las 

inseguridades y peligros provocados por la industria.65 

                                                 
63 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Aspectos críticos do Direito Penal na sociedade do risco. Revista 

brasileira de ciências criminais. São Paulo, n. 46, jan./fev. 2004, p. 76. 
64 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 87-88. 
65 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo mundial: en buca de la seguridad perdida. Barcelona: Paidós, 2008, 

p. 24. 
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Por seus estudos, Beck notou que o grau de desenvolvimento da sociedade 

contemporânea se encontra intrincado com a presença de conflitos institucionais. Tais 

conflitos derivaram do desencadeamento dos processos de desenvolvimento, como a 

globalização, a revolução de gênero, o desemprego e, notoriamente, o aprimoramento 

tecnológico, os quais trouxeram consigo riscos colaterais de magnitudes globais, aptos, até 

mesmo, de colocar em dúvida a continuidade da existência da vida humana no planeta, v.g. a 

degradação da camada de ozônio, o efeito estufa, a contaminação das águas e do ar por 

agentes químicos, o desmatamento das florestas, o lixo tóxico, os incidentes nucleares, a 

ameaça da utilização de armas químicas e biológicas, dentre outros. 

Nesse sentido, ao passo em que a sociedade contemporânea absorve os ganhos 

oriundos desses processos de desenvolvimento e, assim, neles aplica mais e mais técnicas de 

desenvolvimento, paradoxalmente, não enxerga os riscos de concreção dos efeitos colaterais 

que estes mesmos processos fabricavam. 

Dessa forma, Beck classifica a modernidade em duas fases distintas: a) a simples, 

existente nos anos do período industrial, particularizada pela busca incessante e irracional do 

progresso; e b) a reflexiva, caracterizada pelo instante em que a sociedade observa os 

paradigmas constantes nela própria, passando a notar que os processos de desenvolvimento 

produzem, simultaneamente, ameaças concretas. 

François Ost, em sua brilhante obra, “o tempo do Direito”, adverte que: 

[...] entramos numa terceira fase da história do risco – a do risco enorme 

(catastrófico), irreversível, pouco ou nada previsível, que frustra as nossas 

capacidades de prevenção e de domínio, trazendo desta vez a incerteza ao coração 

dos nossos sabedores e dos nossos poderes66. 

 

Tais riscos são aqueles maximizados pelas sociedades industriais, velozes, poluidoras 

em larga escala, superpovoadas e complexas, sendo que os mesmos são designados, ante suas 

características atuais, de riscos catastróficos. 

O marco diferencial dos novéis riscos para com aqueles existentes em épocas 

anteriores – conforme antes minudenciado – reside no fato de que enquanto os riscos 

individuais e estatísticos possuíam fronteira delimitativa do perigo eventual e futuro muito 

bem demarcada, os riscos catastróficos não respeitam mais qualquer limitação, seja 

geográfica, geracional, religiosa, étnica ou política. 

                                                 
66 OST, François. O tempo do Direito. Trad. Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, p. 345. 
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Antes, era possível não se preocupar com os riscos alheios, pois havia uma barreira 

separatista entre o “eu” e o “outro”, sendo que os danos resultantes da concretização de riscos 

imprevisíveis (risco fortuito ou acidental) – ou até mesmo daqueles previsíveis e calculáveis 

(risco estatístico) – ao se efetivarem sobre uma pessoa ou comunidade não resvalariam para 

fora do campo de seu ponto de incidência, não sendo capaz de projetar-se para atingir esfera 

de proteção distinta. 

Agora, independente de sua previsibilidade, o risco não encontra mais barreira de 

contenção para uma eventual lesividade. O temor sentido pelo alter passa ser, 

simultaneamente, percebido e sentido também pelo “eu”, eis que as fronteiras protetivas não 

mais existem, pois ruíram. Nesse sentido, Beck elucida que: 

Todo sofrimento, toda a miséria e toda a violência que seres humanos infligiram a 

seres humanos eram até então reservados à categoria dos “outros” – judeus, negros, 

mulheres, refugiados, dissidentes, comunistas etc. De um lado, havia cercas, 

campos, distritos, blocos militares e, de outro, as próprias quatro paredes – fronteiras 

reais e simbólicas, atrás das quais aqueles que aparentemente não eram afetados 

podiam se recolher. Isso tudo continua a existir e, ao mesmo tempo, desde 

Chernobyl, deixou de existir. É o fim dos “outros”, o fim de todas as nossas bem 

cultivadas possibilidades de distanciamento, algo que se tornou palpável com a 

contaminação nuclear. A miséria pode ser segregada, mas não os perigos da era 

nuclear. E ai reside a novidade de sua força cultural e política. Sua violência é a 

violência do perigo, que suprime todas as zonas de proteção e todas as 

diferenciações da modernidade67. 

 

A contaminação pela água, a utilização de armas químicas ou biológicas, a 

manipulação genética do ser humano, o envenenamento por meio das cadeias mundiais de 

alimentos, o mal uso da tecnologia do DNA recombinante (DNAr) pela agricultura industrial, 

a fraude no mercado de capitais globalizado, o desastre nuclear, a degradação progressiva do 

meio ambiente, todos esses são somente alguns exemplos representativos dos novos riscos, 

catastróficos e irreversíveis, os quais não se limitam mais a qualquer tipo de demarcação, 

sendo que na atual sociedade se tornam inerentes à própria estrutura do tecido social, 

onipresente em todos os juízos de ponderação decisórios acerca do progresso científico e 

tecnológico, haja vista que uma análise mal ponderada poderá, notadamente, levar a extinção 

da própria vida. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento, São 

Paulo: Editora 34, 2010, p. 07. 
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2.3. A modernidade reflexiva e a sociedade do risco 

 

Se é verdade que os riscos atuais assumiram características jamais antes vistas na 

história da civilização – ante o traço distintivo da irreversibilidade, nenhuma ou quase pouca 

previsibilidade, da drasticidade dos danos, bem como da inexistência de limitação em seu 

âmbito de concretização – é irrefutável a constatação de que a percepção dos indivíduos sobre 

os referidos riscos gerou uma mudança nas diretrizes sociais, alterando-se, paulatinamente, o 

paradigma até então existente do progresso contínuo e irrefreável em direção à produção de 

riquezas, no sentido de alicerçar-se o novel paradigma da lógica da distribuição de risco como 

juízo preliminar de ponderação e contenção do progresso. 

Diante disso, “enquanto na sociedade industrial a ‘lógica’ da produção de riqueza 

domina a ‘lógica’ da produção de riscos, na sociedade de risco essa relação se inverte”68. 

A falha humana é natural do próprio ser, o qual não é capaz de abarcar, de modo 

preliminar, o conhecimento resolutivo para todas as questões a serem problematizadas, fato 

esse que impede a extirpação do erro e do dano num sistema inter-relacional. Ocorre que, 

segundo Ulrich Beck, “não é a falha que produz a catástrofe, mas os sistemas que 

transformam a humanidade do erro em inconcebíveis forças destrutivas”69. 

Assim, o risco originado pela incerteza do provável erro causador do futuro dano 

catastrófico passa a impelir a sociedade a levar em consideração os instrumentos para sua 

medição, as teorias existentes sobre seu estágio de realização, assim como, especialmente, a 

considerar, também, o nível de desconhecimento em relação ao mesmo e de sua possível 

concretização70. 

Desse modo, o avanço tecnológico e econômico não mais se basta, não explicando e 

convencendo mais por si mesmo, sendo que a sociedade contemporânea não somente reflete 

sobre os riscos oriundos desse processo, mas, principalmente, autoconfronta-se, levando-se 

aos juízos decisórios os efeitos e ameaças decorrentes da implementação dos mesmos, num 

sentido de se autolimitar quanto ao desenvolvimento, redefinindo padrões de 

responsabilidade, segurança, controle, restrição do dano aceitável e distribuição de suas 

consequências71, estabelecendo-se, assim, os padrões de uma “modernidade reflexiva”. 

                                                 
68 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento, São 

Paulo: Editora 34, 2010, p. 15 
69 Ibid., p. 08. 
70 Ibid., loc. cit. 
71 BECK, Ulrich., GIDDENS, Anthony., LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética 

na ordem social moderna. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1997, p. 16-17. 
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Essa reflexividade, dentre outras causas72, decorre, principalmente, da relação havida 

entre a sociedade e os perigos resultantes dos problemas produzidos e potencializados por ela 

própria, fazendo com que a autoconsciência dos indivíduos acerca da exposição aos riscos 

enormes e catastróficos, incrementados pelo desenvolvimento científico-tecnológico, 

constitua a estrutura fundante de um discurso capaz de abalar os alicerces fundamentais da 

ordem social presentemente estabelecida, sendo, a partir dessa constatação, o termo inicial 

para qualquer ação política ou decisória73. 

Trona-se imperioso salientar, todavia, que as bases dessa referida modernidade 

reflexiva se encontra arraigada na erosão havida quanto à crença da racionalidade científica 

como capaz de solucionar todas as questões, dúvidas e incertezas produzidas no seio da 

sociedade. Em tempo, a crítica à ciência e aos seus ideais racionais propagados pelos 

fundamentos iluministas, como fonte do estabelecimento de verdades irrefutáveis e, portanto, 

da segurança necessária para o desenvolvimento social em larga escala, é semente que a muito 

vem sendo plantada. 

O filósofo austríaco Karl Popper desenvolveu no transcurso de sua vida investigativa 

uma metodologia que propiciou o conhecimento da racionalidade do desenvolvimento 

científico, sendo que a mesma (metodologia popperiana) redesenhou uma nova concepção 

acerca da ideia de problema no âmago da ciência, passando a entendê-lo como elemento 

necessário para o progresso científico, em analogia às pressões da seleção natural, pois a 

existência de dúvidas e questionamentos contribui para o caminhar em direção a uma maior 

aproximação da verdade. 

Segundo Popper: 

[...] se é possível dizer que a ciência, ou o conhecimento, “começa” por algo, poder-

se-ia dizer o seguinte: o conhecimento não começa de percepções ou observações ou 

de coleção de fatos ou números, porém, começa, mais propriamente, de problemas. 

Poder-se-ia dizer: não há nenhum conhecimento sem problemas; mas também não 

há nenhum problema sem conhecimento. Mas isto significa que o conhecimento 

começa da tensão entre conhecimento e ignorância
74

. 

 

                                                 
72 Vide, verbi gratia, o relacionamento da sociedade industrial moderna com os recursos naturais e culturais – os 

quais se dissipam, paulatinamente, com o alargamento da modernização já estabelecida –bem como a 

desintegração que vem sofrendo as fontes de significados coletivas e específicas, especialmente aquelas ligadas à 

crença no progresso, onde o homem é lançado na turbulência da sociedade de risco global. (cf. BECK, Ulrich., 

GIDDENS, Anthony., LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social 

moderna. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1997, p. 17-18) 
73 BECK, Ulrich., GIDDENS, Anthony., LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética 

na ordem social moderna. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1997, p. 18 
74 POPPER, Karl Raymund. A lógica das ciências sociais. 3ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Tempo Brasileiro, 2004, p. 
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Dessa forma, encarando-se os problemas e obstáculos como objetos naturais na 

investigação científica, maximizados em sua importância pela percepção de que não há 

ciência sem questões, é possível chegar-se a conclusão de que o avanço científico é, em 

última análise, um “benefício confuso”, no sentido de que a verdade absoluta, eterna e plena é 

inalcançável, eis que pela dúvida surgirá novos problemas, os quais redundarão em novas 

proposições científicas que se estabelecerão racionalmente como verdades atuais, fato que se 

repete como num ciclo virtuoso. 

Por meio do método de experimentação e eliminação do erro é possível selecionar-se, 

em nível científico, uma nova teoria ou conjectura que modifique aquela antes estabelecida 

como dominante, alterando o paradigma presente. 

Ocorre que, como ressalta Popper, a efetivação da seleção natural por meio da 

elevação de uma teoria científica predominante não gera qualquer estado de equilíbrio, haja 

vista que novos desafios, pressões e problemas se apresentarão, pois como dito anteriormente, 

estes são inerentes ao progresso científico e inexiste uma verdade absoluta, eterna e 

plenamente atingível:  

Deve-se notar que, geralmente, nenhum estado de equilíbrio da adaptação é 

alcançado por qualquer aplicação do método de experimentação e eliminação do 

erro, ou por seleção natural. Em primeiro lugar, porque nenhuma solução processual 

perfeita ou ótima para um problema é provável de ser oferecida; em segundo lugar -- 

e Isto e mais importante - por que a emergência de novas estruturas, ou de novas 

instruções, envolve uma mudança na situação ambiental. [...] a adoção experimental 

de uma nova conjetura ou teoria pode solucionar um ou dois problemas, mas isto 

introduz, invariavelmente, muitos problemas novos, pois uma nova teoria 

revolucionária funciona exatamente como um novo e poderoso órgão sensitivo
 75.

 

 

Assim, os antigos problemas, uma vez resolvidos, dão lugar aos novos problemas, 

diferentes, profundos e em maior número. 

Desse modo, o método popperiano aceita a visão de progresso científico em um 

sentido positivo para, através da teoria biológica da seleção natural e da utilização da técnica 

da experimentação e eliminação do erro, permitir que os problemas e questionamentos façam 

parte da cadeia natural de evolução científica, na medida em que através deles se possam 

extrair teorias revolucionárias que melhor se adaptem ao mundo hodierno e solucionem as 

demandas de modo satisfatório, até que novos problemas, mais profundos e em maior número 

se apresentem. 

Para o eminente filósofo:  
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[...] o progresso na ciência, ou a descoberta científica, depende de instrução e 

seleção: de um elemento conservador ou tradicional ou histórico, e de um uso 

revolucionário de experimentação e eliminação de erro pela crítica, que inclui 

severos testes ou exames empíricos; isto é, tenta enquadrar, na medida do possível, 

as fraquezas das teorias, e tenta refutá-las
76

. 

 

Nesse viés, a crítica ganha relevo no âmbito da metodologia científica, galgando um 

patamar de elemento fundamental para o desenvolvimento da ciência, sendo que a 

objetividade repousa no próprio criticismo, na discussão crítica77. É pela mesma que se 

alcança a mutação do paradigma existente no caminho para a verdade científica. 

Ainda nesse sentido de questionamento quanto à noção de verdade absoluta e 

segurança social advinda da racionalidade científica promovida pela ilustração que permitiria 

um controle total dos riscos – questão crítica posta como base da modernidade reflexiva – o 

sociólogo alemão Theodor Adorno (1903-1969), quase que prenunciando os estudos de Beck, 

afirma que: 

[...] o iluminismo tem como finalidade libertar os homens do medo, tornando-os 

senhores e liberando o mundo da magia e do mito, e admitindo-se que essa 

finalidade pode ser atingida por meio da ciência e da tecnologia, tudo levaria a crer 

que o iluminismo instauraria o poder do homem sobre a ciência e sobre a técnica. 

Mas ao invés disso, liberto do medo mágico, o homem tornou-se vítima de novo 

engodo: o progresso da dominação técnica78. 

 

O dogma da certeza, por sua vez, acentua seu declínio com as recentes descobertas 

científicas envolvendo as pesquisas levadas a efeito por Max Born, Louis de Broglie, Max 

Planck, Werner Karl Heisenberg e Erwin Schrödinger acerca da física e mecânica quântica, 

colocando-se em cheque as tão comprovadas leis universais da física. Heisenberg e 

Schrödinger, vencedores do Prêmio Nobel de Física dos anos de 1932 e 1933, 

respectivamente, elaboraram em estudos separados e sucessivos, teorias que não somente 

assentaram o declive da irrefutabilidade do paradigma físico até então vigente (atualmente 

qualificada de física em nível macroscópico), bem como ratificaram a presença do princípio 

da incerteza no bojo da própria ciência. 

Tais descobertas, atreladas, entre outras causas, à doutrina filosófica crítica antes 

apontada, enraizaram no seio social os caracteres da desconfiança, da incerteza e da dúvida 

como padrão estrutural de pensamento da referida modernidade reflexiva, padrão esse 
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notadamente fortificado pela incapacidade da ciência em garantir a certeza assecuratória dos 

seus próprios resultados. 

Dessa forma Beck alerta que: 

Se no século XIX foram os privilégios estamentais e as imagens religiosas do 

mundo que passaram por um desencantamento, hoje é o entendimento científico e 

tecnológico da sociedade industrial clássica que passa pelo mesmo processo [...]. A 

modernização nos trilhos da sociedade industrial é substituída por uma 

modernização das premissas da sociedade industrial [...]79. 

 

E continuando sua lição, o referido sociólogo alemão elucida que: 

Por outro lado, na sociedade industrial a ciência é institucionalizada e, com ela: 

também a dúvida metódica. Por outro lado, essa dúvida é (inicialmente) limitada à 

dimensão exterior, aos objetos investigados, enquanto os fundamentos e resultados 

do trabalho científico permanecem protegidos contra o ceticismo internamente 

fomentado. Essa divisão da dúvida é tanto necessária, em vista das metas de 

profissionalização, quanto instável, em razão da indivisibilidade da suspeita de 

falibilidade: em sua continuidade, o desenvolvimento científico-tecnológico 

experimenta tanto interna como externamente uma ruptura. A dúvida é estendida aos 

fundamentos e riscos do trabalho científico – com a seguinte consequência: o 

recurso à ciência é ao mesmo tempo universalizado e desmistificado [...]80. 

 

Paralelamente ao descrédito crescente envolvendo os fundamentos e resultados 

científicos, a percepção dos indivíduos acerca da presença cada vez mais envolvente e 

institucionalizada de riscos de ordem catastróficos faz com que a anteriormente citada 

autoconsciência seja marca estruturante dessa novel sociedade, distinguindo-a das 

anteriormente existentes, pois vigora, no estágio atual, como característica inerente à mesma, 

a reflexividade. 

O risco, então, não mais percebido como algo acidental, natural, imputável a um ser 

supremo, ao fortuito ou ao acaso, mas sim como produto emanado do próprio homem, no 

incremento de sua atividade progressivamente desenvolvimentista, passa a ser encarado como 

elemento intrínseco à própria sociedade. 

Ocorre que, se de um lado os riscos – atualmente de efeitos catastróficos, irreversíveis 

e pouco previsíveis81 – são marcas indissociáveis da sociedade contemporânea, do outro lado 

a reflexividade composta pela autoconsciência e pela deterioração – quer da confiança de uma 

verdade absoluta, quer do racionalismo científico – condiciona, paulatinamente, de modo cada 

vez mais enfático, o progresso científico-tecnológico a um juízo decisório que pondera entre 

os possíveis benefícios oriundos do avanço social e os prováveis prejuízos decorrentes da 

                                                 
79 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento, São 

Paulo: Editora 34, 2010, p. 13. 
80 Ibid., p. 17 
81 OST, François. O tempo do Direito. Trad. Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, p. 345. 



43 

 

 

 

concretização dos riscos aos quais a sociedade se encontrará submersa, sendo que a balança 

tenderá sempre à prevenção dos perigos incertos, razão pela qual Beck afirma que: 

Na reflexividade dos processos de modernização, as forças produtivas perderam sua 

inocência. O acúmulo de poder do ‘progresso’ tecnológico-econômico é cada vez 

mais ofuscado pela produção de riscos. [...] No centro da questão estão os riscos e 

feitos da modernização, que se precipitam sob a forma de ameaças à vida de plantas, 

animais e seres humanos. [...] O outro lado passa a ser visível quando são inseridas 

no centro da questão as contradições imanentes entre modernidade e 

contramodernidade presente no plano geral da sociedade industrial [...]82. 

 

Sendo assim, “a sociedade industrial se instabiliza em sua própria concretização”83, 

posto que, a despeito de não haver como se evadir aos riscos alimentares, nucleares, 

farmacêuticos, veiculares e radioativos, dentre outros, também não há possibilidade atual de 

se furtar aos benefícios oriundos das redes mundiais de distribuição de alimentos, das usinas 

termoelétricas, dos diversos tipos de veículos como meios de transporte, ou ainda de 

equipamentos radioativos pessoais e domésticos como aparelhos celulares, micro-ondas e 

televisões. 

Portanto, a temática do risco invade as discursões acadêmicas, os discursos dos meios 

de comunicação, o planejamento das forças produtivas industriais, os lares dos cidadãos, eis 

que as necessidades individuais e sociais não mais são satisfeitas pela mera distribuição da 

riqueza, mas sim, também, pela prevenção dos riscos, sendo que a inquietação econômica em 

satisfazer as dificuldades decorrentes da escassez é complementada e por vezes substituída 

pela aflição em evitar a concretização dos riscos, passando-se a atuar como bússola 

orientadora na adoção e implementação de políticas públicas. 

Nessa senda, pode-se afirmar que: 

Na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das ameaças 

provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a auto-reflexão em 

relação às bases da coesão social e o exame das convenções e dos fundamentos 

predominantes da “racionalidade”. No autoconceito da sociedade de risco, a 

sociedade torna-se reflexiva (no sentido mais estrito da palavra), o que significa 

dizer que ela se torna um tema e um problema para ela própria84. 

 

Ademais, importante salientar, na esteira do pensamento de Agripa Faria Alexandre, 

que em certa medida, a sociedade do risco se equipara a sociedade da informação, haja vista 

que os meios de comunicação de massa transmitem os conhecimentos necessários à 
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83 Ibid., p. 18. 
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autoconsciência social, conferindo-lhe subsídio suficiente para o exercício da reflexão 

ponderada entre os ganhos e os perigos. Segundo o autor: 

[...] a importância social e econômica do saber sobre o risco e perigo é estruturada 

através dos veículos de comunicação. Nesse sentido, a sociedade de risco iguala-se à 

sociedade do saber, da mídia e da informação. Prova maior é que o governo e 

comunidade científica fixam níveis aceitáveis de risco e todos baseiam suas vidas a 

partir daí. Contudo, o controle institucional sobre o risco também foge aos limites do 

estado-nação85. 

 

Sem dúvida, tendo em vista que quanto às questões de risco, ou ninguém é 

especialista, ou todo mundo é especialista86, pois “com a crise do conhecimento perito (com 

tamanha produção de conhecimentos contraditórios) advém naturalmente uma desorientação 

reflexiva no conhecimento leigo”87, é invariável a constatação de que a tanto a reflexividade, 

quanto, principalmente, a incerteza e o medo constituem o núcleo fundante da sociedade do 

risco. 

 

2.4. A heurística do medo na sociedade do risco 

 

À noção de risco se encontra intrinsecamente interligada a ideia de medo ou temor, 

fruto da reflexividade da incerteza88, ou seja, da compreensão social de que a gestão e o 

controle dos riscos são passíveis de falhas, assim como o avanço tecnológico e industrial são 

geradores de novos riscos. 

Por outro lado, a percepção da existência de riscos globais, os quais não se contêm sob 

uma fronteira geográfica ou geracional, ante o momento cosmopolita em que vive-se89, 

incrementa o estado de amedrontamento social. 

O medo passa a ser elemento integrante indissociável à sociedade do risco, pois 

conforme adverte Zygmunt Bauman, numa análise que denomina de globalização negativa, 

partindo-se das premissas estabelecidas por Popper acerca de uma “sociedade aberta”: 

Não há abrigos seguros onde alguém possa esconder-se. No mundo líquido-

moderno, os perigos e os medos são também de tipo líquido – ou seriam gasosos? 

Eles flutuam, exsudam, vazam, evaporam... Ainda não se inventaram paredes 

capazes de detê-los, embora muitos tentem construí-las90. 
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Continuando sua brilhante observação, o referido professor da universidade de 

Varsóvia elucida que: 

O espectro da vulnerabilidade paira sobre o planeta “negativamente globalizado”. 

Estamos todos em perigo, e todos somos perigosos uns para os outros. Há apenas 

três papeis a desempenhar – perpetradores, vítimas e “baixas colaterais” – e não há 

carência de candidatos para o primeiro papel, enquanto as fileiras daqueles 

destinados ao segundo e ao terceiro crescem interminavelmente. Aqueles de nós que 

já se encontram na extremidade receptiva da globalização negativa buscam 

freneticamente fugir e procurar vingança. Os que até agora foram poupados temem 

que sua vez de fazer o mesmo possa chegar – e acabe chegando91. 
 

A percepção de uma submissão indistinta e inescusável aos riscos catastróficos, 

globais, irreversíveis, próprios da modernidade, faz com que a sociedade atual conviva com o 

sentimento de medo – pessoal e comunitário – reafirmado cotidianamente por um tripé 

fundamental: a) a incerteza enquanto resultado da degradação do dogma da verdade absoluta; 

b) a ausência de segurança preventiva quanto a concretização dos perigos advindos da 

modernidade; e c) o conhecimento exponencialmente crescente de novos riscos 

incontroláveis. 

Nesse contexto, o ilustre filósofo alemão Hans Jonas, analisando os problemas ético-

sociais emergidos do desenvolvimento tecnológico, constrói uma doutrina filosófica sobre a 

“heurística do medo” que serve de fundamentação para uma ética da responsabilidade na 

civilização tecnológica hodierna, afirmando a ideia de que “precisamos da ameaça à imagem 

humana – e de tipos de ameaça bem determinados – para, com o pavor gerado, afirmarmos 

uma imagem humana autêntica”92. 

Portanto, para o mencionado autor germano, o conhecimento dos valores 

indispensáveis, imprescindíveis, sem os quais não se pode identificar o traço característico da 

humanidade, surge quando se defronta aquilo do qual se deve proteger, numa nítida relação de 

perigo da ausência93. 

Nessa toada, torna-se imperioso salientar as palavras de Hans Jonas no sentido de que: 

Por isso, para investigar o que realmente valorizamos, a filosofia moral tem de 

consultar o nosso medo antes do nosso desejo 94. 

 

A produção e disseminação de pensamentos relativos a uma possível desgraça futura e 

sua consequente afetação (in)direta no âmbito do ser humano presente, fundamentos da 
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heurística do medo jonasiana, estrutura os deveres introdutórios de uma ética da 

responsabilidade, haja vista que diante de uma possível consequência de cunho global, deve-

se deixar influenciar mais enfaticamente pelos presságios de desastres em prejuízo daqueles 

que apontam para um sucesso, posto que a ausência de fronteiras espaço-temporais, bem 

como a irreversibilidade são características marcantes dos novéis riscos (catastróficos) 

incidentes na sociedade contemporânea, frutos dos anseios perenes pelo progresso 

tecnológico, industrial e científico. 

Harmonizando-se com tal entendimento, Beck ensina que: 

Na modernidade desenvolvida [...] emerge um novo tipo de destino “adscrito” em 

função do perigo, do qual nenhum esforço permite escapar. [...] Diferente dos 

estamentos ou das classes, ele não se encontra sob a égide da necessidade, e sim sob 

o signo do medo; ele não é um “resíduo tradicional”, mas um produto da 

modernidade, particularmente em seu estágio de desenvolvimento mais avançado.95. 

 

Em um mundo “negativamente globalizado”, a vulnerabilidade social oriunda dos 

perigos de probabilidade não-calculável permeia a mente de todos os indivíduos sob a forma 

de temor96, fazendo com que no juízo decisório de ponderação o peso conferido ao receio 

catastrófico prepondere sobre o desejo de progresso industrial. 

Diante disso, a gestão arriscada da totalidade dos interesses alheios não possui 

justificação plausível, exceto para a proteção da ocorrência de um mal maior, pois como 

afirma Hans Jonas: 

Nunca existe uma razão para apostar entre ganhar ou perder tudo; mas pode ser 

moralmente justificado, ou até mesmo imperativo, tentar salvar o inalienável, 

correndo o perigo de perder tudo na tentativa97. 

 

Diante de uma sociedade do risco de tendência marcadamente progressista e 

desenvolvimentista, bem como ante os conceitos apreendidos pela ética jonasiana da 

responsabilidade, emerge a dúvida quanto a quem incumbirá o dever de prevenir que os 

referidos riscos (globais) se transformem em acontecimentos desastrosos. 
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2.5. O discurso do Direito Penal do Risco e suas características 

 

O Direito Penal enquanto disciplina normativa que se vale dos instrumentos mais 

coercitivos num sistema jurídico, causadores de um fundado receio de sua efetivação pessoal 

e direta, vem sendo imbuído, paulatinamente, do exercício de uma função especialmente 

acentuada na sociedade contemporânea, qual seja: a proteção dos bens e valores essenciais 

não somente das presentes, mas, sobretudo, das futuras gerações. 

Esse resguardo se realiza por meio da constituição de novos tipos penais 

incriminadores, os quais buscam blindar a sociedade atual quanto à concretização dos riscos 

de ordem catastróficos, por meio da tipificação de condutas consideradas temerosas, as quais 

podem elevar de modo exponencial a exposição da sociedade aos perigos de desastres 

globalmente irreversíveis. 

Assim, a ciência criminal assume uma nova função: evitar a efetivação dos riscos 

mediante política prevencionista, passando, por conseguinte, a ser rotulado pelos 

doutrinadores de “Direito Penal do Risco”, uma das espécies, ao lado do Direito Penal do 

Inimigo, Direito Penal Simbólico, Direito Penal de Velocidades Diferentes, dentre outros, do 

que se convencionou fazer parte do intitulado “Direito Penal Moderno”98. 

No Brasil, é claramente perceptível que, quando diante de discussões incessantemente 

impulsionadas pela mídia, a produção de novos tipos penais se torna algo corriqueiro, sem 

maiores debates, conforme se pode depreender da análise realizada por Ripollés99. 

A utilização desenfreada do Direito Penal por parte do legislador se realiza tendo por 

fim, prioritariamente, o caráter marcadamente simbólico100 que o mesmo desponta para a 

sociedade, servindo, cotidianamente, como um verdadeiro álibi da atividade comissiva do 

Estado, ou seja, o ente estatal vale-se da retratada ciência jurídica repressiva para demonstrar 

à população que o mesmo não se encontra insensível aos seus anseios. 

Diante disto, conforme aduz François Ost101, na busca pela tutela de bens na sociedade 

de risco são instituídos novos tipos penais, desempenhando “o efeito de acalmar as reações 

emocionais que produzem entre os cidadãos”102. 
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Todavia, muito se tem questionado acerca da disfunção havida nas normas penais com 

a assunção da finalidade simbólica como seu efeito primordial, eis que, como muito bem 

delineia a ilustre jurista das ciências penais, Maria Auxiliadora Minahim103, ocorre que tais 

fins não são próprios do Direito Penal. Tal entendimento também é comungado por 

Ripollés104 e Juarez Tavares105. 

Segundo Rogério Maia Garcia106, os proclamados riscos modernos, enormes ou 

catastróficos recaem, de maneira generalizada, nos campos onde se perpassa a modernização 

da vida, v.g. a globalização econômica e cultural, o meio ambiente, a ordem econômica 

interna, os sistemas de informações, a tecnologia nuclear, a biogenética, dentre inúmeros 

outros. 

Desta forma, torna-se perceptível que em uma “sociedade mundial do risco” o temor a 

um acontecimento catastrófico é sentimento inerente à própria sociedade, fazendo com que a 

mesma potencialize sua sensação de insegurança e renove o brado pela utilização do Direito 

Penal (que se apoiará, enfaticamente, nos tipos penais de perigo abstrato e nas normas penais 

em branco) como único capaz de solucionar as ameaças eventuais e futuras. 

Assim, é inegável a veracidade da constatação feita por PRITTWITZ de que a 

expansão do Direito Penal se dá para além dos conflitos individuais, abarcando, agora, os 

bens supra individuais, ameaçados pelos novos riscos107. 

Portanto, o Direito Penal do Risco pode ser entendido como uma espécie do moderno 

Direito Penal, tendo por finalidade última proteger determinados bens jurídicos tidos por 

essenciais na sociedade hodierna, por meio do controle, prevenção e gestão de riscos gerais 

oriundos do desenvolvimento tecnológico, científico e industrial, geradores de insegurança 

(objetiva e subjetiva), potencialmente causadores de danos catastróficos e provavelmente 

irreversíveis. 
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É precisa a lição de Hassemer108 ao concluir que o tipo penal de perigo abstrato é o 

modelo formal dos delitos da modernidade, ante seu caráter preventivo, bastando a mera 

probabilidade – ou em certos casos, a possibilidade – da sua ocorrência, ainda que abstrata, 

como aduz Luiz Flávio Gomes109 e Damásio Evangelista de Jesus110. Entendimento que 

também é compartilhado por Fernandes111, Kaufmann112 e por Naucke113, esses dois últimos 

salientam que o próprio Direito Penal tornou-se eminentemente preventivo, traço 

marcadamente característico de um Direito Penal racional e moderno, como o Direito Penal 

do Risco. 

A prevalência da função preventiva no Direito Penal vem se afirmando, 

paulatinamente, desde Feuerbach e sua “Teoria da Coação Psicológica”, sendo que, nos dias 

atuais, se demonstra como a doutrina de maior enfoque, especialmente em razão da 

decadência da ideia de ressocialização do criminoso, posto que se se encontra pacífica a 

ilegitimidade da punição sob o argumento da conversão do pecador em religioso, ao menos 

seria possível, na visão dos expansionistas, permitir o argumento da prevenção do pecado pela 

dissuasão da ameaça do castigo114. 

É manifestamente perceptível que para a prevenção dos riscos existentes na sociedade 

moderna se empregou a técnica da utilização dos tipos penais de perigo abstrato, posto que os 

mesmos permitem uma antecipação da punição frente a possível ocorrência de um evento 

danoso, fazendo com que o Direito Penal, ao se retirar do status da subsidiariedade para alçar-

se ao patamar da prima ratio, funcione como verdadeiro gestor dos riscos, haja vista que aqui, 

para prevenir, é necessário presumir o dano, independentemente da ocorrência fática de sua 

lesão ou perigo de lesão. 

Neste contexto, assumem relevância, também, as chamadas normas penais em 

branco115, haja vista a flexibilidade inerente às mesmas, alterando-se conforme as vicissitudes 

                                                 
108 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de estudos criminais. 

Porto Alegre, a. II, n. 8, 2003, p. 60. 
109 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal. São Paulo: RT, 2002, p. 105. 
110 JESUS, Damásio. Crimes de trânsito. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 08. 
111 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito penal. Coimbra: 

Almedina, 2001, p. 93. 
112 KAUFMANN, Armin. La misión del Derecho Penal: la reforma del derecho penal II. Barcelona: 

Bellaterra, 1981, p. 10. 
113 NAUCKE, Wolfgang. Prevenzione generale e diritti fondamentali della persona: teoria e prassi della 

prevenzione generale dei reati. Bologna: Soc. Ed. Il Milino, 1980, p. 40. 
114 MOLINA, Antonio García-Pablos de.; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. São Paulo: RT, 2013, p. 355-
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115 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. A problemática das leis penais em branco face ao Direito Penal do 

Risco. Leituras constitucionais do sistema penal contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 
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que sofrem os acontecimentos aos quais se referem ou a ocorrência dos riscos a que 

pretendem proteger, o que ressalta seu caráter histórico e, portanto, tendente a seguir os 

movimentos político e temporal. 

Desse modo, o Direito Penal do Risco atua, precipuamente, como inibidor de condutas 

consideradas perigosas em si mesmas, mesmo que não se chegue a expor o bem jurídico a um 

perigo próximo, iminente ou concreto. Assim também, para a sua eficiência, se faz necessário 

que a tipicidade acompanhe a velocidade dos dias (riscos) atuais, sendo, portanto, 

imprescindível, que a definição do comportamento criminalmente temeroso seja passível de 

mudança célere e adequada com a proposta preventiva dos possíveis danos oriundos de uma 

característica desenvolvimentista da presente sociedade técnico-científica, fazendo com que o 

Direito Penal não só assuma definitivamente como principal um caráter simbólico, como 

também atue na linha de frente na batalha do controle dos riscos, como prima ratio. 

 

2.5.1 A prevenção e o simbolismo como instrumentos da política criminal na Sociedade 

do Risco 

 

Sendo os riscos oriundos da modernidade tecnológica-industrial fonte de inquietude no 

seio social, geradores de temores irresolúveis, ante a drasticidade, amplitude, irreversibilidade 

e pouca (ou nenhuma) previsibilidade de suas eventuais concretizações, o Direito Penal surge, 

então, como alternativa racional à proteção dos acontecimentos indesejados no bojo dessa 

novel Sociedade do Risco. 

O controle social formal exercido pelo Direito Penal se dirige, a partir da reflexividade 

constante na contemporaneidade, a evitar que os riscos acima descritos venham a se realizar, 

o que levaria os indivíduos a um estado de incerteza da continuidade da própria vida até então 

não experimentado. 

A função de prevenção e gestão dos riscos – por parte do Direito Penal – passa a ser, 

para alguns doutrinadores, o mister desse ramo jurídico na presente sociedade, eis que como 

afirma Wolfgang Naucke após realizar um estudo crítico sobre o tema, tanto o legislador, 

quanto o aplicador, assim como muitos cientistas jurídicos aceitam amplamente a afirmação 

de que “el derecho penal de la prevención es el moderno derecho penal racional”116. 

A palavra prevenção acima empregada tem por fim representar um duplo significado, 

qual seja: prevenção geral e prevenção especial, muito embora a sociedade contemporânea, 

                                                 
116 HASSEMER, Winfried., LÜDERSSEN, Klaus., NAUCKE, Wolfgang. Principales problemas de la 
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em meio aos riscos do desenvolvimento, enfatize a prevalência da primeira hipótese em 

detrimento da segunda. 

Por prevenção geral deve-se entender a intenção do Estado de influenciar os membros 

da sociedade no direcionamento dos seus comportamentos, a fim de que se pautem pelo 

respeito aos valores assumidos como importantes, guiando-se conforme as diretrizes 

normativas estabelecidas. O valor positivo da criminalização atua sobre aqueles que não 

delinquiram, quer dissuadindo-os (prevenção geral negativa) ou reforçando a confiança na 

norma penal (prevenção geral positiva)117. 

No sentido negativo da prevenção geral, criminaliza-se um comportamento como 

forma de intimidar a sociedade a não praticar o fato criminoso previsto na lei, ou seja, se 

busca demonstrar que quem realizar a conduta típica será punido, o que, por conseguinte, 

geraria uma diminuição da criminalidade face ao medo da repreensão. 

Dessa forma, Zaffaroni e Nilo Batista, elencando três versões distintas da teoria 

relativista da prevenção geral negativa e diferenciando-as das teorias absolutistas ou 

retribucionistas, elucidam que: 

As teorias da prevenção geral negativa (cujos modelos são de Feuerbach e 

Romagnosi) se aproximam das absolutas, quando pretendem a) dissuadir b) para 

assegurar os bens daquelas que poderiam ser futuras vítimas de outros, postos em 

perigo pelo risco de imitação da c) lesão aos direitos da vítima e d) por isso, carentes 

de retribuição na medida da injustiça e da culpabilidade pelo ato. Elas se acham 

ainda mais próximas em uma segunda versão que aspira à a) dissuasão para b) 

introduzir obediência ao estado, c) lesionado por uma desobediência objetiva d) 

aprenda na medida adequada à retribuição do injusto. Distanciam-se elas das teorias 

absolutas em uma terceira versão na qual a) a dissuasão persegue b) tanto a 

obediência ao estado quanto a segurança dos bens daqueles que não são vítimas, c) o 

delito é um sintoma de dissidência (inferioridade ética) e d) a medida da pena deve 

ser a retribuição por essa condução desobediente da vida. Nas três versões a medida 

da pena é uma moderação da exemplarização118. 

 

A referida prevenção, de cunho intimidativo, se baseia em expectativas de efeitos 

benéficos da criminalização primária119, sob a perspectiva de que, segundo Hassemer, os 

cidadãos inclinados ao delito se vejam motivados a comportarem-se de outra forma, 

“manteniéndose fieles al Derecho por la respuesta sancionadora y antes por la anunciada 

                                                 
117 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 

brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 115. 
118 Ibid., p. 115-116. 
119 Conceituada como “ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de 

certas pessoas”. (c.f. ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio 

Raúl. Direito Penal brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 43). 
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respuesta a la infracción de la ley. De modo que el Derecho penal efecturía su aporte al 

mejoramiento de la sociedad”120. 

Na esteira desse ensinamento, Roxin adverte que a prevenção geral negativa – 

denominada pelo mesmo de “prevención general intimidatoria” – ultrapassa a fronteira do 

respeito à culpabilidade, posto que se: 

[...] es suficiente com una pena privativa de libertad de quince años para compensar 

la “culpabilidad" del enfermo mental (es decir, la confianza de la población em el 

Derecho y su confianza em la eficácia protectora del Derecho Penal), entonces no es 

lógico que se exponga al delincuente a los efectos perniciosos que para su persona 

tiene una pena de reclusión perpetua y que, sin necesidad, sea sacrificado em aras de 

uma “intimidación” que, desde el punto de vista empírico, es tan irreal como el 

efecto intimidatoriode la pena de muerte. Más bien hay que exigir lo contrario, es 

decir, que el juez no pueda por razones puramente intimidatorias imponer una pena 

em el grado máximo del marco de la culpabilidad cuando consideraciones de 

prevención especial hacen aconsejable imponer la pena em el grado mínimo de ese 

marco121. 

 

Por outro lado, no sentido positivo da prevenção geral, a principal intensão do 

legislador ao criminalizar condutas não é a de intimidar ou dissuadir os não delinquentes, mas 

sim utilizar a lei penal como símbolo no intuito de reforçar a confiança dos cidadãos “no 

sistema social em geral (e no sistema penal em particular)”122. 

No aspecto positivo, busca-se induzir por meio da pena a consciência social da norma, 

confirmando sua vigência, razão pela qual Santiago Mir Puig discorrendo sobre o tema 

elucida que na prevenção geral positiva: 

[...] la pena no se dirige sólo a los eventuales delincuentes, pues no trata de inhibir 

su possible inclinación al delito, sino a todos los cidadanos, puesto que tiene por 

objeto confirmar su confianza en la norma. 

[...] Así, la confirmación de la vigência de la norma requiere, según la nueva 

doctrina de la prevención general, que se imponha uma pena proporcionada cuando 

se infrinjan la normas jurídicas fundamentales123. 

 

Desse modo, o escopo principal de tal linha preventiva é o reforço na confiança da 

ordem jurídica por parte dos cidadãos, como forma de manter validamente reconhecido os 

postulados básicos do contrato social, reafirmando a proteção dos bens jurídicos. 

Zaffaroni e Nilo Batista sintetizam a prevenção geral positiva afirmando que: 

                                                 
120 HASSEMER, Winfried. La ciencia jurídico penal en la república federal alemana. Revista Peruana de 

Ciencias Penales. Lima: Cultural Cuzco S.A., a. I, julio/diciembre, 1993, p. 476. 
121 ROXIN, Claus. Culpabilidad y prevencion em Derecho Penal. Trad. Muñoz Conde. Madrid: Instituto 

Editorial Reus S.A., 1981, p. 101-102. 
122 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 

brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 121. 
123 PUIG, Santiago Mir. Función fundamentadora y función limitadora de la prevención general positiva, in 

Juan Bustos Ramírez (org.), Prevencion y teoria de la pena. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda.., 
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As teorias da prevenção geral positiva, em sua versão eticizada (cujo modelo é 

Welzel), a) reforçam simbolicamente internalizações valorativas do sujeito não 

delinquente para b) conservar e fortalecer os valores ético-sociais elementares em 

face de c) ações que lesionam bens e se encaminham contra esses valores (alguns 

atenuam o primeiro requisito até quase anulá-lo), as quais d) devem ser respondidas 

na medida necessária para obter esse reforço (que pode limitar-se como retribuição à 

culpabilidade eticizada). Em sua versão sistêmica (cujo modelo é Jakobs), elas a) 

pretendem reforçar simbolicamente a confiança do público no sistema social (criar 

consenso), a fim de que b) este possa superar a c) desnormalização provocada pelo 

conflito d) ao qual deve responder a pena, na medida necessária para obter o 

reequilíbrio do sistema124. 

A missão de confirmação dos valores ético-sociais por meio da criminalização 

primária se fundamenta na ideia de que o Direito Penal – instrumento de maior intensidade 

coercitiva de que dispõe o Estado – deve ter por finalidade influenciar na consciência do 

cidadão, em sua atitude interna frente ao direito, fidelizando-o a um comportamento que siga 

os valores positivamente aceitos pela sociedade125. 

Seguindo a linha traçada por Welzel de uma prevenção geral positiva de cunho ético-

social, Santiago Mir Puig, debruçando-se sobre os estudos de Armim Kaufmann, leciona que 

esse último destacou como componentes existentes na mencionada finalidade relativista três 

elementos, quais sejam: a) informativo, consistente em transmitir à comunidade o 

conhecimento das condutas proibidas; b) conformativo, relacionado na manutenção da 

confiança da sociedade na permanência da ordem jurídica e em seu caráter impositivo; e c) 

criativo, no sentido de constituir e fortalecer a atitude interna dos cidadãos de fidelidade ao 

direito126. 

Günther Jakobs, ao seu turno, desenvolveu a teoria da prevenção geral positiva – 

também denominada de teoria da prevenção integradora127 - estruturando-a sob uma 

perspectiva diferenciada daquela prevista por Welzel, eis que toma como base a concepção de 

Luhmann do direito como instrumento de estabilização social por meio da orientação das 

ações através da institucionalização das expectativas sociais128, assim como se aproxima da 

visão hegeliana acerca da pena como negação da negação do direito129. 

Considerando-se que um mínimo de segurança e estabilidade das expectativas dos 

indivíduos é elemento inerente à vida social, a função do direito é estabilizar e 

                                                 
124 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 

brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 116. 
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institucionalizar as expectativas sociais, servindo, desse modo, como guia dirigente das 

condutas dos cidadãos no contrato social130. 

Assim, enquanto o delito representa um valor negativo na ordem social, pois trata-se 

de uma defraudação das expectativas normativas, a pena exterioriza-se como um valor 

positivo, eis que ao negar a infração, representa a confirmação da vigência da norma, 

reafirmando-a como orientadora da conduta dos indivíduos. 

Portanto, a criminalização de condutas por parte do legislador tem por escopo, entre 

outras razões, prevenir os efeitos negativos que a violação da norma produz para a 

estabilidade do sistema e da integração social131. 

Consonante salienta Alessandro Baratta, pode-se afirmar que: 

El delito es una amenaza a la integridad y la estabilidad sociales, en cuanto 

constituye la expresión simbólica de una falta de fidelidad al derecho. Esta 

expresión simbólica hace estremecer la confianza institucional y la pena es, a su vez, 

una expresión simbólica opuesta a la representada por el delito. Como instumento de 

prevención positiva, ella tiende a restablecer la confianza y a consolidar la fidelidad 

al ordenamiento jurídico, en primer lugat en relación con terceros y, posiblemente, 

también respecto del autor de la violación (G. Jakobs, 1983, 9). La prevención 

especial, es decir, la reeducación del autor de la violación, no es, pues, la función 

principal, sino apenas un efecto posible y esperable, producido por la pena. Lo que 

importa en la valoración negativa del comportamiento delictivo y en la adscripción 

de responsabilidad penal a un individuo, no es tanto la producción consciente y 

voluntaria de un heco lesivo de bienes o intereses dignos de tutela, sino el grado de 

intolerabilidad funcional hacia la expresión simbólica de infidelidad en relación con 

os valores consagrados por el ordenamiento positivo [...]” 132. 

 

Nesse sentido, a prevenção geral negativa busca por meio punição exemplar incutir 

temor interno nos cidadãos, fazendo-os se dirigir em conformidade com o direito, ao passo 

que a prevenção geral positiva imbui à punição a função de reafirmação dos valores existentes 

na ordem jurídico-social, promovendo a confiança dos cidadãos na estabilidade do sistema e 

das instituições, servindo de baliza orientadora para condutas futuras, eis que maximizaria a 

fidelidade ao direito. 

Portanto, pode-se concluir com Zaffaroni e Nilo Batista, quando comparando as 

doutrinas teóricas da prevenção geral negativa e positiva, ressaltam que: 

Em últimas análises, as duas versões da prevenção geral não se encontram tão 

distantes: enquanto a negativa considera que o medo provoca a dissuasão, a positiva 

chega a uma dissuasão provocada pela satisfação de quem acha que, na realidade, 

são castigados aqueles que não controlam seus impulsos e, por conseguinte, acha 
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também que convém continuar controlando-os. Quanto às consequências sociais de 

sua lógica, a prevenção geral positiva não difere da negativa: quanto mais 

conflituosa for uma sociedade, em razão de sua injustiça estrutural, haverá menos 

consenso, e logo maiores penas serão aplicadas para produzir o nível de consenso 

necessário ao sistema133. 

 

Para além das teorias da prevenção geral – negativa e positiva – a ideia da prevenção 

no Direito Penal também abarca as denominadas teorias de prevenção especial, através das 

quais os valores positivos da criminalização deixam de incidir sobre a sociedade globalmente 

considerada – ou seja, sobre os que não delinquiram – para atuar, diretamente, sobre os que 

praticaram o fato criminoso, quer no intuito de neutralizá-los (prevenção especial negativa), 

quer para reeducá-los (prevenção especial positiva)134. 

O escopo primordial da prevenção especial reside no fato de que, por esta teoria, a 

pena busca, por meio de sua aplicação, evitar que aqueles que ficaram submetidos à mesma 

retornem a delinquir. 

Pela referida doutrina utilitarista da prevenção especial, compreende-se que a pena é o 

meio necessário e suficiente para prevenir que futuros delitos sejam novamente cometidos 

pelo delinquente, utilizando-a como processo de eliminação do indivíduo infrator, ou ainda 

sua evolução moral, essa última com a finalidade direta de promover, segundo Juarez Cirino 

dos Santos, a “harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP – Lei 7.210/84)”135. 

A noção de prevenção especial subdivide-se em duas outras teorias: prevenção 

especial negativa e prevenção especial positiva, conforme o direcionamento de sua finalidade 

busque a neutralização ou a correção do criminoso, respectivamente. 

Segundo Eugenio Raul Zaffaroni, Allenjandro Alagia e Alejandro Slokar, no que 

tange a primeira: 

Las teorías de la prevención especial negativa (el modelo es Garofalo) asignan a la 

pena la función de eliminación o neutralización física de la persona paraconservar 

una sociedad que se parece a un organismo o a un ser humano, a la que ha afectado 

una disfunción que es síntoma de la inferioridad biopsicosocial de una persona y que 

es necesario responder en la medida necesaria para neutralizar el peligro que importa 

su inferioridad136. 

 

A noção negativa da prevenção especial visa impedir que a pessoa criminalizada 

continue sendo fonte geradora de um mal para o corpo social, sendo que com a aplicação da 

                                                 
133 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 

brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 122-123. 
134 Ibid., p. 115. 
135 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. – Curitiba: ICPC e Lumen juris, 2008, p. 

465. 
136 ALAGIA, Alejandro., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal: parte general. 
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pena se impõe uma constrição física capaz de evitar a continuação da prática da conduta 

indesejada pela sociedade. 

Tal teoria, atualizada pela novel roupagem conferida pelo moderno “Movimento de 

Defesa Social”, especialmente na Itália e na França – notadamente através da contribuição de 

Marc Ancel137 - pretende inocuizar o indivíduo disfuncional no intuito de manter íntegro e 

saudável o organismo social. 

Por outro lado, no que pertine a teoria da prevenção especial positiva, muito embora 

essa também faça orientar as finalidades da pena diretamente à pessoa criminosa, não busca a 

neutralização da mesma, mas sim sua reeducação. 

Na perspectiva positiva da prevenção especial, os executores de uma sentença criminal 

são considerados verdadeiros “ortopedistas da moral”, conforme afirma FOUCAULT138, haja 

vista que objetivam moldar o condenado sobre os padrões morais aceitáveis na ordem jurídica 

estabelecida, partindo-se do pressuposto platônico de que a pena justa modela os homens, 

tornando-os mais justos, e acaba por tornar-se uma medicina da alma. 

A pena passa a ser considerada, então, como medida pedagógica de emenda, 

adquirindo contornos pedagógicos e disciplinares com vistas à extinção da possibilidade da 

reincidência pelo concerto moral do individuo, consoante afirma FERRAJOLI, o qual, 

utilizando as palavras de FIRPO, elucida que nesta visão:  

[...] a ninguém é negada a esperança de poder recuperar um dia a liberdade, desde 

que suporte, obedeça e dê de si mesmo boas expectativas de um honesto 

comportamento no futuro 139. 

 

Na versão positiva da prevenção especial, à pena é atribuída a função de: 

[...] a) reparar a inferioridade perigosa da pessoa para b) os mesmos fins, c) diante 

dos mesmos conflitos, e d) na medida necessária para a ressocialização, 

repersonalização, reeducação, reinserção etc. (o chamado conjunto de ideologias re). 

As versões moralizantes (cujo modelo é Röder) atribuem à pena a) a função de 

melhoramento moral da pessoa para b) impulsionar o progresso ético da sociedade e 

da humanidade em seu conjunto diante de c) ações que vão em sentido contrário ao 

progresso moral (as quais constituem um sintoma de inferioridade ética) e d) na 

medida necessária apra superar essa inferioridade140. 

 

Baseando-se nos ensinamentos de Franz von Liszt, Reinhart Maurach leciona que a 

teoria da prevenção especial está umbilicalmente ligada a três objetivos, quais sejam: a) o 

                                                 
137 ANCEL, Marc. La défense sociale nouvelle. 2ª ed., Paris: Cujas, 1966. 
138 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. 8ª ed. Petrópoles: Vozes, 1991, p. 
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139 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria Del Garantismo Penal. Trad. de Ana Paula Zomer e outros. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 243. 
140 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 
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preventivo-individual, resultante do medo imposto pelo Estado ao condenado, impondo ao 

mesmo o temor do regresso ao cárcere caso reitere a conduta ilícita praticada, restando sujeito 

a uma pena de igual ou maior gravidade; b) o corretivo, exteriorizado pela ressocialização do 

delinquente, através de sua adaptação aos padrões sociais existentes, sendo este fim uma 

decorrência imediata da prevenção-individual, pois somente quando a intimidação alcançar o 

efeito pretendido é que o indivíduo passará a agir conforme os modelos de comportamento 

positivamente valorados; e c) o “asseguramento”, que toma por base a ideai de que, uma vez 

reincorporado à sociedade, o delinquente-condenado permanece internamente vinculado ao 

temor imposta pela pena aplicada, mantendo, assim, o estado de paz social141. 

Desse modo, observando o “Programa de Marburgo” elaborado por von Liszt – 

intitulado “A ideia de fim no Direito Penal” (Der Zweckgedanke im Strafrecht)142 - Santiago 

Mir Puig salienta que: 

[...] La finalidad de prevención especial se cumple de forma distinta según las tres 

categorías de delincuentes que muestra la criminología: a) frente al delincuente de 

ocasión necessitado de corrección, la pena constituye un “recordatorio” (Denkzettel) 

que le inhiba de ulteriores delitos; b) frente al delincuente de estado 

(Zustandsverbrecher) corrigible, deben perseguirse la corrección y resocialización 

por medio de una adecuada ejecución de la pena; c) frente al delincuente habitual 

incorregible, la pena ha de conseguir la inocuización a través de un aislamiento que 

puede llegar a ser perpetuo143. 

 

Dessa forma, a prevenção no Direito Penal assume, para parcela considerável da 

doutrina, uma importante função, quer sob a ótica de uma prevenção geral – positiva ou 

negativa – quer sob o ângulo de uma prevenção especial – positiva ou negativa, eis que se 

trata do instrumento mais contundente a serviço do Estado no exercício do controle social 

formal, o qual se encontra imbuído do escopo de proteger os bens e valores mais elevados da 

sociedade. 

Na sociedade do risco, contudo, os temores relacionados à concretização dos perigos 

advindos do desenvolvimento técnico, científico e industrial, riscos de cunho catastrófico, 

globais, bem como pouco ou quase nada previsíveis e reversíveis, permeiam os juízos 

decisórios inerentes à novel sociedade autoconsciente, reflexiva, influenciando e 

potencializando o controle social. 

Diante da característica desses novos riscos, a atuação prévia do controle e gestão dos 

mesmos se demostra não só inerente, mas também indispensável à continuidade da própria 

                                                 
141 MAURACH, Reinhart. Derecho penal - Parte general. Buenos Aires : Astrea, 1995. p. 761. 
142 LISZT, Franz Von. La idea de fin en el Derecho Penal. 1ª ed., Valparaíso: EDEVAL, 1994. 
143 PUIG, Santiago Mir. Introducción a las bases del Derecho Penal. 2º ed. Montevideo: B de F Ltda., 2003, p. 
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sociedade. Assim, buscando impedir que os prognósticos de desastres, calamidades e 

catástrofes efetivamente se realizem, a atuação preventiva do Estado se impõe como medida 

imprescindível. 

Nesse ponto, há de se admitir que a prevenção geral serve, notadamente, de 

fundamento para a criminalização dos comportamentos temerosos ou arriscados no bojo da 

sociedade de risco, sendo que tal afirmativa não pode ser estendida à função preventiva 

especial. 

É que, como salienta Santiago Mir Puig, “la prevención especial no puede operar, 

pues, como la general, en el momento de la conminación penal, sino en el de la ejecución de 

la pena”144. 

O cumprimento da meta prevencionista de se evitar a ocorrência dos temerosos danos 

oriundos dos riscos mundiais, inatos na sociedade contemporânea, somente pode ser pensado 

de um modo exitoso caso haja um alinhamento com a perspectiva de prevenção geral, posto 

que essa se dirige, precipuamente, em direção à toda comunidade, ou seja, aos não 

delinquentes, não se restringindo ao indivíduo condenado. 

Enquanto a doutrina da prevenção geral é possível de ser utilizada como fundamento 

da criminalização primária, bem como de servir de baliza para adoção de novos bens jurídicos 

com a cominação penal, a prevenção especial resta adstrita à fase judicial e executiva da pena, 

seja para emoldurar o comportamento (ou a moral) do condenado aos padrões socialmente 

aceitos – por meio da reeducação e ressocialização – seja para neutralizar sua ação criminosa, 

sendo sempre uma fase posterior ao dano gerado. 

Tal conclusão também foi afirmada por Schmidhäuser em sua “teoria da 

diferenciação” e por Claus Roxin na construção doutrinária de uma “teoria dialética da 

união”, os quais partem de uma compreensão global das teorias da pena para afirmar a 

incidência de cada uma em momentos distintos e peculiares, no qual a sanção criminal se 

realiza. 

Segundo Schmidhäuser, compreendendo o sentido da pena para os diferentes sujeitos 

intervenientes na mesma, pode-se afirmar que para o legislador, a pena serve à defesa da 

coletividade, enquanto para o magistrado – em sua perseguição à pena justa – e os executores 

– na busca da ressocialização – a sanção criminal deve ser marcada pela prevenção especial. 

Nesse sentido, Santiago Mir Puig resume a visão eclética peculiar de Schmidhäuser 

afirmando que “en el momento de la conminación penal predomina la prevención general, en 
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el de la medición de la pena la justicia y en el de la ejecución de la pena la tutela del 

delincuente y la prevención especial”145. 

Por outro lado, também ratificando a noção de que a criminalização primária é 

marcada pela prevenção geral, Claus Roxin ressalta que as três fases essenciais pela qual 

passa a pena – cominação, dosimetria e execução – correspondem a funções diferentes, não se 

tratando de uma mera justaposição das teorias da pena, nem muito menos de uma barreira 

intransponível em cada fase, mas sim de uma preponderância de uma teoria em cada fase da 

pena146. 

Nesse ínterim, debruçando-se sobre a teoria unificadora da pena de Roxin, Mir Puig 

sintetiza os ensinamentos do referido mestre alemão elucidando que: 

[...] si la función de la pena es, en el momento legislativo, la protección de bienes 

jurídicos y prestaciones públicas imprescindibles, ello habrá de tener lugar - deduce 

ROXIN - por la vía de la prevención general, pues la conminación típica es anterior 

al delito y no podría, por tanto, ser base de la retribución ni de la prevención especial 

del delincuente. Sin embargo, la previa limitación efectuada del ámbito de lo punible 

impediría los excesos a que por sí sola la prevención general puede llevar. 

En resumen, la conminación penal típica sirve a la función de protección de bienes 

jurídicos y prestaciones públicas imprescindibles pormedio de la prevención 

general147. 

 

Por seu turno, no momento judicial (imposição e dosimetria da pena) a função da 

sanção penal é a confirmação da prevenção geral até o limite máximo da culpabilidade 

(retribuição), pois a pena não pode ultrapassar a culpabilidade do autor, ao passo que na sua 

fase executiva prepondera a prevenção especial com fito na ressocialização do delinquente148. 

Harmonizando-se a tal entendimento, Francisco Muñoz Conde conclui que: 

Si se distingue cada uno de los distintos estadios en que la pena  aparece,  se 

observara que en cada uno de ellos la pena  cumple funciones y  finalidades  

distintas. En el momento de la  amenaza penal, es decir, cuando el  legislador 

prohíbe una conducta amenazándola con una pena, es decisiva  la  idea  de 

prevención  general, pues se  intimida a los miembros de la comunidad, para que se 

abstengan de  realizar la conducta  prohibida. Pero si, a pesar de esa amenaza e 

intimidación general, se llega a cometer el hecho prohibido, entonces a su autor debe 

aplicársele la pena prevista para ese hecho, predominando en la aplicación de la 

pena la idea retributiva. Finalmente, durante la ejecución de  la pena impuesta, 

prevalece, sobre todo si se trata de una pena privativa de libertad, la idea de 

prevención especial, porque lo que en ese estadio debe perseguirse es la reeducación 

y socialización del delincuente.  Con otras palabras, cuando nuestro legislador 

amenaza con  la  pena de reclusión menor, en el art. 407 del Código  Penal, el matar 

a otra persona, lo hace con la esperanza  de que, a  la vista de la pena con que  

conmina la realización de ese hecho, la generalidad de los ciudadanos  normales se 

                                                 
145 PUIG, Santiago Mir. Introducción a las bases del Derecho Penal. 2º ed. Montevideo: B de F Ltda., 2003, p. 
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abstendrá de matar a  sus semejantes  -prevención general-. Pero si, a pesar de esta 

conminación, alguien llega a cometer culpablemente un homicidio, entonces debe 

aplicársele la pena prevista con un criterio  retributivo, es decir, porque ha cometido 

el  homicidio. Una vez impuesta la  pena correspondiente, debe procurarse sin 

embargo, de acuerdo con la idea  de prevención especial, que durante la ejecución de 

1á pena se actúe  directamente sobre el delincuente, educando y reprimiendo sus 

instintos  agresivos, para que, una vez cumplido el castigo impuesto, pueda 

integrarse en la comunidad como miembro perfectamente idóneo para la 

convivencia149. 

 

Portanto, como na sociedade do risco a prevenção de danos assume posição nuclear no 

sistema social, notadamente tendo em conta a característica catastrófica dos atuais riscos, a 

finalidade preventiva geral atua como elemento fulcral no Direito Penal incidente nessa 

sociedade, por meio da tentativa de intimidação aos possíveis delinquentes exercida pela 

cominação penal. 

Tendo em conta, contudo, que a criminalização pretensamente exemplarizante – 

através de uma função intimidativa geral – não impede, por si só, que atos danosos 

efetivamente sejam realizados150, especialmente porque sucumbe a uma investigação empírica 

quanto a sua real eficácia preventiva151, a norma penal assume, num plano de fundo, como 

atributo principal na sociedade do risco um papel simbólico, representativo dos valores e 

interesses assumidos corpo social. 

Segundo Juan Terradillos Basoco, enquanto a eficácia instrumental do Direito Penal 

está vinculada à sua atitude de prevenir a realização de certos comportamentos, a sua função 

simbólica se estrutura na postura de constituir um certo número de representações individuais 

ou coletivas, positiva ou negativamente valoradas152. 

A relação entre a função simbólica e a instrumental na lei penal é de 

complementaridade, sendo que a proteção dos bens jurídicos por meio da criminalização 

primária se vê reforçada pelas escalas axiológicas de desvalor do comportamento. 

Nesse sentido, toda lei penal é vinculada a efeitos simbólicos153, sendo que isso não 

propõe imaginar um problema disfuncional, pois se é evidente que o direito se manifesta pela 

linguagem, a representatividade ou simbologia é própria a todo tipo de manifestação 

comunicativa. 

                                                 
149 CONDE, Francisco Muñoz. Introducción al Derecho Penal. 2º ed. Montevideo: B de F Ltda., 2001, p. 74-
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152 Ibid., loc. cit. 
153 HASSEMER, Winfried. Derecho Penal simbólico y protección de bienes jurídicos, in Juan Bustos Ramírez 
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61 

 

 

 

Problema, no entanto, surge quando há um desequilíbrio provocado pela ineficácia das 

normas e a ausência de operosidade das mesmas, pois, conforme Hassemer, um Direito Penal 

que em muitos de seus âmbitos possui somente um efeito simbólico não será capaz, 

eventualmente, de cumprir com sua tarefa, pois haverá perdido toda sua credibilidade154. 

No Direito Penal existente na sociedade de risco, caracterizado pela postura 

intrinsecamente preventiva, a função simbólica é potencializada no intuito de externar uma 

aparente segurança, proteção e estabilidade do corpo social, sendo que a mera criação de 

novos tipos penais ou a ampliação das penas abstratamente previstas já cobre boa parte dos 

objetivos simbólicos155, fato esse que não implica, todavia, no reconhecimento da ampliação 

da eficácia da tutela protetiva. 

O fenômeno do Direito Penal simbólico, nessa perspectiva, indica que: 

[...] se trata de una oposición entre “realidade” y “apariencia”, entre “manifiesto” y 

“latente”, entre lo “verdaderameente querido” y lo “otramente aplicado”; y se trata 

siempre de los efectos reales de las leyes penales.  “Simbólico” se asocia con 

“engano”, tanto en sentido transitivo como reflexivo156. 

 

Em idêntico sentido, Marcelo Neves ao promover uma investigação científica acerca 

da “constitucionalização simbólica”, salienta que o simbolismo, em verdade, reside na 

“discrepância entre a função hipertroficamente simbólica e a insuficiente concretização 

jurídica de diplomas constitucionais”157. 

Para o mencionado professor titular da Universidade de Brasília, a ideia de uma 

legislação simbólica: 

[...] aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que se refere ao sistema 

jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei, 

sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental158. 

 

Hassemer classifica as leis simbólicas em: a) declaratórias de valores – à exemplo das 

leis de criminalização do aborto; b) moralmente apelativas – à exemplo das leis ambientais 

que impõem uma consciência ecológica; c) respostas substitutivas do legislador – as quais 

possuem intensão de funcionar como álibi da atuação comissiva do Estado, ao menos no 

sentido de tranquilizar a sociedade, como as leis que tratam do terrorismo; d) 
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compromissórias – previstas por meio de clausulas gerais com intuito de manter o Estado 

permanentemente disposto à satisfazer uma necessidade de atuar imediata159. 

Por sua vez, numa classificação muito próxima àquela elaborada por Hassemer, 

Marcelo Neves, utilizando-se de um modelo tricotômico para a tipologia da legislação 

simbólica desenvolvido por Harald Kindermann, salienta que as mesmas podem trazer em seu 

conteúdo proposições no intuito real de “a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a 

capacidade de ação do estado e c) adiar a solução de conflitos sociais através de 

compromissos dilatórios”160. 

A caracterização do Direito Penal do Risco como um Direito Penal Simbólico surge 

do fato de que suas funções latentes se sobrepõem às funções manifestas, ou seja, o discurso 

de prevenção dos riscos catastróficos, em verdade, representa por meio da cominação penal a: 

1) satisfação pelo Estado da necessidade de segurança e estabilidade inerente à sociedade do 

risco, 2) acalmando os ânimos dos cidadãos, os quais tornaram-se autoconscientes dos perigos 

oriundos do desenvolvimento técnico-científico, passando a conviver permeados de uma 

heurística do medo, bem como 3) demonstrando que o Estado se encontra não só atento aos 

perigos que sondam a sociedade contemporânea, mas também adequadamente forte para 

solucioná-los. 

Segundo Hassemer: 

“Simbólico” en sentido crítico es por consiguiente un Derecho penal en el cual las 

funciones latentes predominen sobre  las manifiestas: del cual puede esperarse que 

realice a  través  de  la  norma  y su  aplicación  otros objetivos  que los descritos en 

la norma. Con ello se entiende -como ya expresa la determinación del concepto-  por 

“funciones manifiestas” llanamente las condiciones objetivas de  realización de  la 

norma, las que la propia norma alcanza en su formulación: una regulación del 

conjunto global de casos singulares que caen en el ámbito de aplicación de la norma, 

esto es, la protección del bien jurídico previsto en la norma. Las ‘funciones  

latentes”, a diferencia,  son múltiples, se sobreponen parcialmente  unas a  otras y 

son descritas ampliamente en la literatura: desde la satisfacción de una  “necesidad 

de actuar” a un apaciguamiento de la población, hasta la demostración de un Estado 

fuerte. La previsibilidad de la aplicación de la norma se mide en la cantidad y 

cualidad de las condiciones objetivas,  las que están a disposición de la realización 

objetiva instrumental de la norma. Una predominancia  de las  funciones latentes  

fundamenta lo que aquí denomino “engano”  o “apariencia”:  Los fines descritos en 

la regulación de  la norma son  -comparativamente-  distintos a los que se esperaban 

de hecho;  no se puede uno fiar de la norma tal y como ésta se presenta.  Finalmente 

en esta concreción de “imbólico”no se trata sólo del proceso de aplicación de las 

normas, sino frecuentemente  ya  de  la  formulación y publicación  de  la  norma:  

en algunas normas  (como §220a StGB) apenas  se  espera  aplicación  alguna.161. 
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Nesse sentido, o Direito penal do Risco serve de instrumento do Estado na busca pela 

exteriorização da confirmação de valores sociais contemporâneos (meio ambiente, economia, 

cultura, tecnologia, etc.), satisfazendo as expectativas dos cidadãos (prevenção e proteção dos 

riscos), bem como sendo utilizado como álibi da conduta comissiva do legislador – 

produzindo confiança no sistema jurídico-político162, sem que isso implique proteção efetiva 

ou real aos riscos enormes oriundos da sociedade industrial, científica e tecnológica – 

progressivamente complexa – razão pela qual é identificado como um direito simbólico163. 

 

2.5.2 A criminalização pela fórmula dos tipos penais de perigo abstrato 

 

O clamor pela utilização do Direito Penal na sociedade de risco impõe sua atuação 

como instrumento de prevenção à concretização das catástrofes temerosamente anunciadas. 

Para tanto, o legislador vem maximizando, paulatinamente, o emprego dos delitos de perigo 

abstrato com fito na antecipação da punição por meio da potencialização o controle de 

comportamentos. 

Afirmando a característica da utilização dos tipos penais de perigo abstrato no bojo da 

atual sociedade de risco, Blanca Mendonza Buergo ressalta que: 

Resulta manifesto que uno de los rasgos que más claramente caracteriza este 

Derecho penal moderno es la cresciente utilización en la mayoría de las reformas 

penales de la técnica de los tipos de peligro abstracto, así como de delitos de 

emprendimiento o de consumación anticipada y la punición específica de actos 

preparatorios, con la finalidad confesada de ampliar la capacidad de respuesta y la 

edicacia en el control de conductas, puesto que al disminuir estos delitos los 

requisitos de punibilidad, facilitan enormemente la aplicación del tipo y con ello el 

alcance de la utilización del instrumento penal164. 
 

Segundo definição de Claus Roxin, delitos de perigo abstrato são aqueles em que se 

castiga a conduta tipicamente perigosa como tal, sem se investigar se no caso concreto tenha 

ocorrido um resultado de exposição a perigo. Nesses, a periculosidade típica de uma ação é 

motivo para sua penalização, sendo que a punibilidade independe da produção real e efetiva 

de um perigo demonstrado no fato ocorrido165. 

Em idêntico sentido é a definição dada por Enrique Bacigalupo, segundo o qual um 

tipo penal é classificado de perigo abstrato quando se reduz simplesmente a descrever uma 
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forma de comportamento que segundo a experiência geral representa em si mesma um perigo 

para o objeto protegido, sem que haja necessidade de que esse perigo tenha efetivamente se 

verificado no caso concreto166, sendo suficiente a comprovação da ação167. 

Em uma definição precisamente clara e direta, José Cerezo Mir leciona que: 

En los delitos de peligro abstracto, el peligro es únicamente la ratio legis, es decir el 

motivo que indujo al legislador a crear la figura delictiva. Se castigan ciertas 

conductas porque generalmente llevan consigo el peligro de un bien jurídico. El 

peligro no es aquí un elemento del tipo y el delito queda consumado aunque en el 

caso concreto no se haya producido un peligro del bien jurídico protegido.168 
 

Harmônica com tal ensinamento também é a descrição elaborada por Blanca Mendoza 

Buergo, acerca dos crimes de perigo abstrato, segundo a qual: 

Los delitos de peligro abstracto castigan la puesta en prática de uma conducta 

reputada generalmente peligrosa, sin necessidad de que haga efectivo un peligro 

para el bien jurídico protegido. En ellos se determina la peligrosidad de la conduta 

típica a través de uma generalización legal basada en la consideración de que 

determinados comportamientos son tipicamente o generalmente para el objeto típico 

y, em definitiva, para el bien jurídico. Así, al considerar que la peligrosidad de la 

acción típica no es elemento del tipo sino simplemente razón o motivo de la 

existência del precepto, se concluye que no solo no es necesario probar si se há 

producido o no en el caso concreto uma puesta em peligro, sino ni siquiera 

confirmar tal peligrosidad general de la conducta en el caso individual, ya que el 

peligro viene deducido a través de parâmetros de peligrosidad preestablecidos de 

modo general por el legislador [...]169. 

 

Consonante Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde, a moderna legislação 

penal vem se caracterizando, cada vez mais, pela utilização dos chamados “delitos sem 

vítimas” ou “delitos de vítimas difusas”170, como é o exemplo do tráfico de drogas, do Direito 

Penal econômico e da proteção penal ao meio ambiente. O Direito Penal, então, passa a 

“alejar a la víctima del Derecho penal material e ir sustituyendo la causación del daño por su 

puesta en peligro, los delitos de resultado por los delitos de peligro abstracto, los bienes 

jurídicos individuales por bienes jurídicos universales”171. 

Tal espécie de delito se diferencia do intitulado “crime de perigo concreto”, sendo que 

neste últimos a realização do tipo pressupõe que o objeto da ação encontrou-se realmente em 

perigo de ser lesionado. Nos delitos de perigo concreto, o perigo ao bem jurídico é elemento 

do tipo. 

                                                 
166 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal: parte general. 2ª ed.. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 231. 
167 Ibid., p. 312-313.. 
168 MIR, José Cerezo. Los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho Penal del Riesgo. Revista de 

Derecho Penal y Criminología. Madrid, n. 10, 2002, p. 47. 
169 BUERGO, Blanca Mendoza. Limites dogmáticos y político-criminales de los delitos de peligro abstracto. 

Granada: Comares, 2001, p. 19-20. 
170 CONDE, Francisco Muñoz., HASSEMER, Winfried. Introducción a la criminología y al Derecho Penal. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, p. 31. 
171 Ibid., loc. cit. 



65 

 

 

 

Ademais, é mister salientar que muito da diferença entre os delitos de perigo abstrato e 

concreto no direito brasileiro se demonstra diluída quando verificada a perspectiva básica 

sobre a qual se busca a definição dos conceitos de ambas as espécies de crimes. 

Como elucida Luis Greco, tratando-se do perigo concreto numa perspectiva ex post, 

leva-se em consideração “todas as circunstâncias reais, mesmo as que somente conhecidas e 

cognoscíveis após a realização do fato”, doutrina essa uníssona na Alemanha. Na doutrina 

italiana e brasileira, contudo, adota-se, majoritariamente, uma perspectiva ex ante, ou seja, 

leva-se em consideração “unicamente as circunstância conhecidas e cognoscíveis no momento 

da prática do fato”, conceito esse de âmbito mais elástico do que o primeiro (ex post), 

compreendendo, inclusive, “grande parte daquilo que os alemães chamam de perigo 

abstrato”172. 

Por outro lado, para a explicação do que vem a ser perigo concreto a doutrina 

apresenta duas propostas, consonante o escol de Luís Greco, segundo o qual: 

Uma, de matriz ontológico, proposta sobretudo por Horn e que acabou por encontrar 

pouquíssimos seguidores, afirma existir perigo concreto quando a não-ocorrência do 

resultado não é cientificamente explicável, através de uma lei natural. Segundo 

Horn, se não fosse possível afirmar em razão de qual lei natural o resultado danoso 

deixou de ocorrer, se as leis naturais de que dispomos levassem-nos a diagnosticar a 

ocorrência de um resultado o qual, na verdade, não se sucedeu, então estaríamos 

diante de uma verdadeira situação de perigo concreto. Já a segunda concepção, de 

caráter normativo, rechaça a possibilidade de que se possa recorrer a dados ônticos, 

inerentes ao mundo do ser, para definir quando há perigo concreto. Para este 

conceito normativo de perigo, na formulação que ele recebe de Schünemann, 

estaremos diante de um perigo concreto somente quando não se pudesse ter confiado 

na não-ocorrência do resultado. Noutras palavras: o bem jurídico terá passado por 

perigo concreto quando a inocorrência da lesão parece mera obra do acaso, quando 

um homem racional não pudesse contar com um final feliz para os acontecimentos. 

[...] É este o conceito de perigo concreto hoje majoritário173. 

 

Numa sociedade constituída sob o receio da ocorrência de fatos calamitosos, globais, 

irreversíveis, provocados pelos seus próprios integrantes no incremento da atividade 

desenvolvimentista, o discurso acerca da necessidade de atuação preventiva é 

impositivamente elevado à posição de único adequadamente capaz de enfrentar os riscos 

contemporâneos – evitando-os, o que acaba por influenciar na forma como a política criminal 

e a dogmática penal se realizam. 

                                                 
172 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate 

sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, ano 

12, n. 49, julho/agosto, 2004, p.120. 
173 Ibid., p.120-121. 
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Nessa perspectiva, os delitos de perigo abstrato constituem o instrumento principal por 

meio do qual se concretiza a tutela penal antecipada174. Para além desses, a doutrina costuma 

apresentar outras categorias específicas de crimes incidentes na atual sociedade do risco, 

especialmente tendo em vista a proteção ao meio ambiente e à economia, quais sejam: delitos 

de acumulação175, de idoneidade, de periculosidade, de perigo potencial, de atitude e delitos 

de perigo abstrato-concreto ou de perigo hipotético176. 

É indispensável ressaltar, porém, que tal consideração não deve ser interpretada sob o 

viés da discussão do bem jurídico, mas sim sob uma análise da estrutura do delito, ou seja, de 

acordo com os ensinamento de Luís Greco, “ao tratar do bem jurídico, está-se diante da 

pergunta: o que proteger? Ao tratar da estrutura do delito, o problema já não é mais o que 

proteger, e sim: como proteger?”177. 

Um mesmo bem jurídico, a exemplo da vida, pode ser protegido, direta ou 

indiretamente, por diversos modelos de estrutura do delito – como os crimes de lesão 

(homicídio, art. 121 do CP), crimes de perigo concreto (incêndio, art. 250 do CP) e crimes de 

perigo abstrato (rixa – art. 137 do CP), não representando, por si só, numa ilegitimidade do 

bem jurídico protegido178. 

Em verdade, a discussão do bem jurídico (ou do que proteger) perpassa pela análise 

crítica daqueles denominados de “pseudocoletivos” ou meramente aparentes, normalmente 

vinculados ao conceito de bens jurídicos coletivos, os quais se valem, em geral, da técnica da 

abstração do perigo com fito na incriminação de condutas. 

Esses supostos bens jurídicos pseudocoletivos vem, há muito, sendo passíveis de 

críticas pela doutrina nacional (Luís Greco) e estrangeira (Roxin, Schünemann, Hefendehl e 

Amelung), sendo que surgem, paulatinamente, vozes defensoras de uma decomposição dos 

mesmos em bens jurídicos individuais (v.g. a desconstrução dos bens jurídicos paz pública, 

                                                 
174 PAZ, M. Isabel Sánchez García de. El moderno Decrecho Penal y la anticipación de la tutela penal. 

Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1999, p. 36. 
175 GUIRAO, Rafael Alcácer. La protección del futuro y los daños cumulativos. Anuario de derecho penal y 

ciencias penales. Madrid, t. LIV, 2003, p. 150 et seq. 
176 SCHÜNEMANN, Bernd. La estructura de los delitos de peligro (los delitos de peligro abstracto y 

abstracto-concreto como modelo del Derecho Penal Económico moderno). Trad. Irene Molina González. in 

Cuestiones actuales del sistema penal. Crisis y desafios. Lima: Ara, 2008, p. 17 e ss.. Cf. também: SILVEIRA, 

Renato de Mello Jorge. Direito Penal Econômico como Direito Penal de perigo. São Paulo: RT, 2006, p. 120 e 

ss. 
177 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate 

sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, ano 

12, n. 49, julho/agosto, 2004, p. 117-118. 
178 Ibid., p. 118. 
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incolumidade pública, saúde pública, segurança no trânsito, relações de consumo entre outros, 

por serem mera somatória de bens jurídicos individuais)179. 

Uma análise detida sobre os bens jurídicos coletivos, bem como a identificação dos 

pseudocoletivos representa uma importante tarefa a ser executada, continuamente, pela 

ciência jurídica no bojo da sociedade contemporânea, haja vista que, como salienta Maria 

Isabel Sánchez García de Paz, a maioria dos novos delitos de perigo abstrato são figuras 

orientadas à tutela de bens jurídicos supraindividuais – coletivos ou universais – os quais se 

situam no contexto da sociedade do risco180. 

Por outro lado, os delitos de perigo abstrato ou de perigo presumido são 

contemporaneamente produzidos em larga escala como fórmula político-criminal de domínio 

da criminalidade não-convencional, nos quais o agente simplesmente viola o imperativo da 

norma, não fazendo aquilo que deve - non facere quod debetur. 

Desse modo, nos referidos delitos a pena é aplicada como medida de repreensão à 

mera violação da lei, e não a exposição do bem jurídico tutelado a uma violência efetiva ou 

mesmo uma ameaça concreta, assim como o tipo é estabelecido tendo por fundamento a 

prevenção de uma eventual concretização dos riscos. 

É nesse sentido, ainda, que Leando Gomicki Nunes afirma se tratar, os delitos de 

perigo abstrato, de: 

Uma opção político-criminal a favor do adiantamento de barreiras de proteção social 

(Vorfeldkriminalisierung) [...] Justificam-se os adeptos dessa política criminal 

afirmando que a intervenção penal precoce (anterior a colocação concreta em perigo 

dos bens jurídicos) decorre das regras de experiência, que permitem afirmar a 

periculosidade típica de alguns comportamentos, ainda que não exista qualquer 

desvalor de resultado, bastando o desvalor de ação.181 

 

Pode-se, então, concluir que os referidos tipos penais de perigo abstrato representam 

característica marcante na novel sociedade do risco, pois: 

No es casual que sea la figura utilizada a menudo para la protección de bienes 

jurídicos supraindividuales como la salud o la seguridad pública; así como para la 

criminalización de conductas que tienen que ver con la manipulación de fuentes de 

peligro. Por ejemplo, la energía nuclear, el tráfico rodado, el manejo de sustancias 

peligrosas etc. Cumplen, en este sentido, estas normas una función decididamente 

preventiva en relación con riesgos de carácter colectivo. La mayoría son de origen 

reciente, y éste, así como su desarrollo, están ligados a una sociedad fuertemente 

industrializada y tecnologizada como la nuestra, calificada en al ámbito de la 

                                                 
179 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate 

sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, ano 

12, n. 49, julho/agosto, 2004, p. 115. 
180 PAZ, M. Isabel Sánchez García de. El moderno Decrecho Penal y la anticipación de la tutela penal. 

Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1999, p. 38. 
181 NUNES, Leandro Gornicki. Fatos puníveis de perigo abstrato: apontamentos críticos. Disponível em: 

<http://www.gornickinunes.adv.br/pt/adv_artigos/18.pdf>. Acesso em: 07 de outubro de 2010, às 19h53min. 
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68 

 

 

 

sociología como una “sociedad de riesgo”. El Derecho Penal orientado en esta línea 

de prevención del riesgo se ha calificado de “Derecho Penal de la sociedad de 

riesgo” o “Derecho Penal del riesgo”. El principal recurso técnico del mismo serían 

los delitos de peligro abstracto, aunque no exclusivo [...]182. 

 

2.5.3 A expansão das leis penais em branco 

 

As normas penais em branco encontram sua razão de ser na 

indeterminação/incompletude do tipo legal, o qual não se demonstra devidamente 

minudenciado em seus corolários elementos. 

Conforme definição de Claus Roxin, as leis penais em branco são tipos que somente 

contém uma norma sancionadora, mas que deixam, contudo, sua integração a outras leis, 

regulamentos ou, inclusive, atos administrativos183. 

Segundo o mencionado autor, analisando jurisprudência do Tribunal de Justiça Federal 

da Alemanha (Bundesgerichtshof), fala-se de lei penal em branco quando o tipo e a 

cominação da pena “están separados de modo tal que la integración de la conminación de 

pena mediante el correspondiente supuesto de hecho se lleva a cabo independientemente por 

otra instancia y en otro momento”184. 

Por seu turno, Enrique Bacigalupo define como lei penal em branco os casos em que a 

proibição ou o comando de ação se encontram em disposições distintas da lei que contém a 

ameaça penal185. De acordo com o retratado autor espanhol, ‘el Tribunal Supremo ha 

afirmado que ‘son leyes penales en blanco aquéllas cuyo supuesto de hecho debe ser 

completado por otra norma producida por una fuente jurídica legítima’”186. 

De acordo com Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia e Alejandro Slokar, as leis 

penais em branco – conhecidas também por leis penais cegas – se restringem em estabelecer a 

cominação, deixando que a ação proibida seja determinada por outra lei, a qual poderá ser 

formal, muito embora geralmente não seja187. Os referidos autores lecionam que as leis penais 

em branco: 

[...] Se las teorizó en Alemania en tiempo del imperio, para los casos de leyes 

nacionales completadas por otras locales. Se afirmó que la ley penal en blanco tiene 

                                                 
182 PAZ, M. Isabel Sánchez García de. El moderno Decrecho Penal y la anticipación de la tutela penal. 

Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1999, p. 38. 
183 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Trad. Diego-Manual Luzón Pena, Miguel Díaz y 

García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 465. 
184 Ibid., p. 466 
185 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal: parte general. 2ª ed.. Buenos Aires: Hammurabi, p. 158. 
186 PAZ, M. Isabel Sánchez García de. op. cit., p. 38. 
187 ALAGIA, Alejandro., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal: parte general. 

2ª ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 115. 
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vigencia independiente de la norma que la completa, como resultado de la teoría de 

las normas de Binding, quien afirmaba que el tipo de estas leyes no repite la 

definición de la conducta prohibida por la norma, sino que, por el contrario, es un 

blanco cuyo contenido lo dará la norma. De este modo, como la norma pertenecía a 

un ámbito extrapenal, la ley en blanco tenía vigencia desde su sanción, en tanto que 

la sanción de la norma sólo era un presupuesto para su aplicación. No cabe 

compartir este criterio, porque no puede afirmarse que haya un tipo penal cuando 

sólo hay una pena legal pero falta la acción típica, ¡o que le impide cumplir su 

función de programación criminalizante. [...]188. 

 

Santiago Mir Puig, diferenciando leis penais incompletas no que tange ao seu 

conteúdo das leis penais incompletas em relação a sua estrutura, afirma que só 

excepcionalmente uma disposição legal deixa de expressar, totalmente, o fato ou a 

consequência jurídica, não apresentando toda a estrutura necessária em uma proposição 

jurídica – como ocorre na lei penal em branco – a qual por meio da remissão a outras 

disposições se encarregará de preencher o vazio existente no preceito remitente189. 

Em compreensão bastante próxima à formulada por Santiago Mir Puig, Antonio 

García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes distinguem conceitualmente a estrutura legal 

da estrutura lógica das normas, elucidando que estas últimas são formadas por preceito 

normativo e sanção (preceito primário e secundário), sendo que frequentemente o texto legal 

não espelha a estrutura normativa190. Para ambos autores: 

As chamadas “leis penais em branco” (essa terminologia, como se sabe, procede de 

BINDING – “Blankettstrafgesetze”) revelam uma hipótese muito singular de técnica 

legislativa. De um modo geral, como afirmamos, não é raro que as proposições 

jurídicas (preceito primário) não cheguem a formular uma norma completa, sendo 

necessário recompô-la por meio da integração de fragmentos dispersos no 

ordenamento legal. 

A técnica das leis penais em branco supõe um passo a mais. Com efeito, nelas, a 

disposição legal (preceito primário) deixa total ou parcialmente de expressar a 

integralidade da situação fática e faz remissão a (ou pressupõe a existência de) 

outras disposições que há de cobrir-lhe o vazio. Trata-se, pois, de uma 

particularidade estrutural facilmente perceptível, porque afeta a face “externa da 

lei”, isto é, por que são leis que exigem um complemento normativo (para a 

compreensão da situação típica ou fática incriminada)191. 

Francisco Muñoz Conde, ao seu turno, conceitua normas penais incompletas ou 

dependentes como sendo aqueles preceitos que completam o tornam claro o pressuposto de 

fato ou a consequência jurídica descrita em outro lugar192, sendo que estrutura seu 

fundamento na mera razão da técnica ou economia legislativa, ou ainda numa “preguiça 

                                                 
188 ALAGIA, Alejandro., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal: parte general. 

2ª ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 115. 
189 PUIG, Santiago Mir. Introducción a las bases del Derecho Penal. 2º ed. Montevideo: B de F Ltda., 2003, p. 
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190 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 557. 
191 Ibid., p. 559. 
192 CONDE, Francisco Muñoz. Introducción al Derecho Penal. 2º ed. Montevideo: B de F Ltda., 2001, p. 45. 
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legislativa” como ocorre com as normas de pura remissão, na qual o legislador estabelece o 

preceito secundário da norma incriminadora remetendo a pena fixada para um pressuposto de 

fato distinto193. 
Em verdade, há numerosas definições acerca das denominadas leis penais em branco, 

as quais variam sua compreensão conforme o pressuposto que tomam como ponto de partida. 

Sua noção inicial, idealizada por Binding, estabeleceu uma aproximação ao conceito 

de norma de autorização ou delegação, eis que explicava os casos em que a lei do império 

alemão era completada pelas leis estaduais ou municipais, sendo que as normas 

complementares somente possuiriam validade caso respeitassem a hierarquia delegatória das 

fontes – leis nacionais, estaduais e municipais, nessa ordem decrescente.194 

Em seguida, a noção de lei penal em branco foi ampliada por Mezger, o qual atrelou 

ao conceito anterior (complemento contido em outra lei formulado por outra instância 

legislativa inferior) – que optou por denominar de tipo penal em branco próprio ou em sentido 

estrito – duas novas hipóteses que intitulou de tipo penal em branco impróprio ou em sentido 

amplo, quais sejam: a) o complemento se encontra contido na mesma lei; e b) o complemento 

se encontra contido em outra lei, contudo emanado da mesma instância legislativa195. 

Ambas formulações se diferem, estruturalmente, pelo fato de que, enquanto Binding 

estabelece um significado político às leis penais em branco, vinculado ao princípio de 

legalidade – eis que trata-se de uma autorização a uma instância legislativa inferior que 

deverá se manter adstrita ao quanto delegado – Mezger ancora as bases fundamentais na mera 

técnica legislativa, aceitando não só o conceito originário elaborado por Binding, como 

também as demais técnicas remissivas196. 

Para além das duas compreensões acima contrapostas, também há a admissão do 

conceito de lei penal em branco quando o complemento se encontra “fuera de la ley” de que 

se trate, quer seja o mesmo de igual ou inferior categoria que esta, o que facilita a resolução 

da problemática do erro e da retroatividade da lei penal mais favorável, quando seus 

complementos se encontram normas extrapenais197. 

Tendo por base os pressupostos de Binding e Mezger, incumbe salientar a definição 

diferenciada de lei penal em branco elaborada por Francisco Muñoz Conde como sendo 
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196 Ibid., p. 38-39. 
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“aquella cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal”198, eis 

que tal conceituação pode ser considerada restritiva ou ampliativa a depender do ponto de 

referência199. 

É que, por considerar lei penal em branco quando o pressuposto de fato se encontra em 

outro preceito contido apenas em outra lei há, nesse ponto, uma restrição àqueles que 

consideram que o complemento possa advir na mesma lei penal remissiva como Mezger. 

Por outro lado, a referida definição também admite ser adjetivada como ampla, haja 

vista que o complemento não se restringe, na visão de seu autor, a um preceito elaborado por 

uma autoridade legislativa hierarquicamente inferior àquela que editou o preceito incompleto, 

como pensava Binding, podendo, desse modo, ser completada por lei penal editada pelo 

mesmo legislador. 

Conceito majoritariamente aceito pela doutrina brasileira é aquele formulado por Luiz 

Regis Prado, segundo o qual: 

A lei ou norma penal em branco pode ser conceituada como aquela em que a 

descrição da conduta punível se mostra lacunosa ou incompleta, necessitando de 

outro dispositivo legal para a sua integração ou complementação. 

Essa afirmação significa dizer que o preceito, a hipótese legal (preceito ou prótase) é 

formulada de maneira genérica ou indeterminada, devendo ser preenchida, 

colmatada ou determinada por ato outro normativo (legislativo ou administrativo), 

em regra, de cunho extrapenal, que fica pertecendo, para todos os efeitos, à lei 

penal200. 

 

Ademais, ainda há as denominadas leis penais em branco às avessas ou invertidas 

(“ley en blanco al revés”), quando o preceito da estrutura legal que precisa ser 

complementado é o secundário, o sancionatório, sendo aquelas cujas disposições do 

pressuposto de fato se encontram claramente definidas, ao passo que as disposições que fixam 

as consequências jurídicas são remetidas a outras normas201. 

Tanto quanto os tipos penais de perigo abstrato, a utilização das normas penais em 

branco é uma das características do Direito Penal do Risco, posto que permite que a sociedade 

se adeque, com a velocidade inerente aos dias atuais, ao dinamismo dos riscos catastróficos da 

contemporaneidade, eis que por se tratarem, geralmente, de complementos administrativos, o 

processo de sua modificação é muito mais simplificado e célere do que de uma lei 

propriamente dita. 
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No mais, a possibilidade de que o Estado, gestor dos riscos, possa adequar a 

dogmática jurídico-penal à política criminal propagada pelo mesmo, sem que para isso tenha 

de se submeter ao burocrático e prolongado processo de elaboração legislativa, faz com que o 

Direito Penal possa responder, mais facilmente e de modo imediato, às pressões populares e 

midiáticas, permeadas pelo pavor da concretização dos riscos da atual sociedade. 

Segundo Pablo Rodrigo Alflen da Silva, “nesta hipótese o ato legislativo estabelece a 

sanção de modo preciso, mas deixa o conteúdo totalmente sem especificação, pois cede à 

formulação do tipo”202. 

Arrematando o entendimento supra exposto, elucida o referido professor da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul que: 

Os problemas resultantes da moderna sociedade do risco, tendem à fazer com que se 

amplie cada vez mais o emprego desta técnica, ao mesmo tempo em que objetivam a 

redução das garantias jurídico-penais. Assim, se se toma como horizonte de projeção 

a própria afirmação de Binding de que “a lei penal temporariamente como um corpo 

errante procura sua alma”, tem-se que a lei penal dispõe o preceito, mas o faz de 

modo genérico, sendo que remete à outro dispositivo para precisá-lo, e isso devido à 

exigência do postulado de lex certa. Portanto, pode-se considerar as leis penais em 

branco como aquelas leis penais que fixam a cominação penal, mas descrevem o 

conteúdo da matéria de proibição de modo genérico (o branco), remetendo expressa 

ou tacitamente à outros dispositivos de lei (remissão interna ou externa) ou 

emanados de órgãos de categoria inferior, para precisá-lo.203 

 

Ratificando a constatação de que o sistema jurídico penal da sociedade contemporânea 

se vale das leis penais em branco como traço distintivo na criminalização dos 

comportamentos indesejáveis e arriscados, Luiz Regis Prado afirma que: 

[...] a regulação jurídico-penal de certas matérias (v.g., economia popular, meio 

ambiente, relações de consumo, saúde pública, ordem tributária), altamente 

condicionadas por fatores histórico-culturais, que exigem uma atividade normativa 

constante e variável, costuma ser realizada por imperiosa necessidade técnica através 

do modelo legislativo denominado lei penal em branco (Blankettstrafgesetz), cuja 

origem remonta ao pensamento de Karl Binding (As normas e sua infração, 1872). 

E, no ensejo ora focalizado, “claro está que a principal vantagem da norma em 

branco é a estabilidade do dispositivo principal, emanado de autoridade legislativa 

de maior categoria através de moroso e complicado processo. As mutações impostas 

em razão do tempo e do lugar se fazem por meio de atos legislativos mais simples, 

de fácil maleabilidade, como é o caso da alteração da tabela de preços, dependente 

de mero ato administrativo e não do laborioso sistema de edição de lei ordinária”204. 

 

Desse modo, acertada é a afirmação de Pablo Rodrigo Alflen da Silva, o qual leciona 

que: 

                                                 
202 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. A problemática das leis penais em branco face ao Direito Penal do 

Risco in Leituras Constitucionais do Sistema Penal Contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, 

p. 26. 
203 Ibid., p. 28. 
204 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Vol. I, 11ª ed.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 214-215. 
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Isso conduz, sem dúvida, cada vez mais ao emprego – além de tipos penais 

excessivamente vagos e ambíguos – de cláusulas gerais como a da técnica das leis 

penais em branco, principalmente aquelas que fazem uso de remissões dinâmicas, 

tendo em vista que o panorama atual comporta um número incalculável de situações 

extremamente complexas, o que justamente era utilizado como fundamento para o 

uso desta técnica já em épocas nas quais as situações complexas que reclamavam 

tutela jurídico-penal eram em número reduzido e cuja complexidade possuía 

extensão muito menor. Tal problemática já foi verificada por Sgubbi, principalmente 

ao observar que com o desaparecimento (scomparsa) da divisão de poderes, a 

autoridade administrativa independente torna-se legislador. Porém, Kuhlen tem 

referido a respeito disso, que “a adaptação do Direito Penal à mudança técnica exige 

uma forma abstrata de lei penal que possa ser mantida nesta abstração de forma 

constante e por muito tempo, ao passo que sua concretização leve em conta o rápido 

desenvolvimento dos modernos riscos. Uma possibilidade, ao legislador, relativa a 

uma abstração desta espécie consiste na elaboração de leis penais em branco”205. 

  

3. OS PRINCÍPIOS PENAIS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS E A 

ILEGITIMIDADE DO DISCURSO DO DIREITO PENAL DO RISCO 

 

A adoção do Direito Penal como protetor dos riscos catastróficos oriundos do 

desenvolvimento técnico-científico contemporâneo, por meio do resguardo dos bens jurídicos 

supraindividuais, a exemplo das Leis 6.453/77 (atividades nucleares), 8.137/90 (ordem 

tributária, econômica e relações de consumo), 9.605/98 (meio ambiente), 11.105/2005 

(biosegurança) e da Lei 12.737/2012 (informática), demonstra a opção do legislador pátrio 

pelo emprego do denominado Direito Penal do Risco no exercício da política criminal 

nacional. 

Por outro lado, o caráter expansionista desse moderno direito, o qual se vale, 

notoriamente, de normas penais em branco, tipos penais de perigo abstrato e uma atuação 

prima ratio do Direito Penal tende a não conformar-se com os princípios penais206, de índole 

garantista, insculpidos na Constituição Federal. 

A opção do Estado Brasileiro pela inclusão do sistema de garantias penais 

fundamentais no bojo da Carta Magna de 1988 faz insurgir desconfiança acerca da 

compatibilidade do Direito Penal do Risco no seio do ordenamento jurídico pátrio, posto não 

se coadunar, em decorrência de suas particularidades, com os nortes do princípio da 

                                                 
205 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. A técnica das leis penais em branco como instrumento oportuno em 

um Direito Penal do risco. Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia, Uberlândia, v. 36, 2008, p. 376-377. 
206 Não se discutirá aqui, por não ser este o objeto do presente trabalho, a natureza jurídica e a distinção 

classificatória existente entre os princípios e normas, debate esse que se vinculada a uma investigação na Teoria 

Geral do Direito, razão pela qual se indica para conferência do tema os seguintes livros: BOBBIO, Noberto. A 

Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004; ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2011; DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2010; e LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 6ª ed., Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2012. 
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legalidade – pelo desrespeito à taxatividade ante a adoção de normas penais em branco como 

fonte principal – assim como dos princípios da lesividade e da subsidiariedade, tendo em vista 

o emprego dos tipos penais de perigo abstrato e sua realização como prima ratio para solução 

dos problemas existentes na atual sociedade do risco. 

Assim, é por demais corolário afirmar que os princípios penais fundamentais 

insculpidos expressa ou tacitamente no texto constitucional fazem parte do núcleo 

imprescindível da estrutura orgânica do Estado Democrático de Direito Brasileiro, atuando 

como fonte irradiadora não só de uma política criminal, como também de todo sistema 

jurídico pátrio, fazendo com que qualquer legislação deva ter com os mesmo uma relação de 

conformidade. 

 

3.1. O princípio da legalidade e da taxatividade como limite à ampliação da utilização 

das normas penais em branco 

 

O atual Direito Penal se encontra estruturado sob as bases principiológicas 

fundamentais do Estado Democrático de Direito, o qual, por sua vez, elevou ao patamar de 

essencial o denominado princípio da legalidade, sendo que este possui, no direito pátrio, para 

além de nível legal (CP, art. 1º), também status constitucional (CF, art. 5º, inciso XXXIX), 

segundo o qual “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”. 

Desse modo, o Estado somente poderá constituir tipos penais criminalizantes, através 

da criminalização primária, bem como estabelecer as consequência jurídicas vinculadas à 

conduta infracional por meio de lei formal prévia. Luiz Regis Prado salienta que: 

A sua dicção legal tem sentido amplo: não há crime (infração penal) nem pena ou 

medida de segurança (sanção penal) sem prévia lei (stricto sensu). Isso vale dizer: a 

criação dos tipos incriminadores e de suas respectivas consequências jurídicas está 

submetida à lei formal anterior (garantia formal). Compreende, ainda, a garantia 

substancial ou material que implica uma verdadeira predeterminação normativa (lex 

scripta lex praevia et lex certa)207. 

 

 Inicialmente, o movimento iluminista dirigiu a finalidade do princípio da legalidade 

no intento de contenção do poder político exercido pelos monarcas absolutistas. 

Numa análise histórica, ressalta-se que com o advento do Estado e da positivação do 

direito, esse último iniciado pelo movimento de codificação no século XVIII, o direito passou 

a ser tratado como instrumento da política, sendo que “essa situava acima do direito e lhe 

                                                 
207 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Vol. I, 11ª ed.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 158. 
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conferia conteúdo e validade”208. A despeito de a política estar vinculada com o direito 

natural, o monarca estabelecia o que vinha a ser justo e injusto. 

Por outro lado, com a superveniência da ordem burguesa, as restrições às disposições 

políticas retornaram à ordem do dia. O próprio direito encontrou um modo de estabelecer a 

limitação da política sobre o próprio direito, sem que com isso se fincasse raízes no direito 

natural, mas sim no direito positivo. 

A Constituição foi a criação jurídica no seio da burguesia que possibilitou a 

“juridicização da política”, sendo que por meio desta o direito positivo foi dividido em dois 

complexos normativos – onde um era a “condição de surgimento e validade do outro”209. 

Nesse ínterim, Dieter Grimm salienta que: 

A política manteve sua competência de prescrever o direito sobre a sociedade, mas 

não gozava mais da liberdade dos monarcas absolutistas e era, ela própria, 

destinatário das condições legais. Por um lado, tratava-se de regulamentações 

processuais que precisavam ser observadas quando uma decisão política devia ter 

validade como norma obrigatória para a coletividade. Mas, por outro lado, na forma 

de direitos constitucionais foram também colocadas exigências de conteúdo para o 

direito escrito, cuja não-observação implicava sua nulidade210. 

 

Analisando a autovinculação do Estado através da lei, bem como ressaltando o caráter 

expansionista que a política possui, o referido autor alemão afirma que: 

A autovinculação do Estado ao direito por ele estabelecido e a independência da 

jurisdição como sua mais importante garantia organizatória constituíam-se em um 

postulado mais antigo que os esforços constitucionais e já realizado por alguns 

monarcas sob a influência do iluminismo. Até hoje a legalidade da administração e a 

independência dos tribunais compõem o núcleo do princípio do Estado de Direito, 

porém, perante a tendência da política em perseguir seus objetivos da forma mais 

livre possível, continuam uma aquisição ameaçada que exatamente por isso, fica 

condicionada à tutela constitucional211. 

 

Segundo Luiz Regis Prado, se ante a finalidade era propiciar a limitação estatal ao 

exercício do poder punitivo, hodiernamente o princípio da legalidade assumiu como 

fundamento existência “a proteção dos valores segurança jurídica, liberdade e igualdade, por 

meio da vinculação dos poderes públicos à lei precisa e concreta”212, ressaltando-se que foi 

originalmente idealizado por Monstesquieu e Rousseau, conceituado por Beccaria e 

formulado por Feuerbach. 

                                                 
208 GRIMM, Dieter. Constituição e Política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 08. 
209 Ibid., p. 09. 
210 Ibid., p. 09-10. 
211 Ibid., p. 13. 
212 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Vol. I, 11ª ed.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 158. 
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Em semelhante ensinamento, Enrique Bacigalupo afirma que a lei penal tem função 

decisiva na garantia da liberdade, expressando-se pela máxima latina elaborada por Feuerbach 

de “nullum crimen, nulla poena sine lege” 213, a qual visava dar concretude à finalidade 

preventiva geral da pena pensada pelo autor, pois não teria como inibir os cidadãos a não 

praticarem o fato criminoso se inexiste a lei penal incriminadora previamente passível de 

conhecimento214. 

Após sua elaboração, o princípio da reserva legal se destacou da teoria da coação 

psicológica como finalidade da pena, passando, então, a fundamentar o Direito Penal em 

qualquer que seja a teoria da pena adotada. 

Hodiernamente, o princípio da legalidade é exteriorizado por quatro exigências 

direcionadas ao legislador e aos tribunais, quais sejam: a) lei prévia; b) lei escrita; c) lei certa; 

e d) lei estrita. Nas palavras de Enrique Bacigalupo: 

Una sanción penal se habrá aplicado con arreglo al principio de legalidad si está 

establecida en una lex praevia (exclusión de la aplicación retroactiva de las leyes 

penales) y en una lex scripta (exclusión del derecho consuetudinario), que reúna las 

condiciones de una lex certa (exclusión de las cláusulas genrales), interpretada como 

una lex stricta —exclusión de la extensión analógica de la ley penal – (cfr. 

STC133/87)215. 

 

A referida subdivisão tem por finalidade maximizar a eficácia do princípio da 

legalidade, promovendo-lhe uma abordagem mais completa possível a fim de limitar o poder 

punitivo do Estado. 

Assim, surgiu a noção de que o retratado princípio não se restringe a mera exigência 

de uma lei penal pretérita (lex praevia) para considerar um fato como delituoso e aplicar ao 

seu agente uma sanção correspondente, mas sim que essa lei não deve conter ambiguidades ou 

indeterminações (lex certa), bem como não deve ser admitida em seu lugar o costume (lex 

scripta) ou a analogia (lex stricta). Consonante as lições de Claus Roxin: 

Tradicionalmente se distinguen cuatro consecuencias o repercusiones del 

principio de legalidad, plasmadas en forma de "prohibiciones", de las cuales 

las dos primeras se dirigen al juez, y las dos últimas, al legislador: la prohibición de 

analogía, la prohibición del Derecho consuetudinario para fundamentar o agravar la 

pena, la prohibición de retroactividad y la prohibición de 

leyes penales indeterminadas o imprecisas216. 

 

Convém ressaltar, em tempo, que a lei penal busca potencializar através do princípio 

da legalidade – em suas quatro implicações – a segurança jurídica no seio do sistema 

                                                 
213 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal: parte general. 2ª ed.. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 103. 
214 Ibid.,, p. 103-104. 
215 Ibid., p. 105-106. 
216 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Trad. Diego-Manual Luzón Pena, Miguel Díaz y 

García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 140. 
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normativo, eis que o mesmo permite a concretização do Estado de Direito, vinculando o 

legislador a produção prévia do texto legal incriminador cujo conteúdo deve ser o mais 

definido, preciso e determinado possível, enquanto obrigada o julgador a se restringir na 

análise dos fatos típicos subsumidos exclusivamente às leis escritas do seu ordenamento 

jurídico, afastando-se da aplicação da analogia e dos costumes como fonte incriminadora. 

Nesse sentido, Pablo Alflen afirma que: 

Mutatis mutandis, é entendimento comum o de que a generalização da formalização 

da lei penal determina um risco à segurança jurídica, porque pode ser produzida por 

meio da vinculação excessiva a cláusulas gerais, objetivamente distintas, que 

anulam a função de garantia da lei penal. 

Assim, através do princípio da legalidade, realiza-se a função de garantia da lei 

penal como uma “Magna Charta Libertatum do Cidadão”, hoje reconhecido, na 

doutrina alemã, por seus quatro desdobramentos: 

- a fundamentação da pena e o agravamento não podem realizar-se por meio do 

Direito consuetudinário (lex scripta); 

- a impossibilidade de aplicação analógica da lei penal (lex stricta); 

- a irretroatividade da lei penal (lex praevia); 

- a lei penal deve ser precisa, ou seja, seu conteúdo e limites devem ser definidos, na 

medida do possível, pelo próprio texto de lei (lex certa)217. 

 

O Direito Penal do Risco, por se valer, como dito outrora, precipuamente, das 

denominadas normas penais em branco, as quais, como regra, não trazem no pressuposto 

fático a completa descrição do comportamento proibido – o que gera um déficit de 

compreensão – viola, inequivocamente, o princípio da legalidade sob a ótica da taxatividade 

(lex certa). 

De mesmo modo, tendo em vista que as leis penais em branco afrontam o critério 

constitucional de competência legislativa, criando hipótese excepcional de delegação à órgão 

incompetente para editar lei em matéria penal, padece o Direito Penal do Risco de ausência de 

conformação constitucional para servir como fundamento de uma política criminal no Estado 

de Direito brasileiro.  

No Direito Penal do Risco, o legislador conduz-se, principalmente, com vista à 

proteção dos bens jurídicos transindividuais, sendo que é indubitável que o mesmo “formula 

estes bens jurídicos universais de modo muito vago e trivial (a proteção à saúde do povo, 

proteção à função dos meios de subvenção, etc)”218, fazendo com que se multiplique a 

incidência das leis penais em branco, as quais por se tratarem de figuras dinâmicas, não 

                                                 
217 GIACOMOLLI, Nereu José., SILVA, Pablo Rodrigo Alflen. O princípio da legalidade no Direito Penal 

alemão: um exemplo a ser seguido. In José Henrique Pierangeli (org.), Direito Penal e Processo Penal: estudos 

em homenagem ao prof. Paulo Tovo. Porto Alegre: Sapiens, 2010, p. 290-291. 
218 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de estudos criminais. 

Porto Alegre, a. II, n. 8, 2003, p. 60. 
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rígidas, cuja alteração se dá de modo célere e desburocratizado, conseguem se adequar as 

vicissitudes do seu tempo. 

Desse modo – ancorando-se nos estudos de Ulrich Sieber, Wolfgang Naucke e 

Albrecht – Pablo Alflen da Silva afirma que: 

[...] não há dúvida 

de que isso o leva a fazer um uso cada vez maior da técnica de remissão, 

com o emprego de tipos penais em branco, sendo que tal aspecto já foi 

ressaltado por Sieber ao afirmar que “em razão da maior complexidade e 

da dinâmica, o Direito utiliza cada vez mais conceitos jurídicos 

indeterminados, cláusulas gerais e remissões dinâmicas (dynamische 

Verweisungen).” Aliás, no mesmo sentido Naucke tem referido que 

“na determinação dos pressupostos da punibilidade cada vez mais são 

utilizados conceitos imprecisos para a descrição do fato punível.” Por sua vez, 

Albrecht tem afirmado, ainda, que na França o mandato de 

certeza já não está ancorado nem na Constituição francesa, nem mesmo 

é concebido pela jurisprudência e pela doutrina como princípio 

constitucional e na Grã-Bretanha, em razão do ali vigente case law, o 

princípio da legalidade penal nem mesmo é conhecido.219. 

 

Neste caso, a extravagância da utilização das normas penais em branco se traduz em 

verdadeira afronta ao princípio garantista da legalidade, observado sob o enfoque da 

taxatividade (lex certa), posto que a ausência de certeza da descrição do comportamento 

vedado dificulta, e por vezes impede, os cidadãos de se cientificarem do conteúdo da norma 

penal, sendo que “a segurança jurídica (do cidadão) exige precisão no texto legal (pois do 

contrário a liberdade individual submete-se a um regime jurídico de insegurança)”220. 

Ademais, a principal característica do Direito Penal do Risco – a prevenção geral -

também sofre abalo, eis que os próprios cidadãos que serão supostamente intimidados 

(prevenção geral negativa) não possuem a certeza do comportamento proibido. 

Portanto, resta salientar que a ideia de um Direito Penal certo, descritivo, taxativo, 

minudenciado e cauteloso é diametralmente oposta a um Direito Penal flexível, simultâneo e 

impulsivo, sendo esse último o que se vale de das normas penais em branco com fito em 

abranger as mais variadas condutas e tornar-se adaptável aos riscos atuais e futuros. 

Como já se pode perceber, a fungibilidade na descrição da norma penal é elemento 

caracterizador de um Estado de emergência, em razão de que neste, os indivíduos não detêm 

um abalizado conhecimento acerca das condutas proibidas pelo legislador, haja vista a 

mobilidade de seus conceitos. 

                                                 
219 GIACOMOLLI, Nereu José., SILVA, Pablo Rodrigo Alflen. O princípio da legalidade no Direito Penal 

alemão: um exemplo a ser seguido. In José Henrique Pierangeli (org.), Direito Penal e Processo Penal: estudos 

em homenagem ao prof. Paulo Tovo. Porto Alegre: Sapiens, 2010, p. 290-291. 
220 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 348. 
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Nesse ínterim, é mister trazer à baila a lição do pundonoroso mestre italiano Luigi 

Ferrajoli, citado por Pablo Rodrigo Alflen da Silva, ao comparar as normas penais em branco 

“à uma espécie de caixa vazia preenchível de volta a volta com conteúdos muito 

arbitrários”221
 

Ainda, a ideia prevencionista resta desarticulada, tendo em vista que se é a certeza da 

norma que, em primeira análise, traz o suposto temor, é, por óbvio, que a não completude da 

mesma desaguará na não reverência dos cidadãos. 

Assim, tem-se que o Direito Penal do Risco serve muito mais como instrumento de 

manipulação social com a correspondente quebra de variadas garantias constitucionais penais 

fundamentais. 

 

3.2. A abstração do perigo no Direito Penal do Risco e a afronta ao princípio da 

ofensividade 

 

O princípio da ofensividade, também conhecido como princípio da lesividade222 ou 

necessária lesividade, exteriorizado pelo axioma garantista nulla poena, nullum crimen, nulla 

lex poenalis sine iniuria223 e admitido pelo art. 13 do Código Penal pátrio, estabelece que o 

crime seja a junção de dois elementos, quais sejam: violação à norma imperativa e violação ao 

bem jurídico por meio da lesão ou sua exposição concreta ao perigo. 

Segundo Antonio Gacía-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, tal princípio reflete o 

modelo de Direito Penal adotado pelo Estado – se se trata de um Direito Penal da 

ofensividade ou de um Direito Penal da periculosidade – pois: 

Para o primeiro, que nós seguimos, o crime exige necessariamente (a) desvalor da 

ação e (b) desvalor do resultado jurídico. Para o segundo basta o desvalor da ação. 

[...] Para o primeiro modelo de direito penal (da ofensividade) o que vale é o 

conceito de tipo penal, não só o de tipo legal. [...] O primeiro exige tipicidade formal 

e material. O segundo se contenta com a tipicidade puramente formal. [...]224. 

 

Nesse mesmo sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni e Nilo Batista discorrem que “nenhum 

direito pode legitimar uma intervenção punitiva quando não medeie, pelo menos, um conflito, 

                                                 
221 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. A problemática das leis penais em branco face ao Direito Penal do 

Risco. Leituras constitucionais do sistema penal contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 

40. 
222 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria Del Garantismo Penal. Trad. de Ana Paula Zomer e outros. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 373. 
223 Ibid., loc. Cit. 
224 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 375. 
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entendido como a afetação de um bem jurídico total ou parcialmente alheio”225, seja esse bem 

jurídico individual ou transindividual. 

Para Luigi Ferrajoli: 

A lei penal tem o dever de prevenir os mais graves custos individuais e sociais 

representados por estes efeitos lesivos e somente eles podem justificar o custo das 

penas e proibições. Não se pode nem se deve pedir mais ao direito penal226. 

 

Por meio da adoção do princípio da ofensividade, adere-se a compreensão de que a 

norma penal não é exclusivamente determinativa ou imperativa, mas também valorativa, no 

sentido de que a mesma tem como finalidade a proteção de um bem jurídico227. 

Portanto, o Estado deve adotar como estrutura principal do delito, com vistas à 

proteção dos bens jurídicos, os crimes de dano, ou ainda, de perigo concreto, deixando-se os 

crimes de perigo abstrato a uma utilização excepcional, haja vista que os mesmos, como dito 

no tópico 2.5.2, prevê uma punição pela simples violação ao imperativo da norma (non facere 

quod debetur), eis que não exige a lesão ou exposição à perigo do bem jurídico. 

Por outro lado, a eleição dos crimes de perigo abstrato como fonte principal para 

incriminação de condutas na Sociedade do Risco, sem que tal escolha da estrutura do delito 

passe por um filtro prévio duplamente crítico por parte do legislador no sentido de verificar se 

realmente o bem jurídico escolhido – normalmente transindividual – é um bem jurídico 

coletivo real e se sua estrutura de proteção – normalmente crimes de perigo abstrato – é 

legítima ou não, implica numa disfunção do sistema criminal, posto que no intuito de 

antecipar a tutela criminal para a prevenção dos riscos catastróficos, o Direito Penal abdica de 

seu caráter protetor de bens jurídicos para atuar como fonte de modelos de comportamentos. 

Portanto, clarividente a afronta do Direito Penal do Risco ao princípio da intervenção 

mínima e, especialmente, da lesividade do fato, no que tange a utilização dos tipos penais de 

perigo abstrato sem qualquer discriminação pelo legislador pátrio como fonte de uma política 

criminal, em virtude de romper com a necessidade da antijuridicidade material para se 

incriminar uma conduta humana, apoiando-se, exclusivamente, em uma presunção de perigo. 

É mister salientar que essa nova forma de produzir a ciência criminal conduz a uma 

demasiada antecipação do fenômeno criminal, geralmente através da eleição de bens jurídicos 

vagos, incapazes de cumprir a função crítica que lhe é reconhecida. Neste ponto, abre-se uma 

                                                 
225 ALAGIA, Alejandro., BATISTA, Nilo., SLOKAR, Alejandro., ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Direito Penal 

brasileiro. 1º v., 4ª ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2003, p. 227. 
226 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria Del Garantismo Penal. Trad. de Ana Paula Zomer e outros. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 372. 
227 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 375. 
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porta para a criminalização de opções morais, políticas ou sociais, e, portanto, configura-se 

um retrocesso do Direito Penal, eis que esse modo de pensar leva em conta apenas o desvalor 

da ação, ficando a antijuridicidade com uma configuração puramente estética em relação ao 

conceito. 

Com efeito, é pertinente a brilhante lição dos professores Juan Bustos Ramírez e 

Hermán Malarée, os quais advertem que: 

antes de la promulgación de uma ley penal es necesario establecer previamente 

cuáles serán las consecuencias sociales que pueda producir la incriminación del 

comportamiento. En efecto, toda la política, y por eso también la política criminal, 

produce consecuencias sociales. Algunas de estas consecuencias, evidentemente las 

que son beneficiosas, son buscadas, pero a veces una misma política produce otras 

consecuencias que no son buscadas y que son prejudiciales.228 

 

Isso permite afirmar que as consequências da utilização de fatos puníveis de perigo 

abstrato podem ser danosas socialmente, eis que tal política estabelece um maior controle 

social e, igualmente, uma desintegração social. Os efeitos dessa política criminal são, sem 

dúvida, elementos indispensáveis para o estabelecimento de regimes de exceção. 

O ponto crucial de tal embate resulta na utilização dos tipos penais de perigo abstrato 

como fonte de criminalização, ou seja, como método de exteriorização e concretização da 

política criminal na sociedade do risco. O Direito Penal deixa de ter como finalidade precípua 

a proteção dos bens jurídico para servir como garantidor da política estatal de prevenção de 

risco. 

Todavia, não está o Direito Penal legitimado a impor padrões de conduta às pessoas 

apenas porque é mais conveniente, ou adequado; o objeto de proteção é o bem jurídico; o que 

se aspira a evitar é a conduta que implica dano relevante a este bem jurídico. A norma penal 

não pode ser utilizada como fonte educadora ab initio, como prima ratio ou como meio 

coativo de produção do costume. Para tanto, outros ramos do Direito nasceram e se firmaram 

para cumprir tais funções. 

A violação ao princípio da lesividade, da intervenção penal mínima e da exclusiva 

proteção dos bens jurídicos, por parte do Direito Penal do Risco, é escancarada, em 

decorrência da punibilidade de ações de per si, da utilização da lei penal como primeira (e 

única) razão, bem como pela abstinência do conceito material de bem-jurídico e 

antijuridicidade. 

                                                 
228 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J.; MALARÉE, Hennán Hormazábal. Lecciones de Derecho Penal: parte 

general. Madrid: Trotta, 2006. p. 95. 
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Por derradeiro, incumbe salientar que não se esta falando aqui de uma 

inconstitucionalidade in tontum dos bens jurídicos protegidos por meio da fórmula dos crimes 

de perigo abstrato, haja vista que o problema não reside, em última análise, no bem jurídico 

protegido (salvo se se trata dos pseudocoletivos ou aparentemente coletivos), mas sim como 

proteger, por se estar diante de uma crítica voltada à estrutura do delito (deliktstruktur). 

A possibilidade de proteção de bens jurídicos pode-se efetivar pelas mais diversas 

modalidades de estruturação do delito, seja crime de lesão, perigo concreto ou perigo abstrato. 

Nesse sentido, convém ressaltar o exemplo trazido por Luís Greco: 

É neste “como”, na questão da estrutura do delito, que devemos examinar a 

problemática do crime de perigo abstrato. Explicitemos a questão através de um 

exemplo, a saber, o bem jurídico individual vida. Aqui, a primeira pergunta, quanto 

à existência de bem jurídico, se responde facilmente em sentido afirmativo, porque a 

vida é elemento necessário para a realização pessoal, subsumindo-se, portanto, à 

definição acima proposta. A segunda ordem de considerações diz respeito à estrutura 

dos delitos que protegem a vida. Esta proteção pode ser efetivada através de delitos 

de lesão: o homicídio culposo e o homicídio doloso, sem falar em várias outros 

crimes em que a destruição da vida figura como qualificadora (lesão corporal 

seguida de morte, estupro com resultado morte). Outra estrutura de proteção é a dos 

delitos de perigo concreto: a vida é protegida através desta estrutura nos crimes de 

perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, CP), no abandono de incapaz (art. 

133), no incêndio (art. 250). Aqui, é necessário que, de uma perspectiva ex post, 

resulte efetivamente uma situação de fragilidade para o bem jurídico tutelado, que só 

se salva por obra do acaso. Por fim, o bem jurídico vida pode ser protegido também 

contra através de crimes de perigo abstrato: por ex., o legislador proíbe a rixa (art. 

137) não só no interesse da incolumidade pública, como, principalmente, porque 

essa conduta pode provocar mortes229. 

 

Nesse sentido, o verdadeiro trabalho está em identificar e distinguir os crimes de 

perigo abstrato legítimos dos ilegítimos230, da mesma forma como ocorre com os bens 

jurídicos coletivos reais e aparentes, trabalho que vem sendo desenvolvido continuamente na 

Europa231 e que ainda não culminou no delineamento dos critérios específicos para a 

constatação da mencionada legitimidade. 

Assim sendo, o que se questiona é profusão progressiva da utilização da estrutura dos 

delitos de perigo abstrato (e dos bens jurídicos coletivos), sem o estabelecimento de qualquer 

critério legitimador, como fonte de uma política criminal que tende a transformar o Direito 

Penal em um gestor dos riscos modernos e educador social, afastando o mencionado ramo 

jurídico de sua função mais importante: a proteção dos bens jurídicos. 

                                                 
229 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate 

sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, ano 

12, n. 49, julho/agosto, 2004, p. 118. 
230 Ibid., p. 126. 
231 Ibid., loc. cit. 
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Assim como asseveram Cornelius Prittwitz232 Pablo Rodrigo Alflen da Silva233 e 

Rogério Maia Garcia234, não caberia ao Direito Penal, ainda que numa sociedade do risco, 

incumbir-se da tarefa de ser o principal refreador das ameaças a que a retratada sociedade 

moderna se encontra submersa, especialmente pela maximização da renúncia ao princípio da 

lesividade, devendo-se conferir a outros ramos do direito a tarefa de tutelar tais fenômenos. 

 

3.3. O princípio da intervenção penal mínima como contenção ao discurso de 

maximização do Direito Penal pela assunção de novos riscos 

 

Os instrumentos disponíveis em todo ordenamento jurídico devem cooperar no intuito 

de promover a proteção dos bens jurídicos existentes, não se tratando de tarefa incumbida 

com exclusividade ao Direito Penal235. Pelo contrário, ante a drasticidade de seus 

instrumentos de intervenção com vista ao controle social formal, ao Direito Penal é reservado 

o estigma de último meio a ser invocado para solucionar o problema social. 

Antes, porém, a intervenção das ações civis, das regulações de polícia ou técnico-

jurídicas, das sanções não penais, entre outras, devem ser chamados de maneira antecedente 

ao Direito Penal na busca pela solução do problema, cabendo a este último ramo jurídico 

atuar de maneira subsidiária, eis que a pena é a ultima ratio da política social236. 

Segundo Claus Roxin: 

En la medida en que el Derecho penal sólo protege una parte de los bienes jurídicos, 

e incluso ésa no siempre de modo general, sino frecuentemente (como el 

patrimionio) sólo frente a formas de ataque concretas, se habla también de la 

naturaliza "fragmentaria" del Derecho penal237. 

 

Inegavelmente, o princípio da intervenção penal mínima é fruto do princípio da 

proporcionalidade, haja vista que por se tratar da mais dura intervenção estatal na liberdade 

dos cidadãos, o Direito Penal não deve ser chamado para atuar em casos em que outros meios 

menos intervenientes possam satisfatoriamente resolver o problema. O que se busca, em 

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

tendências atuais em direito penal e política criminal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 

12, n. 47, mar./abr. 2004. 
233 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco. Revista 

brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004. 
234 GARCIA, Rogério Maia. A Sociedade do Risco e a (in)eficiência do Direito Penal na era da 

Globalização. Revista de estudos criminais. Porto Alegre, a. V, n. 17, jan./mar. 2005. 
235 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Trad. Diego-Manual Luzón Pena, Miguel Díaz y 

García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 65. 
236 Ibid., loc. cit. 
237 Ibid., loc. cit. 
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verdade, é não exceder ao limite do necessário para a resolução do que se pretende, no sentido 

de que se utilize os meios necessariamente suficientes para o controle social. 

Ao legislador cabe a incumbência, portanto, de se valer do filtro da subsidiariedade 

para não impor atuação por meio do Direito Penal quando uma regulação extrapenal possa, 

com êxito, proteger o que se almeja. 

Assim, pode-se afirmar que: 

Aquí hay que ubicar también el problema políticocriminal de la delimitación entre 

hechos punibles y contravenciones. En virtud de la subsidiariedad de la protección 

jurídicopenal de bienes jurídicos, el legislador debe estatuir uma contravención allí 

donde una sanción no penal baste para asegurar el fin que persigue. Así sucede sobre 

todo en caso de delitos que suponen sólo un menoscabo insignificante de bienes 

jurídicos (cfr. los §§11 1 ss. OWiG). Pero también hay que considerar esa 

posibilidad cuando una conducta, pese a causar un daño a veces considerable, sólo 

muestra un escaso contenido de desvalor ético; así en el caso de la imprudencia 

insignificante, que hoy se castiga muchas veces como infracción criminal, su 

sanción como contravención podría cumplir la misma función de protección, tanto 

más cuanto que el deber de indemnización civil despliega un considerable efecto 

preventivo. En otros casos — p.ej. en algunas formas de conductas nocivas para el 

médio ambiente — los deberes y sanciones administrativas pueden ser a menudo 

más eficaces que la persecución penal, que en estos casos frecuentemente tropieza 

con dificultades para aclarar la responsabilidad individual. También oferece 

posibilidades que con mucho no se han agotado aún a efectos de política jurídica la 

sustitución de soluciones penales por soluciones del Derecho civil238. 

 

O referido princípio da intervenção penal mínima é constituído de dois elementos, os 

quais, juntos, marcam o conteúdo político-criminal do mesmo. São eles: a fragmentariedade e 

a subsidiariedade. 

O primeiro elemento, a fragmentariedade, está atrelado, por sua vez, a uma dupla 

noção, a qual vincula a atuação do Direito Penal somente no que tange a proteção dos bens 

jurídicos de maior relevo social, ao passo em que a tutela penal só deve ser invocada em casos 

que representem os ataques mais intoleráveis aos alegados bens jurídicos239. 

Por outro lado, o segundo elemento, a subsidiariedade, relaciona-se a noção de um 

Direito Penal como ultima ratio, ou seja, como meio último de intervenção social, somente 

tendo lugar quando outros meios formais ou informais, jurídicos ou extrajurídicos, não 

consigam solucionar de modo satisfatório o conflito240. 

A concepção do presente princípio resulta da assunção, pelo Estado Democrático de 

Direito, de uma visão minimalista do Direito Penal, estruturado sob a perspectiva do mínimo 

sofrimento necessário como resultado da avaliação dos custos e benefícios do exercício da 

                                                 
238 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Trad. Diego-Manual Luzón Pena, Miguel Díaz y 

García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, p. 66. 
239 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 311. 
240 Ibid., op. cit. 
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tutela penal, sendo que isso permite a exigência de limites à intervenção punitiva do Estado, a 

qual terá lugar apenas nos conflitos mais relevantes socialmente. 

Nesse ínterim, Luigi Ferrajoli afirma que: 

Al contrario, si el fin es el mínimo de sufrimiento necesario 

para la prevención de males futuros, estarán justificados únicamente los medios 

mínimos, es decir, el mínimo de las penas como también de las prohibiciones241. 

 

A contrário senso, a maior presença da intervenção penal no seio das relações sociais, 

com a expansão formal do controle sobre a sociedade é característica marcante do chamado 

“Direito Penal máximo”, o qual se evidencia pelo abuso do Direito Penal com vistas a 

finalidades ilegítimas (promocionais ou simbólicas), tais como o apaziguamento dos anseios 

reacionários e emergenciais da população242. 

Com a percepção, pela sociedade, acerca da convivência diuturna com os riscos 

catastróficos, globais, pouco ou nada reversíveis, o Direito Penal é evocado, de modo 

progressivo e paulatino, no intuito de exercer, por meio de seus drásticos instrumentos, uma 

função eminentemente simbólica, qual seja: proteção à concretização dos mencionados riscos. 

Por meio do Direito Penal, o Estado vem buscando, contemporaneamente, garantir a 

segurança da continuidade das relações sociais, incutindo no discurso cotidiano de ordem – 

retransmitido e massificado pela comunicação midiática – que a norma penal, por si só, é 

capaz de prevenir eficazmente os desastres que se anunciam no horizonte da presente 

sociedade do risco. 

A simbologia inerente ao Direito Penal do Risco demarca um Direito Penal imediato e 

prima ratio, trazendo para seu bojo condutas antes resolvidas à sua margem, fomentando, a 

cada dia, a sua tendência expansionista, fazendo com que, paradoxalmente, a norma careça de 

efetividade. 

Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, após estudarem os 

delineamentos desse Direito Penal expansionista, ratificam posição crítica da doutrina acerca 

do mesmo, bem como sublinham: 

(a) a radical disparidade entre o dever ser e o ser do Direito, é dizer, entre o 

sistema liberal-democrático plasmado nas constituições e na realidade do 

Direito Penal ou entre os princípios que formam estes sistemas constitucionais 

(reconduzíveis a um Direito Penal mínimo) e o hipertrofiado sistema penal 

(típico de um modelo autoritário de Estado); (b) que o Direito Penal não pode 

perder seu caráter subsidiário (como instrumento de ultima ratio, só intervém 

quando outros meios formais ou informais não sejam idôneos para a resolução 

                                                 
241 FERRAJOLI, Luigi. El Derecho penal mínimo. Prevención y teoria de la pena. Santiago de Chile: Editorial 

Jurídica ConoSur Ltda., 1995, p. 33. 
242 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 311-312. 
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do conflito); (c) nem tampouco sua natureza fragmentária (unicamente os 

ataques mais graves e intoleráveis devem ser criminalizados e castigados – 

ultima ratio)243. 

 

Em continuação, os referidos professores salientam que: 

Contra o intervencionismo penal extremado ainda se agrega o seguinte: (d) que 

a pena privativa de liberdade é a extrema ratio do sistema (constituindo um mal 

muito drástico, deve ser reservado exclusivamente para os comportamentos 

antissociais mais graves, que perturbem concretamente a convivência social); 

(e) que o sistema constitucional vigente, ao configurar um conjunto de 

garantias, já não permite a instrumentalização da política (ou o uso político) do 

Direito Penal; (f) que é urgente uma grande reforma do sistema para que dele 

sejam excluídas todas as infrações que não correspondem ao conceito garantista 

de delito (lesão intolerável ou perigo concreto de lesão a um bem jurídico 

relevante); (g) porque assim será possível alcançar um maior nível de 

racionalidade e operacionalidade no fundamento da Justiça bem como uma 

melhor cognoscibilidade do conjunto normativo; (h) a imperiosidade da criação 

de mecanismos jurídicos para evitar o uso político (propagandístico) do Direito 

Penal; (i) que é necessário assegurar uma maior efetividade do princípio da 

legalidade processual (obrigatoriedade), de cuja aplicação depende a realização 

do princípio da igualdade etc.244. 

 

O Direito Penal do Risco, fundando numa orientação de controle e prevenção das 

fontes de risco para a sociedade, não só potencializa o Direito Penal, como impõe o exercício 

antecipado de sua tutela no intuito de penalizar os produtores de riscos, antecipação essa que 

se dá por meio da criação de crimes de perigo abstrato como estrutura principal do delito, a 

constituição irrefletida de bens jurídicos universais, bem como por meio da relativização de 

princípios penais liberais como a taxatividade, lesividade e exclusiva proteção de bens 

jurídicos, dando-se prevalência ao desvalor da ação em detrimento ao desvalor do resultado, 

eis que, como afirma Maria Isabel Sánchez García de Paz, se trata de “prescindir del elemento 

volitivo del dolo, bastando para configurar este último el elemento intelectual referido al 

riesgo típico”245. 

Portanto, na sociedade de risco, a qual se encontra permeada pela heurística do medo, 

a dogmática penal desse novo modelo expansionista não tipifica um comportamento porque 

este é considerado socialmente inadequado, mas sim no intuito de que seja entendido 

socialmente inadequado, ou seja, o que se busca é uma atuação prima facie do Direito Penal 

com vistas a um doutrinamento ou adestramento cultural, o que viola, fatalmente, o princípio 

da intervenção penal mínima. 

                                                 
243 GOMES, Luiz Flávio., MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: fundamentos e limites do 

Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 312. 
244 Ibid.p. 313. 
245 PAZ, M. Isabel Sánchez García de. El moderno Decrecho Penal y la anticipación de la tutela penal. 

Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1999, p. 83-85. 
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A necessidade de flexibilização das garantias penais fundamentais petrificadas no bojo 

da Constituição Federal de 1988 indica a incompatibilidade existente entre o denominado 

Direito Penal do Risco e o Estado Democrático de Direito Brasileiro. A utilização do Direito 

Penal com um caráter expansionista e político, bem como a imprescindibilidade da elaboração 

de normas sem a observância restrita do princípio da lesividade do fato e da taxatividade 

reitera o confronto entre um Direito Penal expansionista e simbólico face um Direito Penal 

garantidor, sendo este último a opção, inequívoca, do constituinte pátrio. 

 

3.4. O Direito de intervenção como via adequada à proteção jurídica na Sociedade do 

Risco 

 

A reflexividade existente na sociedade contemporânea, a qual fez com que os cidadãos 

percebessem que simultaneamente aos ganhos obtidos do progresso tecnológico-científico 

também se maximizavam e incrementavam-se os riscos deste desenvolvimento – sendo que 

estes agora se caracterizam pela ausência de barreiras geográficas e geracionais, bem como 

pela quase total irreversibilidade dos prováveis danos (como ocorrido no desastre de 

Chernobyl em 1986), permitiu que os indivíduos tomassem consciência dos riscos a que se 

encontram submetidos, ponderando, em cada juízo decisório, entre o avanço científico e o 

risco de concretização das catástrofes. 

No intuito de se estabelecer uma segurança social por meio do controle e prevenção 

dos referidos riscos, o Estado tem se valido do Direito Penal como instrumento de gestão dos 

riscos catastróficos. 

Ocorre que, tal utilização do Direito Penal desvirtua sua finalidade protetiva de bens 

jurídicos, levando-o a afrontar princípios como a taxatividade, lesividade e intervenção 

mínima, razão pela qual sua adoção se demonstra, por demais, ilegítima. 

Contudo, a ilegitimidade do Direito Penal na ampliação do seu âmbito de proteção 

para assunção dos novos riscos não quer, nem pode, indicar que o Direito não se movimente 

na direção de prevenir que os acontecimentos desastrosos oriundos do processo de progresso 

técnico-científico. Ao contrário, nega-se a legitimidade do Direito Penal do Risco no Estado 

Democrático de Direito brasileiro em razão, dentre outras, de que tal ramo jurídico não exerce 

uma proteção efetiva ou real em relação aos mencionados, mas sim, simplesmente uma 

função simbólica perante o corpo social. 
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O Direito Penal como ultima ratio, a proteção de bens jurídicos individuais (e 

transindividuais, quando estes funcionam numa perspectiva individual – a partir do próprio 

indivíduo)246, bem como a prevenção geral por meio da ratificação de valores247 através da 

sanção (ou ainda a estabilidade das expectativas sociais)248 – a qual deverá se encontrar 

delimitada por um Direito Penal objetivado pelo fato conflituoso, evitando-se por meios das 

garantias oriundas do seio liberal o adiantamento das barreiras de intervenção – são os 

alicerces, para o mencionado autor alemão, do Direito Penal. 

Nesse diapasão, Hassemer vem elaborando, paulatinamente, uma fórmula jurídica – 

ainda não completa e acabada – que visa, a um só tempo, retirar do Direito Penal as 

influências ilegítimas pela sua modernização, bem como responder adequadamente aos 

anseios de prevenção e proteção eminentes na sociedade do risco. A esse novo modelo de 

intervenção social denominou-se Direito de Intervenção. 

Hassener, ao seu turno, observando o paradigma preventivo já estabelecido na 

sociedade do risco, “não questiona, portanto, a existência de ameaças nem a necessidade de 

confrontá-las, mas apenas o tipo de resposta que daremos a essas ameaças”249. 

O Direito Penal, enquanto fórmula de prevenção normativa que se vale da criação de 

novos tipos penais, aumento de penas, maximização dos meios de investigação, restringe os 

direitos fundamentais dos cidadãos (liberdade) sem que o resultado obtido efetivamente se 

aproxime do resultado esperado. Nesse contexto, pode-se afirmar que: 

Nós praticamos prevenção com o emprego do Direito Penal, isto é, com 

restrição da liberdade e, assim fazendo, fracassamos duplamente: além de não 

alcançarmos o objetivo, renunciamos aos poucos a princípios sem os quais uma 

vida digna em sociedade não é possível. 

Defendendo a idéia de que a teoria e a prática relacionadas à prevenção 

normativa devam ser substituídas por uma concepção de prevenção técnica ou 

organizacional, o que significa – até onde seja possível – enfrentar as ameaças 

de nosso tempo não com lesões a direitos fundamentais, mas com medidas 

efetivas de proteção e segurança, desenvolvendo instrumentos legais ou 

favorecendo a aplicação dos já existentes, os quais não apenas simulem seu 

caráter preventivo mas realmente tenha efeito preventivo250. 

 

Para tanto, o mencionado professor da Universidade de Frankfurt sugere, a título de 

exemplo, a substituição paulatina que vem ocorrendo globalmente no enfretamento dos 

                                                 
246  HASSEMER, Winfried. Bienes jurídicos en el Derecho Penal. in BAIGÚN, David [et al.]. Estudios sobre 

la justicia penal: homenaje al prof. Julio B. J. Maier. Buenos Aires: Del Puerto, 2005, p. 67. 
247 CONDE, Francisco Muñoz., HASSEMER, Winfried. Introducción a la criminología y al Derecho Penal. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, p. 100-101. 
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problemas oriundos da utilização de drogas, o qual vem se afastando cada vez mais da prática 

intimidativa da lei penal para aproximar-se, gradualmente, de um direito farmacêutico, com o 

consequente enxugamento do mercado de drogas para os doentes graves e para os 

dependentes251. Também nesse sentido, se encontra o campo de controle de produtos 

perigosos e processos de produção potencialmente nocivos, onde a prevenção pela 

fiscalização, esclarecimentos dos cidadãos, imposição de notificar ocorrências às autoridades, 

bem como criação de fundos e mecanismos de apoio constituem uma fórmula muito mais 

adequada e eficaz do que a mera prevenção normativa da lei penal252. 

Esse novo sistema guiado pela prevenção organizacional ou técnica assume a 

nomenclatura de “Direito de Intervenção”, o qual guia-se pelo aspecto preventivo e vincula-se 

aos grandes riscos e ameaças inerentes na Sociedade do Risco. Segundo Hassemer: 

Ele substituiria o Direito Penal nas áreas em que este só poderia ser empregado 

ao preço de renunciar a suas condições vitais: prevenção de danos ao tempo 

hábil em vez de reação tardia à lesão de bens jurídicos; domínio amplo sobre 

situações de risco em vez da punição pontual de algumas pessoas; imposição de 

decisões e ações a grupos, coletividades e estruturas em vez da imputação 

individual por atos ilícitos; acesso irrestrito a procedimentos de gênese do 

perigo com possibilidade de atuar sobre eles em vez do emprego da violência 

como reação a danos consumados; possibilidade de influenciar atos 

preparatórios e de execução de condutas lesivas em vez de punição de alguns 

indivíduos após o feito253. 

 

O Direito de Intervenção, assim, estaria situado num campo de interseção entre vários 

ramos do direito, como o tributário, empresarial, administrativo, civil e penal, tratando-se, em 

verdade, de um meio termo entre o direito público e o privado, não sendo um Direito Penal 

mais brando ou uma injustiça administrativa, mas sim uma resposta nova e qualitativamente 

diferente aos problemas atuais254. 

Com a abdicação da pena privativa de liberdade, o Direito de Intervenção propicia 

atuação eficazmente dirigida à prevenção do risco, e não da lesão, assim como permite uma 

célere e desburocratizada reposta, adequando-se às vicissitudes do seu tempo, especialmente 

no que tange à pessoa jurídica por permitir variadas formas de imputação coletiva255. 

Desse modo, a proposta do Direito de Intervenção surge com um duplo benefício: a) 

mantém o Direito Penal vinculado ao seu núcleo duro de bens jurídicos tradicionais e 

                                                 
251 HASSEMER, Winfried. Direito Penal: fundamentos, estrutura, política. Trad. Adriana Beckman Meirelles 

[et al.]. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 2008, p. 310. 
252 Ibid., p. 311. 
253 Ibid., p. 314. 
254 Ibid., loc. cit. 
255 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 81. 
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princípios fundamentais – a exemplo da legalidade, taxatividade, ofensividade, intervenção 

penal mínima, exclusiva proteção de bens jurídicos, culpabilidade, dentre outros, retirando 

deste ramo a ideia de atuação eminentemente simbólica; b) propicia o enfretamento efetivo 

dos novos riscos catastróficos, prevenindo a sua concretização, ou reduzindo o campo de 

prejuízos, por meio da fórmula de prevenção organizacional ou técnica. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transmutação do Estado Liberal para o Estado Social não restou adstrita ao campo 

da política e economia, fazendo-se refletir suas consequências sobre as normas jurídicas, 

especialmente no campo das ciências criminais, adotando-se uma nova postura de 

enfrentamento ao crime não só na dogmática, quanto na política criminal. 

A pulsão social pelo progresso técnico-científico fez surgir uma demanda crescente 

pelo desenvolvimento social, gerador, em contrapartida, de riscos que se demonstram cada 

vez mais de ordem global, sem barreiras geográficas ou geracionais, causadores de catástrofes 

quase sempre irreversíveis, incidindo-se, inclusive, sob a ética moderna mediante o 

estabelecimento de uma heurística do medo. 

O Direito Penal, assim, passou a ser visto, prima facie, como instrumento adequado 

para a prevenção da ocorrência dos danos catastróficos possivelmente gerados pela 

modernidade. Para tanto, a política criminal vem alocando a técnica da criminalização como 

fonte de assegurar socialmente a não ocorrência dos riscos temidos. 

Tal engenho vem se externando pela contínua e exponencial utilização da fórmula dos 

crimes de perigo abstrato e dos tipos penais em branco, fato esse que não se coaduna com o 

arcabouço garantista previsto de modo explícito ou implícito no seio da Constituição de 1988, 

especialmente no que tange aos princípios penais fundamentais da legalidade – sob o aspecto 

da taxatividade – da lesividade e da mínima intervenção penal. 

Por consequência das características descritas no decorrer da presente dissertação, 

constata-se a precariedade da legitimidade do denominado Direito Penal do Risco para servir 

de fundamento de uma política criminal no Estado Democrático de Direito Brasileiro, uma 

vez que os problemas resultantes da sua utilização tendem a fazer com que se reduzam as 

garantias jurídico-penais existentes na Constituição, assoreando o núcleo principiológico 

penal fundamental constitucional. 
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Por outro lado, o direcionamento do Direito Penal na sociedade contemporânea, 

levado a efeito por meio de uma política criminal expansionista e preventiva, induz que o 

referido ramo do direito perca muito de sua função precípua (proteção de bens jurídicos) para 

voltar seu atuar como verdadeiro gestor dos riscos, saindo de sua posição de ultima ratio para 

desenvolver a função de ator principal (prima ratio ou solo ratio) no combate puramente 

simbólico à ocorrência de tais riscos, atividade essa incompatível com aquela estabelecida no 

seio constitucional. 

É inegável que os riscos que a sociedade moderna apresenta são, como afirmado 

alhures, possivelmente geradores de danos de ordem catastróficos, sendo indispensável que as 

prováveis condutas que possam realiza-los ou concretizá-los tenham regulação preventiva 

específica, buscando a sua não ocorrência ou a diminuição dos prejuízos futuros. 

Todavia, a sistemática fundacional do Direito Penal pátrio vigente, de cunho 

eminentemente liberal e voltado à proteção do cidadão, não permite que o mesmo funcione 

com o principal objetivo de exercer, simbolicamente, a administração ou a educação, gerindo 

os riscos ou estabelecendo consciência cultural, respectivamente, para aplacar a sensação de 

insegurança sentida (subjetiva) da comunidade, sendo que tais atividades devem ser 

consequências acessórias, paralelas à principal: proteção de bens jurídicos. 

Diante dessa perspectiva e assumindo que tais fins fogem do horizonte do Direito 

Penal liberal que se demonstra estabelecido constitucionalmente, é possível apontar o Direito 

de Intervenção como instrumento adequado e eficaz na gestão, proteção e combate aos riscos 

enormes decorrentes da presente sociedade industrial, tecnológica e científica, posto que 

enquanto a reposta (prevenção) estatal poderia se demonstrar mais pertinente e equilibrada, 

em razão da assunção do método preventivo organizacional ou técnico em detrimento da mera 

prevenção normativa, as garantias conquistadas permaneceriam intactas ao cidadão. De resto 

seria querer que o analgésico controlasse a infecção e que o hoje dispusesse eficazmente das 

todas as soluções para os problemas que o amanhã apresentará. 
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