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A exigência de ação ( act requirement ) como um conceito 
básico do Direito penal 

Francisco Muñoz Conde e Luis Ernesto Chiesa∗ 
 

 
Resumo: O artigo propõe a análise da exigência de ação como um ponto de partida para a 
formulação da teoria do delito, tal como propõe Fletcher com sua Teoria da ação 
comunicativa. Apresenta-se resumidamente a fórmula defendida por Fletcher em seu livro 
The Grammar os Criminal Law e se compara tal conceitos com o conceito de ação 
mecanicista de Moore e o control principle de Husak, demonstrando as vantagens e a maior 
consistência da teoria de Fletcher.  

 
 
Introdução 
  

Em The Grammar of Criminal Law: Comparative, International, Fletcher 
elabora o que ele chama de “conceito comunicativo de ação”.1 De acordo com 
Fletcher, é necessário examinar o contexto no qual um movimento ou um não-
movimento tem lugar, com o fim de determinar se podemos ou não considerar 
intersubjetivamente – como movimento ou não-movimento – ser uma ação 
socialmente relevante, capaz de atribuir uma responsabilização penal. O objetivo 
dele era desenvolver uma teoria sobre como nós entendemos as ações, ao invés 
de desenvolver uma teoria como estudiosos do Direito penal freqüentemente o 
fazem, sobre como nós podemos biologicamente ou psicologicamente explicá-las. 

Ainda que, de fato, nós concordemos em grande parte com a teoria da 
ação que Fletcher defende no Grammar, na primeira parte deste artigo tentaremos 
mostrar porque o conceito comunicativo de ação deve ter preferência sobre outros 
conceitos de ação que surgiram na teoria do Direito penal continental ao longo dos 
últimos cinqüenta anos. Na segunda e terceira partes, explicaremos porque 
acreditamos que a teoria de Fletcher é também superior ao conceito de ação 
mecanicista de Michael Moore e o control principle (princípio de controle) de 
Douglas Husak, que são as mais importantes teorias da ação desenvolvidas nas 
últimas décadas na teoria do Direito penal anglo-americana. 
 
1. De uma teoria da ação causal e final à concepção  comunicativa da ação: 
perspectivas comparativas 
 
1.1. As teorias Causal e Final  

 
A exigência de ação (act requirement) como um conceito básico do Direito 

penal propõe dois problemas: 
1. De um lado, se o ponto de referência e centro gravitacional a partir 

do qual a responsabilidade penal deve ser afirmada é um ato compreendido como 

                                                 
∗ Tradução de Rodrigo Jacob Cavagnari e Paulo César Busato. 
1 GEORGE P. FLETCHER, THE GRAMMAR OF CRIMINAL LAW: AMERICAN, COMPARATIVE, 
INTERNATIONAL (2007). 
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um movimento corporal voluntário, isso quer dizer que qualquer outro fator 
extrínseco ao ato, como a periculosidade do autor, sua ligação a um determinado 
grupo étnico ou racial, suas convicções políticas e religiosas, etc., devem ser 
excluídas como condição de responsabilidade penal. 

2. De outro lado, se alguém aceita – como é geralmente aceito, 
atualmente, em países que partilham nosso mesmo contexto – que a ação 
humana é um pré-requisito da responsabilidade penal, então devemos nos 
perguntar qual é o conceito de ação que precisamos para usar como alicerce e 
espinha dorsal da responsabilidade criminal. 

No que se refere ao primeiro problema, hoje parece haver acordo entre os 
tribunais e os doutrinadores sobre o fato de que a responsabilidade penal e a 
teoria do Direito penal devem ser baseadas no que o autor faz, ou seja, nas suas 
ações ou movimentos corporais voluntários, ao invés de ser baseada no status do 
autor. É discutível, no entanto, se é possível definir um conceito unitário de ação 
que possa servir como base para a elaboração teórica e prática dos processos de 
imputação que oferecem avanço à responsabilidade penal. Durante os últimos 
cinqüenta anos, a discussão deste problema na teoria do Direito penal da 
Alemanha (e na teoria do Direito penal de outras partes do mundo como na 
Espanha e na América Latina, em razão da influência do Direito penal alemão) foi 
dominada pela controvérsia entre as teorias causal (Mezger)2 e final (Welzel)3 da 
ação. Ambas as teorias são baseadas na pretensão que a ação humana é a pedra 
angular da teoria do Direito penal e que o seu aspecto mais importante é a 
vontade. A distinção é que para a teoria causal, o conceito de ação não requer 
conhecimento sobre o que, em primeiro lugar, é o conteúdo da vontade humana - 
o que o autor quer – que é algo examinado um estágio posterior na análise da 
responsabilidade penal (essencialmente, na análise da culpabilidade). Todavia, 
para a teoria finalista, o conteúdo da ação, compreendida como o fim que o autor 
deseja atingir com o seu ato, é também um elemento do conceito amplo de ação 
que, portanto, deveria ser o objeto de valoração do momento em que se define o 
que é um ato. 

As duas teorias levam em conta muitas distinções e interpretações 
qualificadas, mas, no final, apesar de suas aparentes diferenças, ambas 
coincidem, na medida em que mantém um conceito puramente individual de ação 
baseado em considerações bio-psicológicas e naturalistas, causais e finais, que 
fazem o centro de gravidade recair sobre a perspectiva do sujeito que age, 
desconsiderando o efeito da ação ou a percepção que outras pessoas têm 
relativamente à ação. Apenas uma teoria defendida por um pequeno número de 

                                                 
2 EDMUND MEZGER, STRAFRECHT (3ª ed. 1949). Mas ele começou a insistir na sua teoria em 
oposição à ação finalista de Welzel, ver infra nota 3, in EDMUND MEZGER, MODERNE WEGE 
DER STRAFRECHTSDOGMATIK (1950). Para mais sobre Mezger e sua relação com o Direito 
penal nacional-socialista, ver FRANCISCO MUÑOZ-CONDE, EDMUND MEZGER Y EL DERECHO 
PENAL DE SU TIEMPO (4ª ed. 2004). (N. do T.) Há tradução desta obra para o português, 
publicada pela editora Lumen Juris, ver FRANCISCO MUÑOZ-CONDE, EDMUND MEZGER E O 
DIREITO PENAL DO SEU TEMPO: ESTUDOS SOBRE O DIREITO PENAL NO NACIONAL-
SOCIALISMO (Trad. Paulo César Busato). 
3 HANS WELZEL, DAS DEUTSCHE STRAFRECHT (11ª ed. 1970). 
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doutrinadores na Alemanha, chamada teoria social da ação (Jescheck),4 destacou 
a relevância social da ação como um componente essencial do conceito de ação. 
Esta abordagem excessivamente genérica acrescentou pouco às outras duas 
concepções mencionadas anteriormente. Entretanto, tem a virtude de ressaltar a 
importância que a dimensão social do ato tem para o conceito de ação. Nesse 
sentido, acreditamos que o conceito de ação comunicativa defendida por George 
Fletcher na Grammar of Criminal Law representa um importante passo no sentido 
referido. É importante considerar o conceito de ação ainda como um elemento 
essencial da teoria do Direito penal, mas devemos analisá-lo desde um ponto de 
vista mais atual, que está em conformidade com as reais concepções que a 
moderna filosofia da linguagem fornece no que se refere à teoria da ação. 
 
1.2. A teoria da ação comunicativa de Fletcher  

 
Com o fim de formular um conceito de ação que pode servir como o 

alicerce de uma teoria do Direito penal nacional e internacional, Fletcher destaca 
um ponto, fundamental em nossa opinião, que, em geral, não tem sido 
suficientemente acentuado pelos defensores das outras teorias. Isso ocorre ou 
porque eles tomam a ação como um dado prévio, ou porque não acreditam que 
ele seja um elemento fundamental do conceito de crime. Este ponto representa a 
idéia de que um conceito que deve ser fixado no futuro por terceiros, não pode ser 
analisado como uma abstração metafísica separada de seu contexto e da 
realidade social na qual os sujeitos agem. 

Para Fletcher, a primeira coisa que precisa ser percebida no conceito de 
ação é a de que a conduta humana é sempre uma forma de expressão ou de 
comunicação relevante entre os seres humanos. Conseqüentemente, se 
considerarmos o conceito de ação desde o ponto de vista das teorias tradicionais 
(causal ou final), ignoramos precisamente a única coisa que realmente caracteriza, 
em geral, a ação humana, e, em particular, a ação humana criminosa: que, 
independentemente de qualquer avaliação externa que pode ser feita, a ação 
humana é, acima de tudo, uma forma de comunicação intersubjetiva, e não um 
simples processo causal ou final. Para dar suporte a sua teoria, Fletcher oferece 
diversos exemplos: 

1. Se um professor está ministrando uma aula ou proferindo uma 
palestra em uma sala de aula, e nenhum dos alunos ou dos participantes se 
levanta e bate nele, isso não significa que alguém está omitindo agredi-lo; 
contudo, se após a palestra, os participantes permanecerem sentados sem sair da 
sala de aula, é plausível interpretar isto como uma forma de protesto ou algo com 
relevante significado social. Não é necessário, neste momento examinar as razões 
ou o motivo pelo qual a omissão de ação (partindo do assento da sala de aula) 
tem um significado diferente em cada caso. A única coisa que deve ser destacada 

                                                 
4 DR. HANS-HEINRICH JESCHECK, LEHRBUCH DES STRAFRECHTS, ALLGEMEINER TEIL (2ª 
ed. 1982); Dr. HANS-HEINRICH JESCHECK & THOMAS WEIGEND, LEHRBUCH DES 
STRAFRECHTS (5ª ed. 2000). 
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aqui é que, a partir da nossa perspectiva, o mesmo processo da omissão pode ter 
– e de fato tem – significados diferentes.5 

2. Outro exemplo: todo mundo sabe que o guarda do Palácio de 
Buckingham, em Londres, tem a peculiaridade de permanecer imóvel quando ele 
está em guarda, mesmo enquanto as crianças procuram distrair e os turistas tiram 
fotos dele. Porém, todos sabem que o guarda também está realizando uma ação, 
qual seja, manter a segurança da entrada do palácio, e que, se alguém tentar 
entrar, é provável que o guarda intervirá para imobilizá-lo ou fazer algo no sentido 
de contê-lo. Vale dizer, ele só age naquele momento ou ele já está agindo quando 
permanece imóvel na guarita, mesmo que isso não pareça uma ação? Se ele está 
agindo, o que torna a sua conduta puramente omissiva uma ação? Trata-se da 
sua intenção, de um determinado processo causal, ou da interpretação e do 
significado que todos atribuem ao simples fato de estar imóvel?6 

3. Finalmente, Fletcher expõe outro exemplo de características 
semelhantes: quando o psicanalista escuta, sem fazer qualquer gesto, o que o seu 
paciente tem a dizer durante uma sessão, como alguém deve interpretar essa 
atitude passiva? Como um processo causal, como o exercício de uma intenção ou 
como uma conduta significativa para o paciente ou para qualquer observador 
imparcial que contempla a cena?7 

Com estes exemplos, Fletcher pretende frisar que os atos, se são ações 
no sentido estrito do termo, ou omissões, não devem ser entendidos como um 
processo ontológico puro - causal ou final -, mas como uma forma de 
comunicação, como uma conduta significativa que tem sentido tanto para a 
pessoa que age quanto para todos nós. 

Em nossa opinião, a partir da teoria da ação comunicativa de Fletcher, é 
possível derivar outro fato fundamental que deve ser levado em conta para a 
formulação de um conceito de ação. Este fato é que o conceito de ação não pode 
ser decomposto, como as teorias causal e final parecem sugerir, em um evento, 
ou em uma seqüência de eventos isolados. Vamos ilustrar esse pensamento por 
meio de nossos próprios exemplos. 

1. A pessoa que, com a intenção de matar, perde o controle de suas 
ações, enquanto apunhala a vítima, cegamente e impulsivamente, inflige mais 
punhaladas do que o necessário para matar, age e mata. Seu ato de matar deve 
ser avaliado, pois, como um todo, sem ter que decompor a sua ação entre as 
várias punhaladas que ela desferiu. Do mesmo modo, é irrelevante, a princípio, se 
um determinado assassinato foi produzido por um ou vários tiros, enquanto eles 
são desfechados de forma continuada e com uma intenção unitária de matar. 

2. A pessoa que sai para caminhar ou para passear realiza diversos 
movimentos corporais, tais como, mover as pernas, passo a passo. Entretanto, o 
ato de caminhar ou dar um passeio é uma ação unitária que inclui todos os 
distintos passos, necessários para realizá-la, e não deve ser concebido como uma 
combinação de vários atos distintos e separados. 

                                                 
5 GRAMMAR MANUSCRIPT, nota supra 1, p. 410. 
6 Id., pp. 410-11. 
7 Id., p. 410. 
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3. A pessoa que dirige um veículo automotor desempenha, 
necessariamente, vários atos separados, como pisar no freio, acelerar, mudar de 
marcha e mover o volante. Esses atos, tomados como um todo, formam uma 
única ação; a de dirigir, e, cada uma delas perderia relevância fora desse 
contexto. 

Em última análise, o que esses exemplos mostram é que, nesses casos, o 
que realmente interessa em relação ao conceito de ação é o significado global de 
matar, caminhar ou dirigir um veículo, e não o número de punhaladas, tiros, 
passos ou manobras realizadas pela condução do autor. Contrariamente, se nós 
apenas enfatizarmos os aspectos parciais ou as diferentes seqüências temporais 
de uma ação unitária, que dão sentido a esses momentos fracionados, a ação 
deixará de ter sentido e daremos importância e significado apenas para o que, 
isoladamente, não faz qualquer sentido, ou então, que tem significado apenas de 
uma forma distinta. 

Isso pode ser claramente compreendido quando se analisa as diferentes 
justificativas que negam a existência da ação humana. Considere a determinação 
da responsabilidade de um motorista em um acidente automobilístico. Certamente, 
alguém que perde o controle do seu carro, porque usou a mão para golpear uma 
abelha que acaba de entrar pela janela de seu veículo agiu de forma instintiva e 
involuntária, se for analisado apenas o ato isolado de golpear a abelha. Não é 
assim, porém, se alguém analisa o evento da perspectiva de uma ação unitária de 
dirigir. Essa é a única maneira que podemos saber se o autor poderia ter parado o 
carro, reduzido a velocidade do veículo, etc. Estes, por sua vez, serão os fatores 
relevantes a fim de avaliar se ele agiu corretamente do ponto de vista do que é 
considerado permitido no contexto das regras que regulam o tráfego 
automobilístico. A razão para isso é que a ação de dirigir um automóvel não é 
somente composta por vários atos interligados. A inter-relação entre os diferentes 
atos é o produto de uma experiência anterior que, uma vez aprendido, torna-se 
habitual. Evidentemente, os atos de frear, acelerar ou mudar de marchas são 
decisivos quando se avalia a ação de dirigir um veículo não devido a sua 
voluntariedade ou involuntariedade isolada, mas porque eles são elementos da 
própria ação de dirigir, a qual é a única que, tomada como um todo, tem relevância 
e significado comunicativo. É por isso que o exame da natureza passiva ou ativa 
da conduta distinta e isolada é, muitas vezes, irrelevante; não pisar no freio ou 
acelerar o automóvel, gratuitamente, são coisas que dizem respeito ao conceito 
mais amplo de ação, implícito na ação de dirigir o veículo. 

Um problema diferente em relação ao conceito de ação tem a ver com a 
perspectiva pela qual devemos analisar o significado da ação. A teoria de Fletcher 
sobre esse assunto é harmônica com a teoria defendida por Tomás Vives Antón8, 
professor espanhol de Direito penal. Vives Antón defende um expressivo conceito 
de ação em que “uma ação é o sentido de um substrato, e não o substrato de um 
                                                 
8 TOMÁS VIVES ANTÓN, FUNDAMENTOS DEL SISTEMA PENAL 203-79 (1996). A teoria 
espanhola do direito penal segue também esse conceito de ação. Ver, e.g., Carlos Martínez Buján 
Perez, La Concepción Significativa de la Acción de T.S: Vives, in HOMENAJE A BARBERO, 
CUENCIA(2001); PAULO CESAR BUSATO, DERECHO PENAL Y ACCIÓN SIGNIFICATIVA 
(2007); FRANCISCO MUÑOZ-CONDE & MERCEDES GARCÍA ARÁN, DERECHO PENAL, 
PARTE GENERAL 215-220 (6ª ed. 2004). 
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sentido”.9 A questão que surge agora é a seguinte: é necessário recorrer às 
considerações que se encontram fora do próprio conceito de ação para dar 
sentido a uma ação? Se assim for, isso faria com que o conceito de ação 
perdesse a sua natureza fundamental e introduziria a análise de elementos que 
normalmente não estão associados aos requisitos da ação, a saber: elementos 
puramente normativos que variam de acordo com o contexto em que ela se 
desenvolve. Se a ação a que fazemos referência é, por exemplo, a ação concreta 
de matar, a possibilidade de um conceito abstrato de ação está perdido. Por 
conseguinte, não seria plausível falar sobre os requisitos gerais que deveriam 
estar subjacentes a toda ação criminosa ou não, seja a ação de roubo, de cometer 
um homicídio, ou de um documento falso. Em qualquer caso, mesmo se 
reconhecermos que o conceito de ação, que é de interesse do Direito penal, é 
uma ação homicida, uma ação constitutiva de furto, roubo ou estupro, é claro que 
este é o produto de uma escolha que o legislador fez no momento em que ele 
escolheu determinados eventos como juridicamente relevantes. No entanto, esta 
escolha pressupõe que o legislador teria previamente determinado quais atributos 
ou qualidades que o evento selecionado deveria ter, a fim de fornecer, mais tarde, 
considerações especificamente relevantes para o Direito penal (definição da 
ofensa, ausência de justificação e ausência de exculpação). 

Ao decidir quais considerações dão sentido à ação, é necessário estudar 
as considerações que sustentam as outras categorias da teoria da 
responsabilidade penal (definição da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade). 
Como medida de precaução, devíamos esclarecer que, apesar de muitos dos 
problemas que são analisados no âmbito das categorias da antijuridicidade e da 
culpabilidade, já estão presentes na análise do próprio conceito de ação, os 
elementos de base da ação podem ser estabelecidos sem examinar estas 
considerações. Portanto, pode haver uma ação, mesmo quando elementos que 
são essenciais para o estabelecimento das outras categorias de responsabilidade 
criminal estejam ausentes. A distinção seguinte ilustra este ponto: capacidade de 
ação versus capacidade de culpabilidade. 

Ainda que estes dois conceitos não sejam de fácil diferenciação, um deles 
pode ser distinguido teoricamente. Esta distinção tem importantes implicações 
práticas. A capacidade de ação tem a ver com a capacidade de escolha 
puramente experimental entre vários possíveis cursos de ação em um momento 
determinado. Por outro lado, a capacidade de culpabilidade é a possibilidade de 
escolher entre o bem e o mal e de agir em conformidade com a escolha feita. Uma 
ação não é culpável por si só. No entanto, é um pré-requisito necessário para a 
culpabilidade. Portanto, não devemos incluir no conceito de ação o que será 
avaliado especificamente durante a determinação da culpabilidade. 

 
1.3. A importância do contexto social  

 
Finalmente, algumas coisas devem ser ditas sobre a importância da 

interpretação de uma ação no contexto social particular em que é realizada.   

                                                 
9 ANTÓN, nota supra 8, p. 205 (traduzido pelos autores). 
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A partir das posições sustentadas por Fletcher e Vives Antón, é possível 
deduzir que não existe ação socialmente relevante por si mesma. Ações adquirem 
sua relevância e significado dependendo da forma como elas são percebidas e 
avaliadas por pessoas que não sejam os que realizaram a conduta. Isto nos leva a 
estabelecer como critério significativo na teoria da ação, as condições sociais que 
devem ser levadas em consideração anteriormente às da avaliação das 
considerações jurídicas inerentes às diferentes categorias de responsabilidade 
criminal. Portanto, devemos ter em conta a importância social da ação realizada, a 
razoabilidade do curso de ação selecionada, e as razões para participar da ação. 
Naturalmente, estes critérios podem nos levar a delimitar um conceito de ação, 
que é relevante para o direito penal. Entretanto, o que é importante estabelecer 
aqui é que já utilizamos esses critérios na nossa vida diária para determinar a 
relevância social de uma ação. Geralmente, quase toda ação que permanece 
dentro do que é socialmente importante ou razoável, ou normal de acordo com as 
atuais normas sociais, permite negar a relevância jurídica da conduta, à luz das 
considerações extra-jurídicas. Estas considerações extra-jurídicas são 
posteriormente transformadas em considerações jurídicas quando alguém as 
emprega para determinar o conteúdo das diversas categorias de responsabilidade 
criminal. Vamos ilustrar isso com alguns exemplos: 

1. Primeiramente, nós podemos determinar se um agente atuou 
intencionalmente ou com um elemento mental (intenção de privar alguém de sua 
propriedade, com conhecimento da criminalização da sua conduta, etc.), 
analisando os indicadores que são socialmente considerados como sendo 
reveladores dos estados de espírito. Por exemplo, o uso de uma arma de fogo ou 
de uma faca grande para a aflição de dano físico é geralmente considerado 
suficiente para estabelecer que o objetivo do autor era de matar, e não apenas de 
lesionar. A dificuldade financeira do banqueiro que desvia as verbas devidas por 
uma corporação para a sua empresa é, provavelmente, o produto de um esquema 
fraudulento, e não o de um erro de contabilidade. A decisão de um juiz que 
corrompe suas obrigações profissionais é provavelmente feito com conhecimento 
do fato de que o que ele fez é ilegal, e não faz presumir que ele não sabia a 
extensão das suas obrigações jurídicas. Um trágico exemplo retirado da história 
recente desta cidade10 pode ilustrar melhor o que acabamos de dizer: Após o 11 
de setembro de 2001, o que já poderia ter sido entendido como o seqüestro de um 
avião no qual os seqüestradores iriam libertar os reféns se fosse dado algo em 
troca (isso era muito comum na década de 70 e 80), hoje, provavelmente, seria 
interpretado como a primeira fase de um iminente ataque terrorista. Este, por sua 
vez, teria desencadeado uma resposta diferente do que seria esperado na década 
de 70 ou 80 (por exemplo, o abate de um avião antes que ele seja utilizado como 
um míssil contra um alvo, que apresenta um problema jurídico distinto). 

2. A possibilidade de reconhecer como razoável uma convicção de que 
alguém está agindo em legítima defesa quando o alegado agressor põe a mão em 
seus bolsos e, ao mesmo tempo, diz: "Eu vou te matar", depende do contexto e do 
conhecimento que a pessoa ameaçada tem quanto à reputação e à personalidade 
do alegado agressor (e talvez a pessoa ameaçada sabe que o agressor é um 

                                                 
10 (N. do T.): O texto foi originalmente escrito e publicado em New York. 
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assassino de aluguel que sempre tem uma arma no bolso, ou talvez ele sabe que 
o suposto agressor é um doente mental e que ameaça matar as pessoas o tempo 
todo, sem qualquer significado real de dano). 

3. Puxar o gatilho de uma arma descarregada pode ser uma ação 
irrelevante ou uma piada, mas a puxar o gatilho supondo que a arma está 
carregada adquire significado social e, consequentemente, significado jurídico 
também. Pela mesma razão, é também socialmente e juridicamente significativo 
uma pessoa encorajar outra a entrar em um avião quando alguém colocou uma 
bomba em seu interior e a aeronave irá explodir. No entanto, nenhum significado 
legal ou social seria atribuído a essa pessoa se ela apenas encorajava outrem 
para tomar um avião, para que ele chegasse mais cedo a um determinado destino 
e, em seguida, durante o vôo, a aeronave sofresse um acidente. 

Todos esses exemplos mostram que o conceito de ação somente adquire 
significado quando relacionado com uma sociedade concreta e como uma parte 
de um sistema social particular ou de um subsistema. É evidente que este modelo 
nunca tem um valor neutro. Por conseguinte, é necessário interpretar 
continuamente o modelo e ter em mente a sua relação com um modo concreto de 
discurso, isto é, com a maneira particular pela qual as pessoas resolvem acordos 
com o fim de regularizar a convivência em sociedade e os conflitos que surgem da 
própria organização social.11 

Do que foi dito, é possível concluir que o conceito de ação deve incluir 
todos os processos que têm significado em um contexto social concreto. A partir 
desse raciocínio, é possível levar em conta sucessivas considerações que podem 
determinar a existência da responsabilidade penal. Esta é, em nossa opinião, a 
contribuição mais importante que Fletcher fez para a teoria da ação como um pré-
requisito básico da gramática nacional e internacional do Direito penal. George 
Fletcher é consciente que uma teoria da ação relevante para o Direito penal deve 
ser elaborada a partir de uma perspectiva significativa ou comunicativa. Em outras 
palavras, uma ação deve ser entendida como um evento que faz parte da 
realidade, que só tem significado dentro de uma dada realidade, e que contribui 
para explicar e compreender essa realidade levando em conta o contexto – 
entorno – do evento. Assim, a teoria da ação não deve ser centrada em 
abstrações ontológicas a priori que não têm nenhuma relação com a evidente 
natureza social dos comportamentos humanos. 

 
2. O conceito de ação mecanicista de Michael Moore e o problema da 
punição dos crimes omissivos. 
 
2.1. Objeções à Teoria Mecanicista de Michael Moore  

 
Há muitos anos atrás, Michael Moore expôs uma teoria mecanicista da 

ação que contradiz o conceito comunicativo de ação de George Fletcher. Por força 
desta oposição e em razão do fato que a teoria de Moore obteve muito apoio entre 

                                                 
11 Sobre a teoria da imputação como “discurso” no Direito penal, ver WINFRIED HASSEMER, 
PERSONA, MUNDO Y RESPONSABILIDAD 160 (María del Mar Díaz Pita & Francisco Muñoz-
Conde trad., 1999). 
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os doutrinadores anglo-americanos do Direito penal,12 acreditamos ser necessário 
discutir algumas objeções que podem ser apontadas contra o conceito de ação de 
Moore. 

Em Act and Crime, Moore sugeriu que todo o significado da ação como 
requisito é que “antes de alguém ser punido por qualquer crime que seja, deve ter 
realizado algum simples movimento corporal causado por uma intenção”.13 Como 
uma conseqüência da teoria da ação de Moore como “movimentos corporais 
voluntários”, a punição de omissões viola o requisito da ação.14 Entretanto, 
excepcionalmente, punir certas omissões mesmo que isso gere uma colisão com o 
requisito da ação é legítima quando a injustiça de não puni-las ofusca a redução 
de liberdade que impõe a criminalização das omissões.15 

De um ponto de vista normativo, Moore acredita que o seu conceito de 
ação como “movimentos do corpo causados por uma vontade” e de omissões 
como “não-movimentos” capta o importante fato que nossas obrigações de omitir a 
realização de uma ação má tem mais força moral do que nossas obrigações de 
realizar ações boas.16 Destarte, a distinção mecânica entre ações e omissões 
espelha a distinção moral entre deveres positivos e negativos. Em muito, assim 
também deveria ser verdadeiro que temos um dever negativo mais forte de evitar 
o envolvimento em ações ilícitas do que o dever positivo de participar em ações 
corretas, isto é, deveria ser verdade que a responsabilidade penal, como regra 
geral, deve ser desencadeada por ações e, em casos remotos, por omissões. 

Na nossa opinião, o paralelismo que Moore pretende traçar entre ações e 
omissões, por um lado, e deveres negativos e positivos de outro, é ilusório. O que 
é necessário para explicar adequadamente porque as obrigações de se abster de 
realizar ações ilícitas, geralmente transporta mais carga moral do que as 
obrigações de realizar boas ações, é uma robusta teoria de deveres, e não, como 
Moore sugere, uma teoria da ação. Consequentemente, a defesa normativa do 
conceito de ação mecanicista de Moore não consegue explicar satisfatoriamente 
as três seguintes proposições, profundamente assentadas: (1) que alguns 
resultados, produto das omissões, são tão ilícitos quanto resultados similares 
produtos das ações; (2) que a razão pela qual nós acreditamos que algumas 
falhas de agir que causam um resultado devem ser punidas tão severamente 
quanto as ações que provocam o mesmo resultado, tem mais relação com ideais 
comunitários de solidariedade do que com noções liberais sobre liberdade; e (3) 
que a classificação de certos tipos de conduta como ações ou omissões existe 
mais para obscurecer as considerações normativas em torno do evento do que 
para clareá-las. Vamos discutir cada uma dessas intuições e da incapacidade de 
uma teoria da ação mecanicista para explicá-las separadamente. 

                                                 
12 Ver, p. ex., Samuel H. Pillsbury, Crimes of Indifference, 49 RUTGERS L. REV. 105, 112 (1996) (o 
qual afirma que o Direito penal é geralmente preocupado com “os movimentos corporais 
voluntários que podem causar danos a outros”); ver também Heidi M. Hurd, What in the World is 
Wrong?, 5 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 157, 184 (1994) (que equipara ações com “movimentos 
corporais voluntários). 
13 MICHAEL S. MOORE, ACT AND CRIME 46 (Tony Honoré & Joseph Raz eds., 1993). 
14 Id. p. 54. 
15 Id. p. 59. 
16 Id. p. 58. 
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2.2. Equivalência entre ações e omissões culpáveis 

 
De acordo com Moore “ilegal é deixar [alguém morrer], mas é muito mais 

ilegal [matá-lo]”.17 Esta é a premissa de que tornar o mundo um lugar pior é 
moralmente mais censurável do que falhar para melhorar o mundo.18 Por essa 
razão, a pessoa que age e mata é mais censurável do que a pessoa que omite e 
deixa morrer, porque quem omite e deixa alguém morrer falha em fazer um mundo 
melhor, enquanto que o autor que mata faz do mundo um lugar pior. Isso nem 
sempre é verdade. A mãe que contribui intencionalmente para a morte do seu filho 
recém-nascido, recusando alimentá-lo é tão merecedora de culpa quanto a mãe 
que contribui para a morte do seu bebê, alimentando-o com comida que lhe deixa 
adoentado. Neste caso específico, se o resultado foi causado por uma ação 
(alimentação do bebê com comida que lhe provoca uma enfermidade) ou uma 
omissão (falta de alimentação para o bebê), parece-nos totalmente irrelevante 
para a questão de saber se a mãe deve ser responsabilizada pela morte da sua 
criança.19 

O exemplo seguinte também pode ser dado em favor da proposição de 
que certas omissões são tão ilegais quanto certas ações. O único médico da sala 
de emergência que contribui intencionalmente para a morte de seu paciente, 
recusando-se a realizar uma cirurgia que salvaria a vida do paciente, age mais 
culposamente que o médico que contribui para a morte do seu paciente por 
imprudência na realização da cirurgia. A omissão intencional a executar uma 
cirurgia que o médico tinha o dever de executar e que iria salvar a vida do 
paciente é mais culpável (ou, ao menos, tão culpável) quanto ao que realizou a 
operação de modo negligente. Neste exemplo, o critério moral decisivo parece ser 
o estado mental do médico, e não se ele produziu o resultado por meio de uma 
ação ou de uma omissão. 

O que esses casos ilustram realmente faz a diferença em nossa 
avaliação, acerca da culpabilidade dos autores que contribuem para a produção 
de um resultado por se omitirem de executar uma ação, a saber, se eles tinham ou 
não o dever de executar a ação omitida. Quando se desconsidera o que o autor 
fez, de fato, surge uma obrigação de realizar a ação omitida, e concluímos que em 
muitos casos, provocar um resultado por uma omissão é tão culpável quanto à 
realização positiva do resultado por meio de uma ação. 

O que surpreende é que Moore parece acreditar que a “direta e intuitiva” 
resposta no caso da mãe que deixa de alimentar o seu filho seria a de que o 
genitor que produz a morte de seu filho, por abster-se de alimentá-lo é, 
claramente, menos digno de punição do que o genitor que provoca a morte de seu 
bebê, fazendo com que ele coma alimento que lhe provoque uma doença. O 
problema é que, além dessa afirmação vazia, Moore não oferece muito mais 
suporte para a sua tese.  A resposta dele é muito menos “intuitiva” do que ele 

                                                 
17 Id. 
18 Id. pp. 58-59. 
19  Se a morte foi provocada por uma ação ou omissão também nos parece irrelevante para 
determinar o montante do castigo que ela merece. 
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acredita que seja. Tanto quanto sabemos, todos os sistemas jurídicos, civil law e 
common law, punem mortes produzidas por certas omissões da mesma forma que 
eles punem mortes produzidas por ações.20 Além disso, como o próprio Moore 
reconheceu, há alicerce na literatura filosófica para a proposição que algumas 
omissões podem ser tão ofensivas quanto ações.21 Doutrinadores do Direito penal, 
de ambos os lados do Atlântico, compartilham esse ponto de vista como 
apropriado.22 Perante o apoio irrefutável em favor da presente proposição, afigura-
se justo colocar o ônus da prova naqueles que, como Moore, acreditam que há 
algo suspeito em pensar que os resultados provocados por omissões de ação 
podem ser tão condenáveis quanto os causados por ações positivas. 

 
2.3. A preocupação libertária para a criminalização das omissões 

 
Em nossa opinião, a razão pela qual Moore é levado a apoiar a infeliz 

conclusão – que resultados causados por ações são sempre mais ofensivos do 
que os causados por omissões – reside na teoria política subjacente ao seu 
conceito de ação mecanicista. Para Moore, punir omissões é problemático porque 
diminui a nossa liberdade de ação muito mais do que a criminalização das ações. 
Ao impor a obrigação de realizar uma ação, como salvar a vida de alguém, 
restringe-se a liberdade de uma pessoa de se comprometer em inúmeras 
atividades que podem ser levadas a cabo naquele tempo e local, como nadar, 
dormir, trabalhar ou ir ao cinema. Contudo, impor o dever de não intervir em uma 
determinada ação, como matar, deixa a pessoa com uma liberdade considerável 
para intervir em qualquer ação que se pretenda realizar, com exceção das ações 
proibidas. 

Se olharmos para estes casos a partir de um ponto de vista radicalmente 
libertário, como faz Moore, justificar uma diminuição de liberdade substancial 
como resultado das punições das omissões de ação é extremamente difícil e, 
quase sempre, impossível. Isto o leva a concluir que, como regra geral, 
criminalizar omissões é ilegítimo. Exceções a esta regra somente podem ser feitas 
quando “a injustiça de não punir (tais omissões) compensa a diminuição da 
liberdade como conseqüência punitiva”.23 

Isso faz parecer que Moore está desviando a atenção do seu equívoco 
quanto às raízes filosóficas. Tentar justificar a criminalização das omissões desde 
uma perspectiva libertária é uma tarefa temerária. Tentar fazê-lo culmina, 
inevitavelmente, ao ceticismo da legitimidade de punir omissões.  Após uma 
análise cuidadosa, entretanto, pode-se observar que o problema de justificar a 

                                                 
20 Ver, p. ex., P.R. LAWS ANN. tit. 33 § 3092 (1996); Código penal da Austrália, 1995 §4.3(b); 
FINISH PENAL CODE cap. 3, § 3(2); Código penal da Espanha art. II (1995); MODEL PENAL 
CODE § 2.01(3)(b) (1962). 
21 Ver, p.ex., James Rachels, Active and Passive Euthanasia, 292 NEW ENG. J. MED. 78 (1975). 
Moore admite em Act and Crime que existe apoio em favor da afirmação de que algumas omissões 
deveriam ser consideradas tão ilícitas quanto ações similares. MOORE, nota supra 12, p. 58. 
22 Na Anglo-America ver, por exemplo, ROLLIN N. PERKINS & RONALD N. BOYCE, CRIMINAL 
LAW 659-62 (3ª ed. 1983). Na Alemanha ver, por exemplo, GÜNTHER JAKOBS, STRAFRECHT, 
ALLGEMEINER TEIL 645-709 (1983). 
23 MOORE, nota supra 12, p. 59. 
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imposição da responsabilidade penal para as omissões tem muito mais contato 
com as noções comunitárias de solidariedade e muito menos com as 
preocupações libertárias sobre a diminuição de liberdade. 

A razão pela qual encontramos sem problemas a punição de certas 
omissões, como a recusa intencional de alimentar uma criança, é porque 
acreditamos que os deveres das pessoas não podem ser determinados sem levar 
em conta o fato que elas pertencem a instituições particulares cuja própria 
existência depende da aceitação da reciprocidade de obrigações consistentes em 
ajudar o resto dos membros da comunidade.24 Isto é mais evidente no caso da 
família. Nós não temos problema em reconhecer que um genitor tem o dever de 
manter o seu bebê livre de ofensas e que os esposos têm a obrigação de cuidar 
um do outro porque entendemos que laços de solidariedade unem os membros de 
uma família. Consequentemente, não há nada “difícil de justificar”, como Moore 
sugere25, na crença amplamente partilhada de que devemos mais para aqueles 
que são próximos e caros para nós do que a estranhos. 

Recorrer à noção comunitária de solidariedade também contribui para 
explicar o motivo pelo qual não é duvidoso impor sobre a população um dever 
geral de salvar aqueles que estão em uma posição de perigo. Em razão do fato de 
sermos “seres sociais” e “membros de uma comunidade política”, faz com que 
dependamos muito do bom senso dos nossos semelhantes cidadãos.26 Por essa 
razão, ainda que com certas limitações27, punir omissões contribui para reafirmar a 
ligação vital que une o omitente e a vítima como membros de uma mesma 
comunidade.28 
 
2.4. Intenção do autor, ausência de ação ou omissão, rel evância 

 
Outro problema com a teoria da ação mecanicista de Moore é que, em 

algumas ocasiões, classificar condutas como um “movimento corporal voluntário” 
ou, por exemplo, como ausência de movimento, contribui pouco para esclarecer 
as questões normativas em jogo. Isto é particularmente verdade nos casos de 
eutanásia. Se a enfermeira contribuiu para a morte de sua paciente retirando a 
preservação da vida pelo movimento do seu dedo no sentido de desligar os 
aparelhos que forneciam fluidos para o cateter ou por recusar-se a encher o 
cateter uma vez que este ficou vazio, é irrelevante para aferir se ela deve ser 
responsabilizada criminalmente por matar a paciente. A única consideração 
pertinente neste caso é se a paciente consentiu em ter o seu suporte à vida 
encerrado, e não se a enfermeira decidiu desligá-lo por mover os seus músculos 
ou seus dedos ou por recusar-se a movê-los. 

O argumento contra colocar muito peso na distinção entre 
movimento/ausência de movimento no contexto do debate sobre a eutanásia foi 

                                                 
24 Ver DANIEL VARONA GÓMEZ, DERECHO PENAL Y SOLIDARIDAD 109 (2005). 
25 MOORE, nota supra 12, p. 57. 
26 Id. 
27 A restrição mais comum é limitar o dever de ajudar aos casos em que o resgate pode ser feito 
sem perigo a quem salva. Ver, p. ex., VT. STAT. ANN. tit. 12, § 519 (2005). 
28 VARONA GÓMEZ, nota supra 23, p. 115. 
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vigorosamente aprofundado por um distinto jurista e bioeticista da seguinte 
maneira: 

 
“A distinção moral entre matar e deixar morrer – entre causar morte 
ativamente e passivamente – foi analisada por muitos bioeticistas, 
filósofos e juristas. A maioria concluiu que a distinção entre ativo e 
passivo, nos quais os argumentos dos oponentes tão fortemente se 
sustentam, é uma distinção sem uma diferença moral significativa para 
apoiar o grande peso que os oponentes do suicídio fisicamente assistido 
têm colocado sobre ele. Desde a perspectiva do indivíduo afetado, o 
desejo pelo final – o alívio do sofrimento e fim da existência – é o mesmo, 
independentemente se a causa imediata da morte é descrita como ativa 
ou passiva, matar ou deixar morrer. 
[...] 
Além disso, a linha desenhada [...] entre ativo e passivo é também 
vulnerável  a uma acusação de inconsistência ou de arbitrariedade. É 
difícil saber, na prática, porque uma coisa é rotulada como ativa [...] e, 
portanto, não permitida, e outra é rotulada como passiva e permitida [...] a 
interrupção do tratamento é tida por passiva, ainda que muitos atos dessa 
interrupção sejam bastante ativos, por exemplo, “puxar a tomada” é 
literalmente um ato. Uma pessoa não pode distinguir facilmente (esses 
casos) em todos os aspectos significativos [...] 29.” 
 
Ampliar o significado da distinção entre ação/omissão provoca uma falta 

de compreensão de um fato muito importante no contexto do debate acerca da 
eutanásia: um médico viola os direitos de seu paciente quando ele tem a intenção 
de causar a morte do seu paciente contra a vontade dele. Assim, se a enfermeira, 
no exemplo supracitado, encerra o uso do aparelho sem o consentimento do 
paciente, ela deve ser penalmente responsável por causar a morte do paciente. 
Seria errado acreditar que ela merece menos castigo se ela escolheu provocar a 
morte do paciente dela por recusar-se a encher o cateter ao invés de desligar os 
aparelhos conectados à alimentação dos tubos. Em ambos os casos, ela é 
igualmente culpável porquanto o que realmente importa é que ela pretendia 
causar a morte da sua paciente contra o desejo dela, e não que ela provocou a 
sua morte da paciente por mover o seu dedo (ação) ou por abster-se de fazê-lo 
(omissão).  
 
2.5. Base para a abordagem social de Fletcher 

 
Desde um ponto de vista científico ou ontológico, não há nada de errado 

com a definição proposta por Moore, da ação como movimentos corporais 
causados por intenções e omissões como a ausência de movimentos corporais. 
Contudo, o recurso normativo da teoria da ação de Moore, como tentamos 
demonstrar, é limitado. A distinção movimento/ausência de movimento contribui 

                                                 
29 John A. Robertson, Respect for Life in Bioethical Dilemmas—The Case of Physician Assisted 
Suicide, 45 CLEV. ST. L. REV. 329, 333-34 (1997) (citações suprimidas). 
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mais para obscurecer os princípios morais em questão do que para esclarecê-los. 
Por conseguinte, nós concordamos com a contestação de Fletcher, de que nós 
precisamos situar a conduta do autor dentro do contexto particular em que teve 
lugar, com o fim de compreender o seu significado social e jurídico. Como 
resultado disso, devemos abandonar a concepção mecanicista da ação – como 
movimentos corporais – e substituí-la por uma teoria da ação mais humanista, 
alicerçada no fato que a conduta adquire significado pela razão de ser percebida 
intersubjetivamente, como por exemplo, um comportamento significativo e 
relevante, e não pela razão de ser o produto de uma contração muscular causada 
pela vontade do autor. 
 
3. O problema da punição da posse e o control principle (princípio de 
controle) de Douglas Husak. 
 
3.1. O “problema da posse”. 

 
Vinte anos atrás, Douglas Husak minimizou a obsessão anglo-americana da 

ação como condição essencial. Sua posição foi baseada no fato de que “não é 
claro que a presença ou ausência (de uma ação) é uma variável fundamental para 
traçar a distinção entre o justo e o injusto nos casos de responsabilidade penal.”30 
Este ceticismo quanto à conveniência da manutenção da ação como um pré-
requisito para a responsabilidade criminal, levou-o a recomendar que nós 
devemos substituí-la por uma condição alternativa que ele nomeou como control 
principle.31 

Na sua contribuição para esta questão, em comemoração ao aparecimento 
da obra Grammar de Fletcher, Husak deixa claro que ele ainda acredita que nós 
“devemos parar de formar opiniões sobre a ação e, possivelmente, rejeitá-la por 
completo.”32 A principal razão prestada por Husak em prol da presente afirmação 
foi a de que, ao contrário do que sugere Fletcher, a punição é freqüentemente 
imposta de maneira justificada por outras coisas que não ações. Um exemplo 
paradigmático de um caso em que a responsabilidade criminal é imposta sem a 
existência de uma ação é a posse, que segundo Husak, delitos de posse 
criminalizam estados de eventos sociais, nem ações nem omissões. 

Desde um ponto de vista descritivo, a caracterização dos delitos de posse 
para Husak é, em nossa opinião, equivocada. Como ele parece admitir no seu 
trabalho, alguém pode interpretar de uma maneira concebível os delitos de posse 
como criminalizações de uma ação ou de uma omissão. Isto, de fato, é tudo o que 
os redatores do Model Penal Code (MPC) quiseram dizer quando definiram posse 
como a “obtenção” ou “recepção” das coisas cuja posse é proibida ou como a 
recusa de encerrar a sua posse.33 Assim, nos comentários oficiais ao § 2.01(4) do 
MPC, afirma-se que: 

 

                                                 
30 DOUGLAS N. HUSAK, PHILOSOPHY OF CRIMINAL LAW 97 (1987). 
31 Id. p. 97-99. 
32 Douglas Husak, Rethinking the Act Requirement, 28 CARDOZO L. REV. 2437, 2438 (2007). 
33 MODEL PENAL CODE § 2.01(4) (1962). 
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“O conceito de posse é uma aplicação do princípio que conduz a inclusão 
de uma ação voluntária ou uma omissão onde existe uma capacidade 
física suficiente para agir. Um autor que sabidamente adquire ou recebe a 
posse de uma coisa tem, evidentemente, envolvimento em uma ação 
voluntária que pode servir de característica para uma responsabilidade 
penal. Um autor que está consciente do seu controle sobre a posse de 
uma coisa por um período que lhe permitirá encerrar esse controle falhou 
no agir em face de um dever legal imposto pela lei que torna a sua posse 
criminalizada. Em ambos os casos em que a posse pode ser 
criminalizada, portanto, o princípio fundamental da subseção (1) é o de 
que a responsabilidade precisa ser baseada em uma conduta que inclui 
igualmente uma ação ou uma omissão voluntária em executar uma ação 
para ser satisfeita.34” 
 
Esta maneira de pensar a posse não é nova. Há mais de quarenta anos, o 

Professor Glanville Williams já havia referido, e corretamente compreendido, que 
os crimes de posse não representam um problema para a responsabilidade 
criminal porque o que realmente está sendo punido é o ato de adquirir o objeto ou 
o fracasso de não se livrar dele.35 Recentemente, o Professor Joshua Dressler 
prosseguiu com uma concepção similar sobre os crimes de posse: 

 
“Delitos de posse não dispensam necessariamente a ação voluntária. Os 
Tribunais interpretam as regras de posse para exigir provas do requerido 
conhecimento adquirido ou recebido acerca da propriedade possuída 
(portanto, uma ação voluntária deve ser comprovada), ou que ela não 
conseguiu livrar-se sozinha do objeto depois que tomou consciência da 
sua presença. Em último caso, “posse” é equivalente a uma omissão, na 
qual o acusado tem uma obrigação legal de livrar-se da propriedade.36” 
 
Mesmo que ele tenha a visão de que a posse poderia ser interpretada de 

forma a exigir a ocorrência de uma ação ou de uma omissão, o objeto de Husak 
para esta descrição dos delitos de posse é de que o que realmente se pune 
nesses casos é a posse por si só, não a ação de receber os bens ou a omissão da 
recusa de cedê-los.37 Destarte, afirmando que o que nós proibimos pelos tipos de 
posse é uma ação ou uma omissão, esta é apenas uma maneira inteligente de 
evitar a conclusão inevitável de que ao criminalizar essas ofensas não estamos 
punindo uma ação, mas um estado de coisas. 

O problema desse argumento é que a mera posse de um objeto 
potencialmente perigoso não é nociva per se. O que realmente queremos proibir é 
o uso do objeto de uma maneira prejudicial, e não sua posse, como sugere Husak. 
Como regra geral, quando alguém possui um objeto é porque foi usado no 
passado ou porque alguém planeja utilizá-lo no futuro. Assim, os delitos de posse 

                                                 
34 Id. § 2.01(4) cmt. 4. 
35 GLANVILLE WILLIAMS, CRIMINAL LAW: THE GENERAL PART 8 (2ª ed. 1961). 
36 JOSHUA DRESSLER, UNDERSTANDING CRIMINAL LAW 104 (3ª ed. 2005). 
37 Husak, nota supra 31, p. 2439. 
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representam uma forma efetiva de reduzir o potencial do uso de um artefato 
perigoso ou punir a sua utilização anterior. Por outro lado, quando concebida 
como um significado de punir antecipadamente uma utilização futura do objeto, os 
delitos de posse servem ao propósito de facilitar o caso da acusação por livrá-la 
do ônus de provar nas circunstâncias do caso  como o objeto foi utilizado no 
passado. Este ponto de vista é defendido pelo Professor Paul Robinson, quando 
afirma: 

 
“A definição dos delitos de posse não representa realmente o paradigma 
– não descreve totalmente e com precisão o dano e o mal que o delito 
visa punir. Os delitos de posse visam proibir e punir não a posse em si, 
mas condutas perigosas [...] A posse de vestígios de drogas, por exemplo, 
sugere seu uso passado ou distribuição. A posse de ferramentas por um 
ladrão sugere um plano [ou passado] de assaltos”.38 
  
À luz das considerações supracitadas, podemos concluir que, 

contrariamente ao que Husak faz crer, não há nada de errado com a afirmação de 
que os delitos de posse queiram proibir a ação de receber os bens ou a omissão 
de não encerrar a posse quando confrontada com o dever de fazê-lo. Se, como 
acreditamos que seja, a finalidade desses crimes é de evitar futuros usos do 
objeto para causar um dano ou de sancionar a sua utilização anterior, faz sentido 
afirmar que a verdadeira proibição não seja a posse em si, e sim a ação voluntária 
de aquisição do artefato ou da omissão de não livrar-se dela.  Como o exemplo da 
pessoa que transportou “plantas” para si, ilegalmente, demonstra que a mera 
posse não implica necessariamente em prognóstico perigoso ou o uso passado da 
substância, se a pessoa não teve tempo suficiente para se desfazer da posse. 
Aqui, como em muitos casos, a essência do crime está fadada a encerrar-se no 
controle sobre o objeto, mesmo que o acusado tenha o dever legal de fazê-lo. Por 
conseguinte, apesar dos esforços de Husak para convencer-nos do contrário, os 
delitos de posse não violam a exigência da existência de uma ação (act 
requirement). 
 
3.2. A fragilidade do “Control Principle” (Princípio de Controle)  

 
Além de criticar doutrinadores do Direito penal que, como Fletcher, 

defendem a exigência de ação (act requirement), Husak também aponta 
argumentos no sentido de substituir tal exigência de ação pelo seu control 
principle.39 A essência do control principle é que “a responsabilidade penal é 
injusta se imposta por um estado de eventos sobre os quais uma pessoa não tem 

                                                 
38 PAUL H. ROBINSON, STRUCTURE AND FUNCTION IN CRIMINAL LAW 63 (1997). O 
Professor Michael Moore também concorda com a proposição de que a verdadeira finalidade de 
motivar a criminalização dos delitos de posse não é proibir a posse em si. MOORE, nota supra 12, 
p. 21-22. 
39 HUSAK, nota supra 31, p. 2453. 
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controle.”40 O idéia central do controle é que ela fornece um esquema alternativo, 
no qual, para embasar a responsabilidade penal que não é necessário lidar com o 
complicado problema da definição e distinção das ações, omissões e posses. 
Assim, a elegância da proposta reside na sua simplicidade. Se o autor tinha o 
controle sobre o estado das circunstâncias, então a prima facie pode-se 
argumentar em favor de considerá-lo responsável pelo referido estado de coisas. 

O problema do control principle é que busca provar muito. Diversos 
exemplos poderiam ser dados de autores que não deveriam ter uma 
responsabilidade criminal, não obstante tivessem o controle sobre determinado 
evento. Suponha, por exemplo, que um furacão ameaça aproximar-se da sua 
área. O seu vizinho de porta está fora da cidade e não será capaz de retornar para 
casa até o furacão passar, em razão de que todos os vôos para dentro e para fora 
da área foram cancelados. Então, ele te liga para pedir para proteger a casa dele 
para que a tempestade não a danifique. No seu retorno, ele te pagaria uma 
quantia considerável de dinheiro como um agradecimento pela tua ajuda. Mesmo 
que você tivesse tempo e recursos para ajudar o seu vizinho, você decide não 
atender ao pedido para ir ao cinema. Como relatado na previsão do tempo, o 
furacão devastou a área e, por conseqüência, a casa do seu vizinho foi destruída. 
Você deveria ser responsabilizado criminalmente pelos danos causados à casa? 
Em nossa opinião, a resposta é evidente que “não”, porque você não estava sob 
um dever legal de proteger a casa do seu vizinho. Todavia, sob o control principle 
de Husak, não há razão para não considerá-lo responsável. Em vista dos fatos, 
que você tinha o tempo e as fontes para proteger a casa do vizinho, deve-se 
concluir que você tinha o controle sobre se a casa seria danificada pela 
tempestade. Assim, parece não haver impedimento para manter a sua 
responsabilidade em comissão por omissão por um injusto penal. Isso é 
absolutamente equivocado. A resposta correta parece ser a de que a sua conduta 
constituía uma omissão não-punível, porque não existia lei que exigisse o 
exercício da ação de ajudar o seu vizinho. 

Finalmente, as implicações do princípio de controle ou são falsas e triviais 
ou verdades incontroversas. As conseqüências desse princípio são falsas, na 
medida que, como explicado acima, se procura provar muita coisa. Elas são 
verdadeiras, no entanto, se nós tomarmos o control principle como significado de 
que nenhuma responsabilidade pode ser imposta se o acusado não tem a 
capacidade física de controlar o estado de eventos. Imagine, por exemplo, que 
prisioneiros violentos aprisionam todos os agentes penitenciários nas vigas 
localizadas ao redor da prisão, para poderem sair e roubar. Se os prisioneiros 
escaparem com sucesso da prisão, os agentes penitenciários não devem ser 
responsabilizados por violar o seu dever de impedir a fuga. Mesmo que eles 
falhem em evitar a fuga, apesar de terem esse dever, eles não serão 
responsabilizados porque eles foram algemados nas vigas, assim, falta-lhes 
controle físico sobre a situação. Desse modo, o controle pode e desempenha um 
papel importante nesses casos. Este, contudo, é um ponto lógico. Ninguém nega 

                                                 
40 HUSAK, nota supra 29, p. 98. Nota do tradutor: É digno de nota a semelhança do conceito com a 
idéia já ultrapassada de Welzel a respeito do “controle dos meios” apresentado com sua idéia de 
kybernetischer Handlung, como fórmula de justificação da punibilidade da conduta imprudente. 
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que aos autores que faltam habilidade física para evitar o resultado subseqüente, 
deva ser afastada a responsabilidade penal. O fato de que alguém não pode ser 
responsável por um ato que não poderia evitar é incontroverso. O problema é que 
o controle é necessário, mas não uma condição suficiente para a 
responsabilização.  Como demonstra o caso do vizinho que está fora da cidade, 
autores escapam da punição onde eles tinham controle sobre a situação. Portanto, 
o control principle não pode limitar significativamente o número de condutas que 
podem ensejar a imposição de pena. Como resultado disto, em nossa opinião, o 
control principle de Husak não é normativamente mais atraente do que a exigência 
de ação que Fletcher defende no seu Grammar. 
 
Conclusão 
 

A teoria da ação comunicativa de Fletcher representa uma evolução sobre 
as teorias alternativas. Ela compara favoravelmente os conceitos de ação causais 
e finais que foram elaborados no espaço do civil law, durante os últimos cinqüenta 
anos, porque é baseada no fato de que um conceito de ação pode ser 
normativamente atraente apenas uma vez que ele seja dissociado das abstrações 
metafísicas e ontológicas. O conceito comunicativo de ação também deve ser 
preferido sobre o conceito de ação mecanicista de Moore e o control principle de 
Husak. A teoria da ação de Moore como “movimento corporal voluntário” coloca 
muito peso sobre a distinção movimento/não-movimento, enquanto a dependência 
de Husak do controle injustificado amplia o número de casos que poderiam 
desencadear a imposição de responsabilidade penal. Por fim, juízos morais sobre 
responsabilidade penal devem ser baseados na situação em que a conduta do 
acusado pode ou não ser construída intersubjetivamente como uma espécie de 
comportamento significativo, e não se ele quer colocar os seus músculos em 
movimento ou ter o controle sobre o estado de eventos que podem acontecer. Isto 
é mais compatível com o conceito de ação de Fletcher do que com o de Moore ou 
Husak. 
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Direitos de necessidade agressiva e deveres de tole rância. 
Jesús Maria Silva Sánchez∗ 

 
Resumo: Trata-se de análise do instituto do estado de necessidade em sua perspectiva agressiva, 
contrapondo-se ao dever de tolerância que rege a vida em sociedade. Na contraposição analisa-se 
os limites do dever de tolerância para com a própria atitude agressiva de estado de necessidade a 
partir dos fundamentos jurídicos deste estabelecendo suas relações com o dever de socorro. 
Culmina-se com uma proposta de revisão do instituto. 

 
 
Introdução 
 

É pacífico que quem age no marco do denominado “estado de 
necessidade justificante”41 não atua de modo penalmente antijurídico. Contudo, 
existem dúvidas acerca do exato significado dessa afirmação42. Em suma: ou a 
conduta do sujeito não está proibida pelo Direito Penal43 e em conseqüência, não 
se dá o primeiro dos pressupostos de aplicação de uma norma de sanção jurídico-
penal; ou seja, tal conduta não infringe norma de conduta alguma e, portanto, está 
permitida pelo Direito em geral; ou, de modo diverso, significa que o sujeito está 
exercendo um direito (o denominado direito de necessidade – Notrecht -). 

Este último é o que interessa de modo especial. Certamente, se o sujeito 
necessitado (ou quem o ajude, nos termos do denominado auxilio necessário) tem 
êxito em sua empreitada, conclui-se que não atua antijuridicamente e, portanto, 
não será sancionado penalmente. Dito de outro modo: o caráter não proibido da 
conduta justificada implica que os órgãos do Estado têm o dever de tolerá-la44; 
estes não podem impedir sua realização e, uma vez realizada, não podem 
submetê-la à pena. Mas, o que ocorre se o terceiro afetado pela conduta do 
sujeito necessitado ou de seu auxiliar, reage, impedindo que estes atinjam seus 
objetivos? Especificamente: incorre em algum tipo de responsabilidade o sujeito 
afetado pela conduta necessária - ou outro sujeito, que, por sua vez, o auxilie – 
que consegue impedir a conduta do necessitado ou seu auxiliar? E, ao se 
responder afirmativamente à questão anterior, qual seria sua responsabilidade?45 
Em relação a isso, surge mais uma pergunta: se o sujeito afetado pela conduta 

                                                 
∗ Catedrático de Direito Penal. Universidade Pompeu Fabra. Tradução: Paulo César Busato e 
Tatiana Sovek Oyarzabal. 
41 Cujo alcance não ponho em questão neste texto, me remetendo, portanto, a sua caracterização pela doutrina 
dominante, assim como ao teor do § 34 StGB. 
42 Conferir as referencias históricas em RENZILOWSKI, Notsland und Notwehr, Berlim, 1994, p. 187, n. 
122,123.  
43 Como é sabido, para uma parte da doutrina as coisas não são exatamente assim, senão que a conduta 
justificada segue como genericamente proibida e só excepcionalmente permitida. Esta posição está 
relacionada com uma concepção da relação entre tipicidade e antijuridicidade ou, em outros termos, da 
relação das permissões com as normas de mandato e proibição diferente da que aqui se segue. Sobre este 
ponto de vista, a conclusão é que a conduta justificada não é indevida, razão pela qual não é necessário, para 
os efeitos que aqui interessam, aprofundar esse debate em parte superado.  
44 Em troca, os órgãos do Estado não têm o dever de tolerar condutas perdoadas. 
45 Esta pergunta pela responsabilidade admite diversas variantes. Por exemplo: o que ocorre se o terceiro 
afetado – ou seu auxiliar – tentam impedir a conduta do necessitado e não conseguem? Que ocorrerá se a 
conduta do necessitado for impedida  por imprudência? 
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necessária se opõe a ela, em que condições pode reagir se o sujeito necessitado 
neutralizar tal oposição?46  

Uma primeira possibilidade seria afirmar que se o terceiro afetado pela 
conduta necessária ou outro que aja por sua conta, impeçam que tal conduta 
tenha êxito, não acontece nada. Ou seja, que o terceiro afetado pela conduta do 
necessitado ou de seu auxiliar, não tem o dever de suportá-la e, portanto, se ele – 
ou alguém a seu favor – consegue neutralizá-la, não há constatação de infração 
alguma nem a imposição de qualquer sanção. Sem dúvida, a aceitação desta 
possibilidade tem algo de paradoxal, pois nos leva a concluir: aquele que age em 
estado de necessidade justificante, se tem êxito, ou seja, se consegue causar um 
mal menor necessário para evitar um mal maior, não é sancionado. No entanto, 
antes de consegui-lo, ou seja, no momento de atuar, o Direito não dá respaldo a 
quem se opõe a sua conduta, de modo que, se é o último quem tem êxito, o 
Estado não o submete a pena alguma. Tampouco o primeiro poderia reclamar o 
auxílio dos órgãos do Estado para que o ajudassem a neutralizar a resistência do 
opositor. 

Isto, certamente, destacaria a posição, significativamente mais fraca, de 
quem atua em estado de necessidade, realizando algo não proibido, mas sem ter 
direito de realizá-lo. Um direito que daria lugar, como conseqüência lógica, ao 
dever de terceiros de tolerar sua realização47, pois dito sujeito somente veria 
protegidas suas posições de fato já alcançadas; mas não poderia contar com o 
respaldo do Direito para alcançá-las48. 

Uma segunda possibilidade é afirmar que tanto o terceiro afetado como 
quaisquer outros sujeitos estão obrigados a não impedir a conduta justificada do 
necessitado ou de seu auxiliar. Esta segunda possibilidade é a acolhida quando o 
Direito penal menciona a existência de deveres de tolerância ou de sacrifício 
(Duldungspflichten, Aufopferungspflichten) em relação a algumas causas de 
justificação, entre as quais, o estado de necessidade agressivo, objeto concreto 
destas páginas49. Com isso, pretende-se fazer referencia às condutas típicas 

                                                 
46 Não deixa de resultar surpreendente que, no marco de uma monografia de mais de trezentas e cinqüenta 
páginas sobre o estado de necessidade justificante como a de PAWLIK, Der rechtfertigende Notstand, Berlín, 
2002, estas perguntas ficam sem resposta: cfr. p. 154 – 156, especialmente o final da nº. 23.  
47 Coincidente RENZIKOWSKI, Notstand, p. 193. 
48 Na prática, a situação do sujeito se aproximaria do estado de necessidade exculpante. Nesse sentido, não 
surpreende que Kant repudiasse a própria possibilidade de um estado de necessidade justificante, ao negar a 
existência de um “direito de necessidade”. Cfr. sobre isso ver PAWLIK, Notstand, p. 18 e segs. De qualquer 
maneira, como indica PERRON, Rechtfertigung und Entschuldigung im deutschen und spanischen Recht, 
Baden-Baden, 1988, p. 87, o direito de ingerência e o correspondente dever de tolerância não constituem 
propriedades necessárias nem especificas das causas de justificação. A posição oposta era sustentada, por 
exemplo, por MAURACH, Tratado de Derecho penal (trad. Córdoba Roda), I, Barcelona 1962, p. 367: “toda 
causa de justificação confere um próprio direito de necessidade ao agente”; seguindo-lhe, BACIGALUPO, 
Principios de Derecho penal, PG, 4ª ed., Madrid, 1997, p. 267, que vê no dever de tolerância a contrapartida 
da justificação. 
49 HRUSCHKA, Strafrecht nach logisch-a-nalytischer Methode, Berlín, 1983, p. 89 e segs.; KÜHL, “Freiheit 
und solidarität bei den Notrecheten”, Festschrift für H.J. Hirscha zum 70, Geburtstag, Berlin/Nova York, 
1999, p. 259 e segs., 266. Cfr., por outro lado, o ceticismo de FREUND acerca da apresentação automática de 
deveres de tolerância em relação as condutas amparadas por uma causa de justificação 
(“Duldungspflichtautomatik”), em Münchener Kommentar zum StGB, Band 1, München, 2003, considerações 
previas aos §§ 13 e segs., N. marg. 194, 2008 e segs., 210. 
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amparadas por certas causas de justificação50 que constituem o exercício de um 
direito de intromissão do sujeito justificado na esfera de um terceiro, e que deve 
ser suportado por este e não impedido por ninguém. A imposição legal deste 
dever de tolerância se discute inclusive como “prova” do caráter justificado – em 
sentido estrito – da intervenção51. Ou seja, justamente por haver um dever de 
tolerância, é possível falar de um verdadeiro “direito de necessidade”. Em 
compensação, não haveria tal direito de necessidade para além do dever de 
tolerância do afetado, ainda que se sustentasse que o fato não está proibido 
penalmente ou que não constitui um injusto penal. 

A natureza do dever de tolerância do Estado, citado acima e a do dever 
de tolerância do afetado (e outros terceiros) com respeito a conduta típica e 
justificada, são diferentes. A fonte do dever de tolerância do Estado se acha no 
próprio caráter não proibido da conduta justificada. Por outro lado, o dever de 
tolerância do afetado e de terceiros não deriva do caráter não proibido da conduta 
justificada, mas sim de uma norma adicional. A questão é determinar a fonte do 
dever de tolerância de terceiros em relação a conduta realizada em estado de 
necessidade agressivo. Trata-se simplesmente de um dever moral ou de um dever 
jurídico e, mais concretamente, jurídico-penal. Neste último caso, seria procedente 
determinar se sua infração dá lugar a uma sanção e a que concreta sanção? 
 
1. O fundamento do dever de tolerar condutas realiz adas em estado de 
necessidade agressivo. 
 
1.1 O conteúdo do dever de tolerância 
 

Pode-se afirmar que a doutrina em geral concorda que a imposição de um 
dever de tolerância implica, para o titular de uma determinada esfera de direitos, a 
inexistência de um direito subjetivo de exclusão de terceiros de tal esfera52. Isso se 
traduz na impossibilidade de se justificar um ato de exclusão destes terceiros 
sobre a base da legítima defesa ou do próprio estado de necessidade53. Por 
conseguinte, ainda que esta questão não resultasse tão clara na discussão 
doutrinária, na sanção jurídica (supostamente, jurídico-penal) do referido ato de 
exclusão fática de terceiros, constituiria uma “via de fato”54.  Expresso de outro 
modo, tudo isso implicaria no fato de que o sujeito que consente à esfera de 
direitos de outro, vinculado por deveres de tolerância, com respeito àquele, não 

                                                 
50 PERRON, Rechtfertigung, p. 86; GÜNTHER, “La clasificación de las causas de justificación en Derecho 
penal” (trad. Luzón Pena), em LUZÓN/MIR (coords.), Causas de justificación y de atipicidad en Derecho 
penal, Pamplona, 1995, p. 45 e segs., 54. 
51 STRATENWERTH, Strafrech AT, I, Die Straftat, 4ª. Ed., Köln, 2000, 9/48. 
52 Portanto, o dever de tolerância implicaria que, tampouco terceiros tivessem um dever negativo de respeito 
desta esfera de direitos (na medida que isso se concretizasse).  
53 HIRSCH, em JÄHNKE/LAUFHÜTTE/ODERSKY (Hrsg.), Leipziger Kommentar zum StGB, 11ª ed., 
Berlin, 1999, § 34, N. marg. 1; LENCKNER/PERRON, em SCHÖNKE/SCHRÖDER, StGB Kommentar, 26ª 
ed., München, 2001, §34, N. marg. 1; prévio ao §32, N. marg. 10. De modo que o sujeito afetado pelo dever 
de tolerancia, se realize um ato de exclusão, comente uma agressão ilegítima. 

54 Entende-se por vias de fato os atos dos funcionários e dos agentes da Administração não 
amparados legalmente. Assim, o Tribunal Constitucional Espanhol reserva a expressão para os 
atos realizados sem a correspondente cobertura legal – norma, princípio ou ato prévio.  (N.T.) 
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questiona seus direitos de liberdade negativa: não prejudica as relações jurídicas 
existentes entre suas correspondentes esferas de organização. Mais adiante se 
examinará como se concretiza e quais podem ser as conseqüências desta 
observação. 
 
2. Fundamento do dever de tolerância e estado de ne cessidade 
 
Em outras causas de justificação, como a legítima defesa, a fundamentação do 
dever de tolerância pode ser mais simples. No caso do estado de necessidade 
agressivo não é fácil explicar por que um terceiro alheio à situação de 
necessidade, deve tolerar a intervenção do sujeito necessitado ou de seu auxiliar, 
abandonando seus bens à ação destes55. Desta forma, a questão relativa ao 
fundamento do dever de tolerância de condutas realizadas em estado de 
necessidade agressivo se resolveu perguntando a razão do mesmo. Alguns 
autores recorrem a uma fundamentação utilitarista56, para a qual o dever de 
tolerância do afetado se baseia, como o próprio estado de necessidade agressivo, 
no balanço social global da ação realizada pelo sujeito necessitado57. No entanto, 
o enfoque utilitarista, incluídas suas variantes, que tratam de integrar limites de 
natureza deontológica, foi negado58. Assim, um rápido exame da doutrina destaca 
que, na maioria das vezes, o fundamento do estado de necessidade agressivo – e, 
por acréscimo, do dever de tolerância de terceiros – se encontra no principio da 
solidariedade59. Partindo deste princípio, de entrada, de natureza moral60, tentou-

                                                 
55 Kühl, Strafrecht AT, München, 1994, 8/7. Jakobs, “Sobre los grados de la incumbencia. 
Reflexiones sobre el origen y la importancia de los deberes de actuación y de permisión” (trad. 
Feijóo), RPDJP, 4, 2003, p. 205: “... a agressão no estado de necessidade agressivo acontece 
responsavelmente e por isso teria que ser tratada conforme as regras da legítima defesa. Os 
âmbitos de organização do beneficiado e do prejudicado não estão vinculados conflituosamente, 
senão que o que se encontra na situação de necessidade exige alguém com o qual até então não 
havia tido contato (por que precisamente a ele?) um sacrifício”. 
56 Cfr. MEIBNER, Die Interessenabwägungsformel in der Vorschrift über den rechtfertigenden 
Notstand (§ 34 StGB), Berlín, 1990, passim. Vid., outras referencias e críticas em RENZIKOWSKI, 
Notstand, p. 41 e segs.; PAWLIK,  Notstand, p. 32 e segs.; também em JAKOBS, Strafrecht AT, 2ª 
ed., Berlin, 1991, 13/8 n. 19 b; KÜHL, FS f. Hirsch, p.264. 
57 Cfr. a descrição e crítica de KÜHL, AT, 1994, 8/8; também, MERKEL, La filosofia ¿”convidado de 
piedra” en el debate del Derecho Penal? (trad. Sánchez-Ostiz), em Instituto de Ciências Criminais 
de Frankfurt (ed.)/Área de Direito Penal da Universidade Pompeu Fabra (ed. esp.), La insostenible 
situación del Derecho penal, Granada, 2000, pp. 181 e segs., 191 e segs., 201 e segs. 
58 Por muitos, KÖHLER, Strafrecht AT, Berlim, 1997, p. 283; PAWLIK, Notstand, p. 51 e segs., com 
especial referência e crítica às teses contemporâneas que integram a fundamentação utilitarista 
com outra deontológica assentada em considerações de solidariedade (p. 51 n. 115). 
59 Cfr., por muitos, SAMSON, em RUDOLPHI/HORN/SAMSON/GÜNTHER/ HOYER (Hrsg.), 
Systematischer Kommentar zum StGB, 7ª ed., Neuwied, 1999, § 34 N. marg. 2; JAKOBS, AT, 2ª 
ed., 11/3. Também, FRISTER, “Die Notwehr im System der Notrechte” GA 1998,  pp. 291-292; 
KÜHL, AT, 8/9; RENZIKOWSKI, Notstand, p. 195; PAWLIK, Notstand, pp. 57 e segs., 112, 120 e 
segs. Na Espanha, é fundamental a contribuição de BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y 
legítima defensa, Barcelona, 1994, p.. 67-68, 90 e segs., 97: solidariedad general intersubjetiva; 
vid. também BACIGALUPO, Principios, 4.ª, p. 267. 
60 Como se sabe, KANT o incluía em seu “Tugendlehre”. O recorda agora, entre outros, JAKOBS, 
RPDJP, 4, 2003, pp. 195 e segs., 204-205. 
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se explicar sua jurisdicionalização61 desde perspectivas, de um lado 
contratualistas e de outro, institucionalistas62. 
 A primeira perspectiva aponta que a solidariedade não é expressão de uma 
atitude moral (que a ninguém caberia exigir e no estado originário não é evidente), 
mas sim conseqüência exclusiva de uma cooperação racionalmente motivada. Em 
outras palavras, afirma que todo egoísta racional, no estado originário e atrás do 
véu da ignorância, terá boas razões para aceitar um principio de solidariedade 
mínima garantida reciprocamente63. Como se percebe, o enfoque se dá por 
coordenadas de caráter basicamente procedimentalista. 
 Na segunda das perspectivas mencionadas, afirma-se, ao contrário, que o 
direito de necessidade constitui a institucionalização jurídica de um dever moral de 
solidariedade interpessoal e, portanto, separa-se de um modelo liberal-
individualista de Direito64, para integrar-se no marco de um pensamento 
comunitário65. Contudo, o enfoque permanece sem deixar claro o fundamento e 
alcance da instituição “solidariedade”. 
 A perspectiva institucionalista adquiriu uma nova dimensão em recentes 
contribuições que, baseadas na filosofia de Hegel, integram a fundamentação do 
estado de necessidade agressivo numa concepção do Estado como garante não 
só do direito formal-abstrato, senão também de um direito (material) ao bem-estar. 
O importante deste enfoque é que implica deduzir a idéia de solidariedade do 
âmbito do mundo, da vida, e das relações interpessoais, para configurá-la dentro 
do próprio sistema jurídico-político. Nesse ponto podem situar-se as teses de 
Jakobs e de Pawlik. 
 Assim, em sua última aproximação ao problema, Jakobs fundamenta o 
estado de necessidade agressivo e o dever de ajuda em situações de 
necessidade em que “o cidadão tem que ocupar-se de maneira geral”, o que 
pressupõe, além de uma sociedade civil, “a existência de relações públicas justas, 
quer dizer, uma ordem estatal”66. Em outras palavras, sustentando que “da idéia 

                                                 
61 61 KÜHL, FS f. Hirsch, pp. 274-276, partindo do caráter moral do referido dever, acaba admitindo, 
sob certas condições, sua posterior qualificação como dever jurídico. Por outro lado, sobre a 
juridificação do dever, inicialmente moral, de socorro cfr. SÁNCHES-VERA GÓMES-TRELLES, 
Pflichtdelikt und Beteiligung, Berlin, 1999, p. 111 e segs.; ALCÁCER GUIRAO, “Autonomia, 
solidariedad y deber de socorro (Um apunte histórico)”, ADPCP, 2000, p. 361 e segs.  
Por juridificação entende-se de um lado, a criação de normas jurídicas, e de outro, a efetivação 
dessas normas criadas. N.T.  
62 PAWLIK, Notstand, 80 e segs., 103 e segs. 
63 Especialmente, MERKEL, em La insostenible situación, pp. 196 e segs., 198. Crítico com a 
fundamentação de MERKEL, PAWLIK, Notstand, p. 67 e segs. 
64 JAKOBS, “Strafrecht”, AT, 2.ª ed., 11/3; com matizes NEUMANN, Nomos Kommentar zum StGB, 
Baden-Baden, 1995, § 34 N. marg. 9, que acrescenta que isso supõe uma limitação dos princípios 
liberais, mas não uma suspensão da fundamentação individualista das relações sujeito-sociedade. 
65 RENZIKOWSKI, Notstand, pp. 196-197: “Ausdruck eines Gemeinschaftsbezogenheit dês 
Individuums”; também ERB, em Münchener Kommentar StGB, München, 2003, § 34 N. marg. 6, 
quem alude a uma “Sozialfeindlichkeit” do sujeito que não cumpre com o dever de tolerância, cuja 
conduta não seria compatível com a referencia comunitária do indivíduo. Sobe este modelo de 
fundamentação, centrando-se na questão do dever de socorro, ALCÁCER, ADPCP, 2000, p. 365 e 
segs. 
66 RPDJP, 4, 2003, P. 206: disso deriva que o proprietário burguês, convertido em cidadão, tenha 
que suportar “nos casos de desastre, e na medida em que não consiga ajuda estatal, reduções 
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de responsabilidade política de todos os cidadãos se deduz o direito e o dever de 
atuar para o Estado em caso de desastre sacrificando bens de pouco valor ou 
suportando esses tipos de ações”67 .Essa mesma idéia foi desenvolvida 
extensamente por Pawlik, para concluir que é possível atribuir ao indivíduo, como 
parte integrante da sua posição de cidadão, o dever de suportar, em casos 
excepcionais, a intromissão de terceiros na própria esfera jurídica68. Afirma-se que 
no estado de necessidade agressivo entram em choque “pretensões de 
liberdade”69. Em resumo, na sua base se encontra a tensão dialética entre o direito 
abstrato e o direito ao bem-estar, ambos elementos parciais da idéia complexa de 
liberdade juridicamente garantida70. Tudo isso parece implicar numa modificação 
da noção de liberdade jurídica estabelecida sobre o critério reitor (estático) de 
separação de esferas jurídicas, fora da qual somente se encontraria o princípio de 
solidariedade mínima interpessoal, com a finalidade de diminuir os efeitos do 
princípio “casum sentit dominus”. 
 A idéia central, que me interessa ressaltar, é que no Estado moderno não 
cabe admitir que a distribuição social de sorte e desgraça seja coisa da natureza, 
mas sim que, em certa medida, é ao Estado que corresponde a correção dessa 
distribuição71. Isso acontece, geralmente, através de instituições públicas 
organizadas72. No entanto, em certas ocasiões, estas podem chegar muito tarde e 
é nesse ponto que surge o “direito de necessidade” e o “dever de tolerância” como 
“quase instituições” subsidiárias73. 
 O dever de tolerância aparece, em suma, como um dever quase 
institucional74, dinâmico, cuja função é contribuir e assegurar as condições reais 
da liberdade jurídica naquelas situações limites, as quais não alcançam as 
medidas institucionais ordenadas de modo estático para auxiliar as necessidades 
                                                                                                                                                     
insignificantes para manter uma área pública, ou ter que intervir auxiliando na gestão de negócios 
sem mandato a favor do Estado”. 
67 RPDJP, 4, 2000, P. 207. Não se trataria de solidariedade interpessoal, senão que a vítima se 
beneficiaria do reflexo de um dever que o cidadão tem com  respeito ao Estado (p. 209). 
68 PAWLIK, Notstand, p. 123: ”Der Eingriffsadressat wird als Räpresentant der Allgemeinheit zur 
Erfüllung eines Anliegens der Allgemeinheit herangezogen”. 
69 PAWLIK, Notstand, pp. 103-104: “Freiheitsansprüche der Konflikbeteiligten”. 
70 PAWLIK, Notstand, pp. 26,82-83, 88. 
71 PAWLIK, Notstand, pp. 115, 122. Observe a (relativa) proximidade desta posição com respeito à 
de KÖHLER. 
72 As quais o cidadão contribui, em primeira instancia, mediante o pagamento de impostos: 
PAWLIK, Notstand, pp. 120, 180. Por isso, mesmo o direito de necessidade podendo teorizar-se 
desde a perspectiva da liberdade juridicamente garantida, não é uma conseqüência necessária 
desta. Em outras palavras, não pertence ao núcleo irrenunciável de um Direito penal moderno. 
73 PAWLIK, Notstand, p. 104. 
74 Como dever (subsidiário) de contribuir com a manutenção de um sistema de “liberdade real”. O 
estado de necessidade agressivo cumpre uma função de por fim (“freihändige SchlieBung com 
Lücken”, p. 184). Sobre o inadequado de cobrir “necessidades estruturais” de uma sociedade por 
remissão a deveres de solidariedade cfr. PAPAGEORGIOU, Schaden und Strafe, Baben-Baden, 
1994, pp. 206 e segs., 213. No entanto, convém lembrar que nos Estados em que os graus de 
institucionalização real se mantém radicalmente longe de seu marco normativo programático, a 
exceção poderia converter-se em regra. Ajuizado em determinado marco jurídico (digamos, de 
Estado social), existe uma relação inversa entre a densidade institucional existente e o papel da 
“quase-instituição” estado de necessidade agressivo. No entanto, não cabe aqui aprofundar o 
tema. 
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dos cidadãos75. É, expresso em outros termos, um dever positivo baseado em 
uma (quase) instituição (quase) estatal de incidência subsidiária. Mas, pelo que 
parece, isso seria aplicado também ao dever de socorro em situações de perigo, 
de modo que entre um e outro não se estabelece diferença alguma76, o que 
conduziria que a sanção de infração do dever de tolerância fosse a mesma da 
infração do dever de socorro. 
 
3. Que relação existe entre deveres de tolerância ( passiva) e deveres de 
socorro (ativo)? 
 
 Se o fundamento do estado de necessidade agressivo e do dever de 
tolerância que lhe é inerente se situam – ambos – exclusivamente na idéia de 
solidariedade (interpessoal ou canalizada através das instituições do Estado), 
então o dever de tolerância não é senão uma espécie dentro do gênero dos 
deveres de solidariedade. A isso se costuma mencionar de modo não infreqüente 
que o dever de tolerância (Duldungspflicht) é um dever de solidariedade passiva, 
paralelo ao dever de solidariedade ativa – Handlungspflicht – (dever de socorro)77. 
 Examinando a discussão existente na dogmática dos delitos de omissão, a 
conclusão a que chega um setor da doutrina, é, significativamente, muito parecida. 
Assim, indica-se que, em geral o dever de socorro é um dever de atuar que se 
infringe por omissão e, em certas ocasiões, dadas as circunstâncias, pode 
aparecer como um dever de omitir, que se infringe por ação. A infração de deveres 
de tolerância constituiria, precisamente, um dos casos no qual o dever de socorro 
se manifesta como um dever de omitir que se infringe por ação: uma das 
hipóteses da chamada “omissão por comissão”. Assim, o conhecido exemplo de 
Meyer-Bahlburg, no qual o proprietário fecha a porta de sua casa, que se 
encontrava aberta, impedindo que entre nela uma pessoa perseguida por um 
cachorro raivoso, que acaba por mordê-la78. 

                                                 
75 PAWLIK, Notstand, p. 112, sobre a primazia das instituições, p. 182 e segs. Convém recordar 
que antes PAWLIK, “Unterlassene Hilfeleistung: Zuständigkeitsbegründung und systematische 
Struktur”, GA, 1995, p. 360 e segs., havia apontado que o fundamento do dever de socorro 
somente se acharia aparentemente na solidariedade interpessoal, enquanto que a realidade 
trataria da delegação aos cidadãos de funções policiais. 
76 Crf. PAWLIK, Notstand, pp. 154-155, que entende inclusive que o dever tolerância limita mais a 
liberdade do sujeito que o dever de socorro (do que – parece – haveria de derivar que sua infração 
deve ser considerada mais leve que a do dever geral de socorro). 
77 Sobre a “vinculação”, “paralelismo”, ou outras expressões similares, NEUMANN, NK, § 34 N. 
marg. 9; ERB, Münchk, § 34 N. marg. 6; BALDÓ, Estado de necesidad, pp. 67,99. Resulta 
discutível qual dos dois deveres mostra uma maior intensidade. Enquanto que para a doutrina 
majoritária seria mais intenso o dever de solidariedade ativa (por exemplo, HRUSCHKA, Strafrecht, 
p. 96), PAWLIK (n. 35) aponta a possibilidade de que seja o dever de solidariedade passiva, ao 
implicar que um terceiro administre a esfera de direitos do afetado. Cfr., sobre a discussão, 
PAWLIK, Notstand, pp. 154-155, apontando em qualquer caso a possibilidade da conversão do 
delito de omissão do dever de socorro em um delito de resultado, assim como o acréscimo de sua 
pena. 
78 Este exemplo foi lembrado e revisado recentemente por GIMBERNAT ORDEIG, “La causalidad 
en la omisión impropria y la llamada ‘omisión por comisión’”, ADPCP, 2000, pp. 29 e segs. 75-76, 
77-78, 82-83. 
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 Neste ultimo caso, de infração do dever de tolerância diante de uma 
conduta de invasão de domicílio, realizado em estado de necessidade agressivo, 
só foi examinado até agora pela dogmática da omissão de socorro. Na verdade, o 
único dever de solidariedade que adquiriu reconhecimento autônomo como dever 
jurídico-penal, e isso somente em alguns países, é o de socorro, cuja infração é 
típica pela via do delito de omissão do dever de socorro que implica numa sanção 
penal. Longe disso, os deveres de solidariedade ou não são jurídico-penais ou 
pertencem ao grupo dos deveres “desprovidos de sanção”. 
 Pois bem, se aceitasse que a infração do dever de tolerância fosse, 
simplesmente, uma omissão do dever de socorro em “omissão por comissão”, 
seria necessário assumir as quatro consequências: 

a) O alcance dogmático do dever de tolerância haveria de ser redefinido nos 
termos do dever jurídico-penal de socorro. Naquelas situações de 
necessidade que, por um lado, fossem subsumidas no estado de 
necessidade agressivo e, por outro lado, na omissão do dever de socorro, 
caberia afirmar a existência de tais deveres (jurídico-penais)79. De outro 
modo; se aceitassem as premissas assentadas, além dos casos em que um 
sujeito tem dever de socorro, dito sujeito não teria, tampouco, dever de 
tolerância e, portanto, ninguém poderia esquivar-se frente a um direito de 
necessidade. O dever de socorro do afetado pela conduta necessária 
constituiria o contrario do direito de necessidade do sujeito que atua no 
estado de necessidade agressivo80. 

b) Nos ordenamentos jurídicos em que se encontra tipificada a infração do 
dever de socorro, não se poderia falar da existência de um dever de 
tolerância em sentido estrito e, portanto, de um autêntico direito de 

                                                 
79 Kühl, FS f. Hirsch,p. 267.  
80 Köhler, AT, p. 285, fala de “correspondência”: “Die allgemeine Hilfspflicht in Notlagen und die hier 
dargelegten Eingriffsduldungspflicht im Notstand entsprechen einander inhaltlich: Steht die Totalität 
des Rechtsverhältnisses für den einen in (Lebens-) Not, dann muß sich zu ihrer Abwendung das 
partikuläre (ersetzbare) Freiheitsdasein des anderen, insbesondere sein gegenständliches 
Eigentum einschränken”. Assim JAKOBS, AT, 2ª ed., 11/3 a.; PAWLIK, Notstand, p. 160 indica, a 
seu favor, que o alcance do estado de necessidade agressivo é uma questão cultural, situando seu 
umbral na atualidade (p. 161) na ameaça de um dano que perturbe a “Lebensführung” do sujeito 
durante um período de tempo relevante, e propondo a orientação das preliminares de entrada do 
direito de necessidade aos deveres de socorro. Também KAHLO, Die Handlungsform der 
Unterlanssung als Kriminaldelikt, Frankfurt, 2001, p. 293: “Es geht, mit anderen Worten, 
ausschliesslich um die endlichzufälligen, unhintergehbaren gefährdenden Auswirkungen auf das 
selbständige Dasein praktischer Subjektivität, gleichsam die Kontingenzbedingungen von 
personaler Existenz”; também pp. 295, 305-306, 335. Por isso afirma BALDÓ, Estado de 
necesidad, p. 67, n. 91, que a coerência do sistema se veria muito diminuída, existindo uma 
regulação do estado de necessidade agressivo, não existisse uma de omissão do dever de 
socorro, e, de fato, RENZIKOWSKI, Notstand, p. 188, adverte a existência de uma relação entre a 
qualificação – não infrequente a meados do Séc. XX – das condutas realizadas em estado de 
necessidade hoje chamado justificante como meramente não proibidas (e, por isso, suscetíveis de 
serem repelidas em estado de necessidade ou legítima defesa) e a inexistência de uma 
regulamentação geral da omissão do dever de socorro. 
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necessidade. O mesmo haveria que se afirmar em relação àqueles 
ordenamentos jurídicos históricos nos quais tal figura não existia81. 

c) O alcance da regulamentação legal do delito de omissão do dever de 
socorro deveria ser tomado como critério para interpretação (claramente 
restritiva) do alcance do dever de tolerância e do correspondente direito de 
necessidade geral do estado de necessidade agressivo. Isso conduziria a 
seguinte disjuntiva: ou se reinterpreta o estado de necessidade agressivo 
(todo ele) no sentido da palavra, deixando fora da justificação as outras 
condutas; ou se admite a eficácia excludente da antijuridicidade penal do 
estado de necessidade agressivo no sentido amplo, mas sustentando que 
em alguns dos casos a conduta, apesar de não estar proibida, não seria 
constitutiva de um direito e tão pouco teria que ser tolerada pelo sujeito 
afetado. 

d) Enfim, a pena imposta pela infração do dever de tolerância haveria de ser 
somente, a própria do delito de omissão do dever de socorro. 

 
4. Somente deveres de solidariedade passiva? 
 
4.1. Introdução 
 

A impressão de que nos deveres de tolerância possa tratar-se somente de 
deveres de solidariedade de conteúdo axiologicamente idênticos ao do dever de 
socorro ativo, será logo desmentida. Inclusive, autores que afirmam - na teoria – 
que se trata de deveres “paralelos” aos de socorro ativo, na prática, na hora de 
estabelecer as conseqüências de sua infração, propõe soluções díspares. Estas 
não tem a ver com o fato de que as infrações de deveres de tolerância não estão 
tipificadas expressamente, diferente do que sucede com o delito de omissão de 
socorro, e sim, entende-se que certas condutas infratoras do dever de tolerância, 
isto é, que bloqueiam a conduta realizada no estado de necessidade agressivo, 
podem ser condutas típicas no sentido dos tipos de resultado da Parte Especial. 
Dado que tais condutas típicas não podem amparar-se em uma legítima defesa 
nem em outra causa de justificação, cabe sancioná-las como coações, lesões 82, 
homicídios83, danos, etc. 

Para evitar mal entendidos, convém precisar já, a partir deste momento, 
que, na realidade, o conceito de infração do dever de tolerância é suficientemente 
amplo para incluir situações distintas, que merecem um tratamento diferenciado. 
Assim, é possível, em primeiro lugar, que a infração do dever de tolerância se 

                                                 
81 Por exemplo, no ordenamento alemão do StGB de 1871, no qual a prestação de socorro 
requeria a intimação da autoridade. Como acontecia no ordenamento espanhol anterior a 
introdução do artigo 489 bis no Código Penal derrogado em 1995. 
82 SEELMANN, “Solidaritäntspflichten im Strafrecht?”, em JUNG/MÜLLER-DIETZ/NEUMANN 
(Hrsg.), Recht und Moral. Beiträge zu einer Standortestimmung, Baden-Baden, 1991, pp. 295 e ss., 
296. 
83 Cfr. o comentário de um caso de infração de deveres de tolerância ao que se dá esta solução 
em HRUSCHKA, Strafrecht, pp. 83 e segs., 85 e segs. Precisamente: tratando-se de um caso de 
infração do dever de tolerância de um auxilio necessário, existe responsabilidade pela morte do 
necessitado e pelas coações exercidas sobre o agente auxiliar. 
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manifeste simplesmente na tolerância passiva (ou na falta de colaboração ativa) 
com a conduta do sujeito necessitado ou de seu auxiliar84. Nestas situações, que 
no meu entender, constituem o grupo de infrações menos graves do dever de 
tolerância, nos encontramos diante de casos de mera infração do dever de 
solidariedade mínima interpessoal, que merecem o mesmo tratamento que as 
omissões de socorro. 

No entanto, cabe, em segundo lugar, reconhecer que o afetado pela 
conduta do necessitado ou de seu auxiliar não deva limitar-se à resistência 
passiva, mas sim, certamente que mantendo-se em sua esfera jurídica originária, 
neutralize a conduta do necessitado ou de seu auxiliar mediante uma oposição 
direta ativa, através da subtração dos bens que estes pretendiam alcançar. Esta 
situação, a que essencialmente se dedicam essas páginas, é diferente e mais 
grave que a anterior. Como veremos, nela cabe fundamentar uma 
responsabilidade pela lesão sofrida pelos bens jurídicos do necessitado, assim 
como pela coação exercida sobre o auxiliar no caso que este seja alguém 
diferente do próprio necessitado85. 

Pensando neste segundo grupo de casos, Hruschka expõe de forma clara: 
o dever de tolerância é um dever de omissão; as infrações de deveres de omissão 
são delitos comissivos; portanto, a infração de deveres de tolerância deve dar 
lugar a delitos de comissão86. Jakobs formula em termos paralelos: aquele que, 
sem motivo, guarda sua bicicleta, quando um pecuarista vizinho quer utilizá-la 
para buscar remédios para seu gado doente, responde pela infração do dever de 
tolerância, considerados dolo e resultado (da morte do gado), pelo delito de dano 
do § 303 StGB, mesmo que não tivesse dever de socorro por não dar-se os 
pressupostos, mais estritos, do § 323 e StGB 87. 

Essas conclusões parecem separar-se radicalmente das premissas 
assentadas no trecho anterior. Podemos perceber claramente, nas 
conseqüências, que o dever de tolerância não é – ou, ao menos, não é nos casos 
mais relevantes – um dever de solidariedade mínima, cuja infração há de seguir 
pela via do delito de omissão de socorro. Trata-se certamente de um dever 
positivo como este último, ainda que, pelo que se infere da conclusão, seria um 
dever positivo de intensidade equiparável a dos deveres negativos, inclusive não 
caberia descartar que constituísse um dever negativo. 

                                                 
84 Entre as que, a meu ver, deveria incluir a “omissão de impedir a interrupção por um terceiro do 
curso causal salvador posto em andamento pelo necessitado ou seu auxiliar”. Este caso, no 
entanto, introduz novos elementos de complexidade, não pode ser examinado aqui. 
85 Em fim, em terceiro lugar, que o afetado pela conduta do sujeito necessitado ou de seu auxiliar 
infrinja seu dever de tolerância não só mediante resistência passiva, nem sequer mediante a 
reação ativa dentro da própria esfera originaria de organização, senão chegando inclusive a 
ingerir-se na esfera jurídica originária daqueles (por exemplo, lesionando ao agente necessitado ou 
a seu auxiliar). Esta situação é ainda mais grave que a anterior e permite fundamentar uma 
responsabilidade adicional pela lesão de bens ativamente causada. 
86 HRUSCHKA, Strafrecht, p. 91. Para HRUSCHKA, se bem compreendo, a harmonia entre o delito de 
omissão do dever de socorro e o estado de necessidade justificante é melhor para interpretar a cláusula de 
exigibilidade daquele em relação ao conteúdo deste; pela seguinte conclusão: somente pode estar obrigado a 
socorrer numa determinada situação de necessidade aquele sujeito que estaria obrigado a tolerar a atuação 
necessária. O que, a meu ver, deixa de lado o problema que apresentamos aqui. 
87 JAKOBS, AT, 7/63 e n. 109. 
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Na realidade, apesar de não abandonar a referencia permanente ao delito 
de omissão do dever de socorro, na concepção de  Pawlik se encontram 
elementos que permitem fundamentar conclusões como as assinaladas; se afirma 
que a conduta realizada no estado de necessidade agressivo é expressão do 
exercício de um direito ao bem estar que integra, como faz o direito abstrato, a 
idéia complexa de liberdade juridicamente garantida. Tudo isso parece implicar 
numa modificação da noção liberal-individualista da liberdade jurídica. Esta era 
entendida como autonomia excludente e se assentava sobre o critério da rígida 
separação de esferas jurídicas, fora da qual, somente se encontraria o principio de 
solidariedade mínima interpessoal, assim como as formas institucionais de 
solidariedade qualificada, com a finalidade de diminuir os efeitos do princípio 
“casum sentit dominus”. Agora, junto a essa dimensão de liberdade formal 
aparece uma dimensão de liberdade real, que no meu entendimento, deve ser 
reconhecida como auto-realização.  

O mesmo sucede com Köhler, apesar do autor prescindir da relação do 
dever de tolerância com o dever de socorro. Köhler também assinala uma noção 
de liberdade real88 como fundamento de um direito de necessidade limitado, 
baseado na idéia de que a existência de uma dimensão de justiça distributiva é 
pressuposto necessário das relações jurídicas interpessoais89. 

Em minha opinião, com vista ao anterior poderia formular-se a seguinte 
hipótese: a “situação de necessidade” constitui uma instituição (ou quase-
instituição) peculiar. Neste caso não se trata da conformação de um “mundo 
incomum” entre sujeitos. Está claro em primeiro lugar que nela – e em sua 
excepcionalidade – se fundamenta o surgimento de deveres positivos: por outro 
lado, o dever de socorro direto; e por outro ainda, o dever de colaboração ativa 
com a atuação auto-salvadora do necessitado ou com a conduta auxiliar de um 
terceiro (primeira manifestação do dever de tolerância). Em segundo lugar, a 
“necessidade” gera uma dinâmica peculiar nas relações jurídicas existentes entre 
diferentes esferas de organização. Dita dinâmica produz uma modificação 
temporal e mutante das fronteiras existentes entre essas esferas e, 
consequentemente, também dos deveres negativos que surgem nas inter-relações 
dos sujeitos. Daí deriva o dever de não interromper ativamente as condutas auto 
salvadoras ou auxiliares (segunda manifestação do dever de tolerância). 

O direito de necessidade é, pois, um direito de liberdade (real). Na medida 
em que se trata de um direito excepcional, circunscrito a casos muito concretos, 
tal direito de liberdade prevalece sobre a liberdade formal do sujeito afetado pela 
conduta necessária. Tal prevalência dá lugar, como indicado, ao dever de 
tolerância que é, portanto, nesta faceta, um dever negativo. A relação entre 
esferas jurídicas não se rege pelo modelo rígido e estático da separação, mas 
num ordenamento não formalista, que considera as exigências da liberdade real e 
não exclui a existência de interferências. Uma das interferências, que modifica 
                                                 
88 KÖHLER, AT, pp. 284-285: “Die Bergründung setzt die rechtliche Selbständigkeit der Personen in ihrer 
Pragmatik und in ihrem Gutstreben voraus”. 
89 KÖHLER, AT, p. 284 alude ao “freiheitsnotwendig-distributiven Gehalt dês Rechtsverhältnisses”, com o 
que fundamenta um direito de necessidade limitado sobre a base de considerações de justiça distributiva. Sua 
concepção do direito de necessidade o reduz a casos limites de necessidade vital que pode resolver-se a custa 
de bens fungíveis, reversíveis ou ressarcíveis.   
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radicalmente a situação de partida, é a do estado de necessidade agressivo. Com 
efeito, o que era uma estrutura “direito de exclusão de A/dever (negativo) de 
respeito de B”, converte-se, em termos provisionais e reversíveis90, na estrutura 
inversa “dever (negativo) de tolerância de A/direito de ingerência necessária de B”. 
 
4.2. O estado de necessidade agressivo e os cursos causais salvadores 
 

A perspectiva esboçada acerca da natureza da infração de deveres de 
tolerância pode ser vista seguramente enriquecida tendo em conta que a ação 
realizada no estado de necessidade agressivo91 responde à estrutura de um curso 
causal-salvador, que inicia o próprio necessitado ou o terceiro que o auxilia92. A 
peculiaridade, diante dos cursos causais salvadores atípicos e dos jurídicos, é que 
estes são cursos salvadores típicos, mas justificados. Assim, a não tolerância 
passiva (por parte do afetado ou de outros terceiros que atuem como gestores de 
seus interesses) diante da conduta necessária, constitui a interrupção de um curso 
causal salvador.  

Pois bem, se o sistema de direito penal é, efetivamente, um sistema, então 
as soluções doutrinarias ao problema da infração de deveres de tolerância no 
estado de necessidade agressivo e ao problema da interrupção de curso 
salvadores alheios, hão de ser coerentes. A isso refere Jakobs: “o ato de negar 
uma cooperação obrigada prosseguindo com a organização que tinha previamente 
planejada (outra coisa seria se impedisse terceiras pessoas de empreender o 
salvamento) não poderia ser castigado por um delito de comissão por omissão, 
mas somente pela existência de uma regra especial (mais branda) como a que se 
encontra tipificada na Alemanha como delito de omissão do dever de socorro (§ 
323 c ou do Código Penal Alemão). No caso do exemplo mencionado 
anteriormente em que se necessita de uma embarcação para salvar uma pessoa 
que está se afogando há que se chegar a uma conclusão de que aquele que não 
faz uso do bote ou não o proporciona a terceiras pessoas dispostas a socorrer ou 
sai para pescar como tinha inicialmente planejado, de tal maneira que os que 
queiram socorrer não podem utilizar o bote, é autor de um delito de omissão do 
dever de socorro (diferente seria o caso do que evita o salvamento – garante – o 
qual é delito de comissão)93. Com efeito, o fato de apreciar-se ou não a 
interrupção de um curso salvador resulta decisivo a efeitos do tratamento 
dogmático do problema. 

Certamente, é discutível que se possa chamar de curso causal salvador a 
um caso que parece não possuir ainda idoneidade salvadora dos bens do 
necessitado, pois para isso seria preciso obter algo pertencente à esfera 
organizativa de um terceiro. Isso, inclusive, poderia levar a distinguir os casos em 
que já se acedeu ao bem do terceiro que se necessita e é então quando não se 
tolera a atitude do afetado; e os casos em que o que não se tolera pelo terceiro é 
o próprio acesso à sua esfera de organização para alcançar a pretendida 

                                                 
90 KÖHLER, AT, p. 285. 
91 Como também o são a ação realizada em legítima defesa e a realizada em estado de necessidade defensivo.  
92 Como advertiu com clareza BALDÓ Estado de necesidad, p. 183. 
93 JAKOBS, RPDJP, 4, 2003, pp. 206-207. 
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idoneidade salvadora da conduta realizada pelo necessitado. No entanto, como 
acontece nos casos que aqui interessam, resulta que a esfera organizativa do 
afetado se encontra rebus sic stantibus perfeitamente acessível ao sujeito que age 
no estado de necessidade, na medida em que este o requer, não parece caber 
dúvida que, em tal status quo, a conduta necessária inclui ex ante a condução de 
curso salvador idôneo94. 

Em todo caso, a situação que nos ocupa pode ter seis variantes: 
a) O curso salvador iniciado pelo necessitado – e, de entrada, idôneo 

rebus sic stantibus – é interrompido ativamente (não tolerado) pelo titular dos bens 
afetados. 

b) O curso salvador iniciado pelo necessitado – e, de entrada, idôneo 
rebus sic stantibus – é interrompido ativamente (não tolerado) por um terceiro em 
favor do titular dos bens afetados. 

c) O curso salvador iniciado por um auxiliar – não garante – do 
necessitado – e, de entrada, idôneo rebus sic stantibus – é interrompido 
ativamente (não tolerado) pelo titular dos bens afetados. 

d) O curso salvador iniciado por um auxiliar – não garante – do 
necessitado – e, de entrada, idôneo rebus sic stantibus – é interrompido 
ativamente (não tolerado) por um terceiro a favor do titular dos bens afetados. 

e) O curso salvador iniciado por um auxiliar – não garante – do 
necessitado – e, de entrada, idôneo rebus sic stantibus – é interrompido 
ativamente (não tolerado) pelo titular dos bens afetados. 

f) O curso salvador iniciado por um auxiliar – não garante – do 
necessitado – e, de entrada, idôneo rebus sic stantibus – é interrompido 
ativamente (não tolerado) por um terceiro a favor do titular dos bens afetados. 

Como podemos observar, as variantes se constroem em função de quem 
realiza a ação no estado de necessidade agressivo seja o próprio necessitado ou 
um terceiro auxiliar (que pode ser garante do necessitado ou não); e em função de 
que quem interrompe (não tolera) tal ação no estado de necessidade, seja o titular 
dos bens afetados ou um terceiro que atue a favor dele. Ou seja, paradoxalmente, 
as estruturas expostas, que, desde o ponto de vista da dogmática do estado de 
necessidade, formam variantes isentas de significado especial95, recebem, da 
dogmática da interrupção dos cursos causais salvadores, soluções absolutamente 
não coincidentes. 

A doutrina dominante costuma optar por fundamentação diversa96, ao 
sustentar a imputação do resultado lesivo dos bens do necessitado ao sujeito que 
interrompe o curso salvador alheio realizado em estado de necessidade agressivo 
(isto é, o que infringe seu dever de tolerância)97, no entanto, um setor minoritário 

                                                 
94 Cfr. ROXIN, “En el límite entre comisión y omisión”, en Problemas básicos del Derecho penal (trad. 
Luzón Peña), Madrid, 1976, pp. 226 e segs., 233, indicando que as relações de propriedade a  respeito do 
instrumento salvador não podem decidir sobre a subsunção típica. 
95 Com a única matização de que nas variantes e) e f) [e eventualmente, nas c) e d)] haveria que construir uma 
colisão de deveres. 
96 Cfr. as referencias em SILVA SÁNCHEZ, El delito de omisión. Concepto y sistema, Barcelona, 1986, p. 
227 e segs.; GIMBERNAT, ADPCP, 2000, p. 87 e segs. 
97 Cfr., por exemplo, ROXIN, Problemas básicos, p. 232 e segs., aludindo significativamente à existência de 
uma “ingerência nos esforços de outro por impedir o resultado”. 
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tende a apreciar em todos – ou ao menos alguns – destes casos, a solução da 
mera omissão de socorro. Na Espanha, recentemente, Gimbernat98 construiu um 
modelo diferente. Seguindo Meyer-Bahlburg, propôs tratar a estrutura a) como 
uma omissão do dever de socorro, com o argumento de que caberia não socorrer 
tanto permanecendo inativo como atuando para desbaratar um processo causal 
desencadeado pelo sujeito desamparado, “de modo que quem fecha a porta de 
uma casa, onde poderia ter encontrado refugio o des afortunado perseguido 
pelos cachorros, não está socorrendo,  nem auxilian do quem se encontra em 
perigo manifesto e grave” . Assim, as situações descritas nos itens c) e d) 
Gimbernat 99 propôs tratar também como omissões de dever de soc orro, na 
medida em que o que seria interrompido seria um cur so salvador iniciado 
por um não garante. Em troca, sustenta a imputação do resultado lesivo dos 
bens do necessitado ao infrator do dever de tolerân cia nos casos e) e f), 
porque o que seria interrompido seria um curso salv ador alheio iniciado por 
um garante. Fica aberto na sua exposição o tratamen to que haveria de 
receber a variante b), embora provavelmente haveria de ser o mesmo da 
variante a). Tudo isso, no marco da sua concepção, que em si p arece 
aceitável, de que a interrumpção de cursos salvador es constitui na realidade 
um tertium genus  de realização dos tipos de resultado, diferente da  
comissão ativa e da comissão por omissão em sentido  estrito 100. 
 No entanto, como foi colocado no manifesto Dopico 101, se Gimbernat 
entende que a interrupção dos cursos salvadores lev ados adiante por um 
garante deve dar lugar a responsabilidade pelo resu ltado lesivo, isso deveria 
aplicar-se também aos cursos “auto salvadores” [est rutura a)], pois é difícil 
negar ao próprio sujeito necessitado a condição de “garante de si 
mesmo” 102. Além disso, inclusive nos casos de interrupção de  cursos 
salvadores alheios de terceiros não garantes (auxil iares não garantes do 
necessitado), não se pode afirmar simplesmente que o sujeito infrator do 
dever de tolerância deixou de prestar meios próprio s para evitar um 
resultado lesivo que não é de sua incumbência 103. Na realidade, veremos que 
o que faz é infiltrar-se na esfera jurídica alheia,  diretamente, por afetar-se a 
esfera de terceiros que atuam como gestores de negó cios alheios – os do 
necessitado – sem mandado 104. 

                                                 
98 ADPCP, 2000, pp. 82-83. GIMBERNAT separa este caso dos de interrupção de cursos salvadores alheios, 
ainda que, me pareça claro que nele se interrompe um curso salvador e que este é alheio com respeito a quem 
o interrompe.  
99 ADPCP, 2000, p. 102 e segs. 
100 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Fundamentos de la responsabilidad por injerencia em Derecho penal, tese de 
doutorado, Madri, 2002, p. 1015. 
101GIMBERNAT, ADPCP, 2000, p. 98 e segs. Já HRUSCHKA, Strafrecht, p. 74, indicando que estas 
estruturas são tratadas da mesma maneira que a comissão ativa e que “haveria que dedicar mais atenção ao 
problema no futuro”; JOERDEN, Strukturen dês strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs: Relationen und 
ihre Verkettungen, Berlin, 1988, p. 51 e segs., alude à causação ativa e à interrupção dos cursos causais 
salvadores como duas variantes do conceito de ação.  
102Inclusive se poderia sustentar que quem presta o socorro devido, e inclusive quem o faz de modo a 
ultrapassar sua obrigação, se converte de certa forma, em garantes por assunção. 
103 DOPICO, Fundamentos, pp. 1016-1017. 
104 Mais adiante tratarei de expor em detalhes por que pode chegar a afirmar-se isto.  
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 Minha posição, criticada agora por Gimbernat, é de  duas décadas 
atrás. Certamente em concordância com o que indica Gimbernat, está claro 
que entre a conduta de interrupção de um curso salv ador alheio (no que aqui 
interessa, da infração do dever de tolerância) e a produção do resultado 
lesivo (lesão dos bens jurídicos do necessitado) nã o existe relação de 
casualidade 105. No entanto, parece difícil negar que quem interro mpe um 
curso causal salvador alheio – aqui o sujeito que n ão tolera a conduta 
realizada no estado de necessidade agressivo – prod uz um incremento do 
risco de produção do resultado lesivo que ameaça o necessitado 106, 
modificando o statu quo  em prejuízo dos bens 107. 
 Parece-me claro, também, que a situação é diferent e da mera omissão 
do dever de socorro ativo, que deixa intacto o statu quo  ante . Certamente, 
perturbar o exercício do direito de necessidade (v.  g. piorar a situação dos 
bens do necessitado) não é o mesmo que não socorrer  ao necessitado (v.g. 
não melhorar a situação de seus bens jurídicos). Em  minha opinião, isso 
implica que o sujeito que infringe o dever de toler ância se converte em 
garante de salvaguarda do risco incrementado, que f ica integrado na sua 
esfera de organização 108. De outro modo, a infração do dever de tolerância é 
uma autentica ingerência na esfera de direitos (de necessidade) alheia, ainda 
que seja esta uma ingerência que não causa o result ado 109. Por isso cabe 
imputar ao infrator o resultado lesivo dos bens do necessitado, assim como 
reagir frente a sua infração do dever de tolerância  em legítima defesa 110. 
 
5 – Sobre a necessidade de redefinição do significado das infrações de deveres 
de tolerância 
 
5.1. Introdução 

 
No meu entendimento, o direito de necessidade apare ce como direito 

a que não se modifique o statu quo  em prejuízo dos bens jurídicos do 
necessitado, isto é, piorando sua situação. O dever  de tolerância seria, pois, 
um dever de respeito  (negativo) do statu quo , tal como este ficou 
configurado no momento do curso salvador. Neste sen tido, o direito de 

                                                 
105 SILVA SÁNCHEZ,  El delito, p. 237 e segs. 
106 BALDÓ, Estado de necesidad, pp. 188-189, com referencia a minha obra citada. 
107 E isso, tanto se quem realiza o curso causal salvador é um garante, um obrigado em virtude do dever geral 
de socorro, ou um sujeito que realiza um comportamento além de sua obrigação. Por exemplo, alguém que, 
para ajudar ao necessitado, se arrisca pessoalmente, com o que a omissão de seu auxilio no haveria sido típica. 
108 No posso desenvolver aqui como concebo agora a configuração dessa responsabilidade. No entanto, quero 
me remeter às importantes matizações críticas que DOPICO, Fundamentos, p. 1096 e segs., faz a minha 
proposição de 1986, boa parte das quais me parecem perfeitamente passíveis de assumir. Em particular, a de 
situar o momento central da comissão por omissão na própria conduta interrumptora e não em um momento 
posterior, o que permite – segundo acredito – salvar as críticas que me dirige GIMBERNAT (ADPCP, 2000, 
p. 97 e segs.). Tratar-se-ia de uma “comissão por omissão realizada mediante ação”. 
109 Sobre a interrupção de cursos salvadores como paradigma de ingerência dolosa, vid. meu “Comentário ao 
artigo 11 CP”, em COBO DEL ROSAL (Dir.), Comentarios al Código Penal, I, Madri, 1999, p. 441 e segs., 
479-480.  
110 BALDÓ, Estado de necesidad, p. 189. 
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necessidade e o correlativo dever de tolerância ser iam algo mais que 
direitos/deveres de solidariedade.  

Com efeito, resulta claro que a conduta realizada n o estado de 
necessidade agressivo justificante é uma conduta qu e a lei não proíbe: ou 
seja, é uma conduta que não afeta o principio neminem laede . Isto significa 
que o sujeito afetado não pode impedi-la com violên cia, pois “aquele que 
sem estar legitimamente autorizado impede a outro c om violência de fazer o 
que a lei não proíbe”  comete um delito de coação (at. 172 CP) 111. Mas, se não 
apresentamos um caso em que a conduta necessária se  projete sobre a 
propriedade alheia, precisamente o de impedi-la com  violência seria o 
mesmo do direito de exclusão que se associa aos dir eitos reais 112. Haveria, 
então, que sustentar que a ação necessária implica uma suspensão do 
direito de propriedade do sujeito afetado, de modo que, o que em geral seria 
exercício normal do direito de exclusão de terceiro s que se converteria num 
delito de coação. Certamente, o dever de tolerância  do afetado seria, neste 
ponto, um dever negativo, resultante da inversão do  direito de propriedade e 
da atribuição de direitos provisionais e reversívei s de quase propriedade ao 
necessitado. 

 
5.2. A questão da propriedade 

 
A referencia, puramente exemplificativa à proprieda de não é casual. 

Boa parte dos casos de estado de necessidade agress ivo afetam à 
propriedade alheia. De fato, o estado de necessidad e agressivo jurídico-civil 
aparece regulamentado no BGB alemão nos parágrafos correspondentes ao 
direito de propriedade 113. Assim que convém não ignorar que as 
considerações que se efetuam em torno dos deveres d e tolerância no marco 
do estado de necessidade agressivo tem muito presen te a questão da 
propriedade. É interessante constatar como as consi derações que estão se 
efetuando combinam perfeitamente com a tradicional doutrina cristã sobre o 
destino comum dos bens 114, em que o proprietário formal é somente 
administrador, podendo dispor deles somente enquant o não sejam 
necessários para os outros. Isso, porque “in necessitate sunt omnia 

                                                 
111 Claro está que pode que a empeça mediante engano, ou, sem violência, o que excluiria esta infração 
adicional e sua sanção. Nota do tradutor: seria equivalente ao crime de constrangimento ilegal do Código 
Penal Brasileiro (art. 148). 
112 Cfr. MIR PUIG, “El delito de coacciones en el Código Penal”, RJC, 1977, pp. 777 e segs., 803 nº. 99, 
citando a CASTÁN: “Os direitos reais são direitos de exclusão, pois sua função se reduz a conceder ao titular 
o poder de não ser perturbado por ninguém no desempenho de sua livre atividade com respeito à coisa”. 
113 Cfr., por todos, J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 3. Buch, 13ª ed., Berlin, 1996, § 904 N. marg. 1, onde o referido 
preceito se configura como uma “Eigentumsbeschränkung”. 
114 Cfr. a Constituição pastoral Gaudium et Spes do Concilio Vaticano II, que indica com clareza que todo 
homem tem o direito natural de usar dos bens humanos necessários para satisfazer suas necessidades 
materiais, assim como a natureza não vincula, por si mesmo, nenhum bem concreto à determinada pessoa. 
Esta doutrina do destino comum dos bens destaca, portanto, que a propriedade não é um direito absoluto, 
senão que tem uma índole social (Gaudium et Spes, 71). Com palavras gráficas se indicou que sobre toda a 
propriedade pesa uma “hipoteca social”. 
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communia” . De fato, como indicava São Tomás de Aquino 115 deve distinguir-
se entre o poder de administrar e dispor, e o uso o u desfrute dos bens. O 
uso ou desfrute dos bens não é exclusivo do proprie tário porque, quanto ao 
uso, o homem não deve possuir os bens exteriores co mo próprios senão 
como comuns, ou seja, de tal maneira que facilmente  se comunique com os 
outros, fazendo-se participes deles nos caso de nec essidade. Assim também 
expôs mais tarde entre nós Domingo de Soto 116: “quantum ad usum potest 
quammodo affirmari ius naturae praecipere ominia es se communia in 
necesitate”  (“quanto ao uso, pode se afirmar de certa maneira que o direito 
natural dispôs que todas as coisas fossem comuns em  tempo de 
necessidade”) 117. 

 
5.3. Proposta de redefinição 

 
 Portanto, como indicado, o dever de tolerância apa rece como um 
dever de respeito (negativo) do statuo quo , tal como este ficou configurado 
no momento do curso salvador, que expressa um auten tico direito de 
liberdade do necessitado ou seu auxiliar 118. Enquanto isso, no caso do 
sujeito que se encontra em situação de perigo volta do ao socorro alheio, 

                                                 
115 Summa Theologiae, líber I, q. 98 a. 1 a 3. Outras referencias a São Tomás e Grocio em RENZIKOWSKI, 
Notstand, p. 192. Cfr., também Köhler, AT, p. 285: “In der Gefahr eines totalen Rechtsverlustes für den einen 
– zugespitzt in der Lebensnot, die durch partikuläre (ersetzliche) Aufopferung anderer abgewendet werden 
könnte – beweist der freiheitsnotwendig-distributive Geharlt des Rechts – das ursprünglich allgemeine 
Besitzrecht auf der Erde – seine Kraft”.    
116 De Iustitia et iure, líber IV, q. 3, a. 
117 De qualquer maneira, em algumas passagens de DOMINGO DE SOTO não fica claro qual é o título desse 
uso, parecendo que, mais que de “justiça”, se trata de “misericórdia”, o que se afastaria da idéia que aqui se 
pretende expressar. 
118 Tal Direito é semelhante, apesar de que se preveja que o sujeito beneficiado pela conduta realizada em 
estado de necessidade agressivo (o necessitado), há de indenizar o afetado pelos danos eventualmente sofridos 
por este. Assim, o dever de indenizar o afetado (que prevê o § 904 BGB e o art. 119.3 CP) aparece, também, 
como uma exigência de justiça distributiva (RENZIKOWSKI, Notstand, pp. 196, 199; PAWLIK, Notstand, 
pp. 9-10), que segundo algum autor haveria de ser assumida pela coletividade (JAKOBS, “Kommentar”, em 
ESER/NISHIKARA – Hrsg. – Rechfertigung und Entschuldigung, IV, Freiburg, 1993, pp. 143 e segs., 168-
169). Com efeito, o direito do afetado de receber uma compensação é o que, na dinâmica das relações 
jurídicas desencadeadas pela necessidade, passa a substituir o originário ius excludendi, que desaparece ao 
ceder ante o direito de intromissão do necessitado ou seu auxiliar (J. VON STAUDINGERS, Kommentar 
BGB, 3., 13ª ed., § 904 N. marg. 3, 33 e segs.), e,  o dever de compensar,  tem por objeto ressarcir o afetado 
do uso ou consumo de seus bens pelo agente (enriquecimento sem causa). A opinião contraria a que aqui se 
aponta é sustentada por FEINBERG, Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Princeton, 1980, p. 230, 
quem, sobre a base da existência do referido “duty of compensation”, chega à conclusão de que a ação 
necessária lesiona direitos e não é, portanto, em si mesma, exercício de um autêntico direito. FEINBERG 
admite, certamente, a possibilidade de que nos casos de estado de necessidade agressivo, como claramente o é 
o exemplo que propõe (um sujeito que para salvar sua vida em meio a uma tempestade que o surpreende na 
montanha, entra em uma cabana distante, que ocupa enquanto perdura a tempestade, servindo-se da comida e 
dos móveis para fazer fogo) não se lesionou “actual rights”, senão só “prima facie rigths”. Em suma: “It will 
be said, perhaps, that the undeniable rights of the homeowner, when fully specified, excludes emergency 
circumstances such as the ones that obtained”. Contudo, acaba descartando-o porque entende que, se não 
houvesse se lesionado direito algum, não existiria um dever de indenização, que na sua opinião concorre 
nestes casos. No mesmo sentido JARVIS THOMSON, “Rights and Compensation” em seu Rights, 
Restitution and Risk, Cambridge (Mass.), 1986, pp. 66 e segs., 71. 
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trata-se de um direito (de solidariedade) à modificação positiva d o statu quo  
que haverá que empreender para socorrer. 

A radicalidade da distinção (que não pretende desca rtar a existência 
de uma zona cinza de situações intermédias graduais ) pode surpreender. 
Certamente, se poderia afirmar, que para relativiza r a distinção traçada, que 
em ambos os casos a salvação dos bens do necessitad o faz necessário o 
concurso de uma esfera jurídica alheia. A questão d everia ser proposta nos 
seguintes termos: por que um sujeito haveria de est ar obrigado, além das 
razões de solidariedade, a não modificar um statu quo  em sua própria esfera 
de organização? 

A meu ver, como sugeri acima, porque o curso salvad or iniciado em 
virtude da conduta do sujeito necessitado ou de seu  auxiliar – o direito de 
necessidade exercido – supõe o estabelecimento de u ma relação de 
interferência de esferas de organização . Expresso de outro modo, o estado 
de necessidade agressivo implica uma redefinição pr ovisional, 
circunstancial (e somente aos estritos efeitos da a tuação necessária) das 
esferas de organização respectivas de agente e suje ito passivo 119. Isso 
significa que a esfera de organização do sujeito pa ssivo, necessária para 
salvaguardar os bens do sujeito ativo, se transfere  à esfera de atividades 
deste. Assim, o necessitado ou seu auxiliar, operan do na esfera de 
organização alheia estaria exercendo sua própria li berdade de organização 
(diretamente – no caso do agente necessitado – ou c omo gestor de negócios 
alheios – no caso do auxiliar). O afetado ou um ter ceiro que impedisse sua 
atuação estaria infringindo o princípio de separaçã o de esferas 
dinamicamente concebido: estaria lesionando um deve r negativo. 

Contudo, creio que pode ser introduzida ainda uma p recisão adicional 
ao anterior. Com efeito, se o afetado pelo estado d e necessidade agressivo 
ao atuar sobre sua esfera originária de organização  se limita a prosseguir 
com a gestão da dita esfera jurídica de um modo neutro , tal como tinha 
previsto de forma mais ou menos automática, e com i sso impede a conduta 
do sujeito necessitado ou de seu auxiliar, sua cond uta infratora do dever de 
tolerância é somente constitutiva de uma omissão de  socorro, ainda que 
seja na forma de “omissão por comissão” 120. 

Se o afetado pelo estado de necessidade agressivo p rocede a uma 
reorganização ad hoc  de sua esfera de atividades em função da ação 
realizada pelo necessitado ou seu auxiliar, então s ua conduta tem 

                                                 
119 Segundo acredito, é próxima a esta idéia a afirmação de RENZIKOWSKI, Notstand, p. 191, quem, a 
propósito do estado de necessidade agressivo jurídico-civil do § 904 BGB assinala: “Soweit das 
Eingriffsrecht des Gefährdeten reicht, wird die Grenza zwischen seiner Rechtssphäre und der Rechtssphäre 
des Eigentümers neu gezogen. § 904 ist somit ein intrasystematischer Rechtfertigungsgrund, weil er die 
Abgrenzung der Freiheitsbereiche bestimmt”; e também: “Im Notstandsfall verschieben sich die Grenzen der 
gegenseitig abgegrenzten Freiheitssphären”. Ainda RENZIKOWSKI parece estabelecer uma 
correspondência entre o § 904 BGB e o § 323c StGB, cuja exatidão não se comparte aqui. 
120 Porque o caráter padronizado da conduta determinaria que o incremento do risco produzido não fosse 
jurídico-penalmente relevante, como o que somente ficaria a dimensão de estrita solidariedade que se 
encontra na base dos deveres de tolerância (dever de colaborar ativamente). Tal omissão de socorro poderia 
entender-se, contudo, como qualificada..  
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inequivocamente o sentido da interrupção de um curs o causal salvador o 
qual deveria dar lugar a responsabilidade pelo resu ltado.  

Em suma, o dever de tolerância é, nesta dimensão qu e pretendi 
ressaltar, parte integrante do dever de não organizar (ou reorganizar) a 
própria esfera jurídica de modo tal que disso deriv e um incremento do risco 
para terceiros (uma piora da esfera jurídica destes ). Ainda não estou seguro 
de que nossos pontos de vista sejam coincidentes, m e pareceu encontrar 
elementos de uma exposição de certo modo próxima à efetuada no tratado 
de Jakobs 121, quando esse autor indica que o círculo de organiz ação de um 
sujeito alcança até onde chega o direito deste, nes te caso exercitável 
mediante direito de necessidade, a uma configuração  sem impedimentos. 
Acrescentando que o direito de disposição sobre o p róprio círculo de 
organização termina nos casos em que existe um deve r de tolerância 122. 

 
6. Observação final 
 

O esboço efetuado não esgota, naturalmente, o conju nto de problemas 
próprios da dogmática da infração de deveres de tol erância de condutas em 
estado de necessidade agressivo. A alguns deles se fez sucinta menção em 
nota de rodapé, mas existem muitos outros. Por exem plo, os relativos à 
distinção entre infrações dolosas e imprudentes 123 (ou nem sequer 
imprudentes) do dever de tolerância; assim como os que aludem à diferença 
entre infrações consumadas e tentadas do referido d ever. Nesta última linha 
aparecem também as questões que suscita a desistênc ia da infração tentada 
do dever de tolerância mediante atos positivos de s alvamente dos bens do 
necessitado. Na realidade, observa-se que se tratar ia de analisar os 
problemas que enfocam a infração do dever de tolerâ ncia de condutas 
necessárias como forma de realização dos tipos da P arte Especial. Tudo 
isso excede, no entanto, com muito mais possibilida de deste texto, que quis 
de maneira afetuosa homenagear, em sua aposentadori a, ao admirado 
colega Gonzalo Rodriguez Mourullo, mais de vinte an os depois de me haver 
entusiasmado com a leitura de seu livro pioneiro so bre o delito de omissão 
do dever de socorro 124. 

 
 

                                                 
121“shcon die Duldungspflicht allein nimmt das Bestimmungrech über die Organisationsgestalt”: JAKOBS, 
AT, 7/63, com referencia (n. 109) a posição coincidente de ROXIN e de ARMIN KAUFMANN, assim como 
as divergentes de MEYER-BAHLBURG, RANFT e HERZBERG. 
122 JAKOBS, AT, 7/63: “(der Organisationskreis) endet also shon bei Duldungspflichten (etwa aus § 34 
StGB)”, com independência de que a estes não lhes corresponda nenhum dever de atuar, um dever de atuas 
próprio (geral ou de garante) ou um dever de tolerância não implica que o proprietário do bem esteja obrigado 
a manter o bem afetado permanentemente disposto: “vor dem Beginnn des zu duldenden Eingriffs kann er 
darüber beliebig verfügen”. 
123 SILVA SÁNCHEZ, El detilo, pp. 243-244. As infrações constituem interrumpções imprudentes de um 
curso causal salvador alheio. De modo que se o sujeito infrator do dever de tolerância dolosamente não presta 
socorro ao necessitado, a situação deve reconduzir-se às omissões de gravidade intermédia, naturalmente em 
concurso com a responsabilidade imprudente pela lesão sofrida pelos bens do necessitado. 
124 RODRIGUEZ MOURULLO, Gonzalo. A omissão de socorro no Código Penal, Madrid, 1966. 
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Mitos y realidades de la delincuencia informática. Un estudio 
sobre la reforma del Código Penal brasileño en mate ria de delitos 
informáticos, a la luz del Derecho penal Internacio nal. ∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Alfonso Galán Muñoz. 
 
 

 
Resumen: En el presente artículo se analizan algunas de las principales novedades 
legislativas referidas a la delincuencia informática que se contemplan en el proyecto de 
reforma del vigente Código penal brasileño, claro ejemplo, a nuestro juicio, del proceso de 
internacionalización y modernización que están sufriendo todos los ordenamientos 
jurídico-penales de los países industrializados. No sólo se presta atención a las más 
destacadas novedades de Derecho penal sustantivo planteadas por dicha reforma, sino 
que también se estudia el papel que el ordenamiento jurídico brasileño pretende otorgar a 
los proveedores de servicios de Internet en el siempre complejo proceso de persecución 
de los delitos cometidos en la red. 

 
 

 
1. Introducción. 
 

Vivimos tiempos de cambio. Tiempos en los que las viejas realidades 
nacionales son cada vez más puestas en entredicho por fenómenos políticos, 
económicos y técnicos a los que no pueden hacer frente solas125.   

Los enormes avances técnicos, la facilidad del transito de personas, de 
capitales y de información a nivel mundial han llevado a que ningún país del 
mundo pueda controlar por sí solo todas las actividades que los individuos pueden 
desarrollar y que tienen o pueden tener efectos, incluso delictivos, dentro de sus 
fronteras. 

De hecho, los ejemplos de delincuencia transnacional son múltiples y cada 
vez más numerosos y van desde el terrorismo o el tráfico de drogas, hasta el 
blanqueo de capitales o el tráfico ilegal de personas. 

Sin embargo, si hay un ámbito en el que la globalización ha mostrado lo 
inútiles que pueden resultar los esfuerzos exclusivamente nacionales por controlar 
los peligros que genera el uso de las nuevas tecnologías, éste ha sido el de la 
denominada criminalidad informática. 

                                                 
∗ El presente artículo contiene, ampliadas y desarrolladas las conclusiones que expuse en mi 
ponencia presentada al Seminario “Perspectivas da justiça criminal. A agenda das reformas penais 
a luz das experiências nacional e internacional”, organizado por la Secretaria de Asuntos 
Legislativos  del Ministerio de Justicia y la Asociación de abogados de Sao Paulo y que se 
desarrollo entre los días 1 y 3 de Septiembre de 2008. 
∗∗ A lo largo del texto se utilizan las abreviaturas PCPB a la hora de aludir al Substitutivo que 
pretende reformar la legislación penal brasileña en esta materia; CPB al aludir al vigente Código 
penal Brasileño y CPE al hacerlo al Código penal español. 
125 SIEBER, U.  “Límites del Derecho Penal”. Revista Penal, nº 22, 2008. Pg. 134 y ss 
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Nadie discute el hecho de que la implantación de los modernos sistemas 
de tratamiento de datos ha abierto enormes posibilidades al desarrollo del 
conocimiento y de las relaciones humanas en nuestro mundo, pero tampoco 
parece que se pueda negar que al hacerlo también han aparecido nuevas 
posibilidades de abusos y nuevos peligros que deberían ser controlados y 
neutralizados por quien supuestamente ha de protegernos de ellos,  el Estado. 

Sin embargo, el Estado nacional, como bien señala BECK,  ha perdido la 
completa soberanía que antes ostentaba sobre el flujo de información que se 
desarrollaba dentro de sus fronteras126. Ningún país puede controlar lo que un 
sujeto transmite o hace desde el territorio de otro mediante las modernas redes de 
comunicación y, sin embargo, dichas actividades sí pueden tener notables efectos 
dentro de sus fronteras127. Así pues, todos los Estados necesitan de la 
colaboración de otros Estados para controlar y perseguir este tipo de actividades 
transanacionales y ello ha llevado a que cada vez existan más contactos y 
situaciones de conflicto entre los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, 
dando lugar al incremento del fenómeno de la “interlegalidad” en el ámbito 
penal128.  

La disparidad de criterios nacionales a la hora de solucionar los problemas 
que plantea el mundo de las nuevas tecnologías es inmensa y así, por ejemplo, 
nos encontramos con que lo que en algunos países puede ser considerado como 
algo tan intolerable que ha de ser penalmente perseguido (p. ej. la difusión de 
pornografía entre adultos en Internet), en otros constituye algo no solo permitido 
sino completamente lícito que da lugar a una poderosa industria generadora 
cientos de millones de dólares de beneficios al año. 

Sin embargo, parece imprescindible realizar un cierto acercamiento o 
armonización de las legislaciones nacionales si se quiere evitar que algunos 
países puedan llegar a convertirse en verdaderos safe harbour o  en “paraísos de 
la criminalidad informática” desde los que los delincuentes podrían realizar sus 
actividades ilícitas con total impunidad.  

                                                 
126 BECK, U. ¿Qué  es la globalización? Ed. Paidos, Barcelona, 2008 Pg. 49. En el mismo sentido 
SIEBER, U. Quien afirma que “...Un control estatal de los caudales de datos en los límites 
territoriales es difícilmente posible”. En “Límites del Derecho penal” (...) Pg. 127  
127 Véase sobre este carácter de la criminalidad informática, de forma más amplia GALÁN MUÑOZ, 
A. “Expansión e intensificación del Derecho Penal de las nuevas tecnologías: una análisis critico de 
las últimas reformas legislativas en materia de criminalidad informática”. Revista Derecho y 
Proceso penal, nº 15, 2006-1. Pg. 20 y 21. MATELLANES RODRÍGUEZ, N, por su parte, llega a 
afirmar que “La transnacionalidad de sus efectos es, posiblemente, el rasgo más sobresaliente de 
la delincuencia informática”. En “Vías para la tipificación del acceso ilegal a los sistemas 
informáticos (I)”. Revista Penal, nº 22, 2008. Pg. 55 
128 No es de extrañar, por tanto, que ante esta situación, algunos autores como VOGEL, J. 
consideren a la “interlegalidad”, a los cambios e intercambios que los contactos entre los distintos 
ordenamientos jurídicos regionales, nacionales e internacionales, como uno de los fenómenos más 
característicos de nuestro tiempo, ya que, resulta evidente que todas las ramas de nuestros 
ordenamientos jurídicos nacionales, y la penal no es ninguna excepción, están cada vez más 
condicionadas e influenciadas por instrumentos jurídicos desarrollados más allá de nuestras 
fronteras. “La internacionalización del Derecho penal”. Revista Penal, nº 22, 2008. Pg. 161 
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Es precisamente esta necesidad de armonización internacional la que ha 
llevado a que el denominado Derecho penal informático se nos presente como uno 
de los ejemplos más paradigmáticos de la internacionalización del Derecho penal  

Ahora bien, esta internacionalización, difícil e incluso cuestionable en 
algunos aspectos129, puede presentar dos vertientes bien diferenciadas. 

Por una parte, puede ser una armonización “extensiva” que dé lugar a la 
incriminación de nuevas conductas  y a la creación de nuevos delitos que atiendan 
a las nuevas necesidades de protección que tiene la sociedades de la Información; 
y, por otra, también puede ser una armonización “limitadora” o restrictiva de la 
intervención penal que venga a extender unos estándares de garantías mínimas 
que todos los países deberían reconocer a sus ciudadanos, con lo que se limitaría 
el ejercicio de su ius puniendi en este ámbito130. 

Sin embargo, y pese a la existencia de esta dicotomía, la realidad nos 
demuestra que son pocos, como veremos, los instrumentos internacionales que 
hablan de garantías jurídicas del ciudadano frente al Estado y muchos, sin 
embargo,  los que recomiendan o incluso obligan a los Estados a crear nuevos 
delitos que protejan a  sus ciudadanos de esos enormes y en algunos casos, casi 
míticos peligros que les acechan tras las aparentemente inocentes pantallas de 
sus ordenadores. 

Pero, ¿son reales todos estos peligros? ¿Cuánto hay de mito y cuánto de 
realidad en los peligros propios de la criminalidad informática? 
 
2. Mitos y realidades sobre los nuevos riesgos de l a Sociedad de la 
Información. 
 

El denominado Derecho penal Informático es, como no podía ser de otro 
modo, un hijo de su tiempo.  

Los modernos sistemas informáticos se utilizan para controlar con máxima 
precisión mecanismos complejos que resultarían imposibles de controlar si 
estuviesen bajo el exclusivo control de un hombre.  

Son estos sistemas los que controlan y gestionan la generación de 
energía nuclear, el tráfico aéreo o la mayor parte de las operaciones financieras 
actuales. 

Nos encontramos, por tanto, con unas herramientas tecnológicas que 
aseguran con una precisión que escapa a la capacidad humana muchos aspectos 
de nuestras vidas y sin embargo, o tal vez, precisamente por ello, todos estos 
mecanismos son vistos como nuevos focos de  peligros y riesgos que han de ser 
necesariamente controlados y asegurados. 

Posiblemente sea ese temor a los riesgos procedentes de estos nuevos 
sistemas el que ha determinado que el denominado Derecho penal informático sea 
mayoritariamente considerado como una de las muestras más evidentes del 
                                                 
129 Piénsese por ejemplo en los evidentes déficits democráticos que presentan muchos de los 
instrumentos internacionales que dan lugar a este nuevo Derecho. Sobre este problema véase de 
forma general,  BECK, U. ¿Qué es la globalización? (...). Pg. 182 y ss o lo comentado por VOGEL, 
J. con respecto al Derecho penal internacional, en  “La internacionalización del Derecho penal”. 
(...). Pg. 167, entre otros. 
130 VOGEL, J.  “La internacionalización del Derecho penal”. Pg. 163 
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llamado “Moderno Derecho penal” que rige en la que se ha venido a denominar 
“Sociedad del Riesgo”131. 

Los ciudadanos de estas sociedades quieren vivir completamente seguros 
y para ello le piden al Estado que los proteja de cualquier posible riesgo mediante 
la utilización del instrumento jurídico más severo y contundente de que dispone, el 
Derecho penal.  

Sin embargo, parece que las viejas estructuras de este Derecho, 
sustentadas y creadas alrededor del delito doloso de lesión de bienes jurídicos 
individuales, no resultan adecuadas para conseguir tal fin. Mucho más eficaz, en 
términos securitarios, es el uso de delitos de peligro abstracto o presunto que 
permitan castigar a cualquier persona que realice una conducta que no se ajuste a 
lo que nos resulta completamente conocido y cierto, y que por ello y sólo por ello, 
se va a mantener dentro del ámbito de lo generalmente permitido. 

Se pasa así a incriminar por precaución, atendiendo a la existencia de 
riesgos no conocidos ni probados, sino imprevisibles o presuntos. Riesgos que 
además se refieren a bienes jurídicos tan indeterminados que suelen ser 
delimitados y definidos mediante la genérica referencia a la “seguridad” de algún 
ámbito de nuestra realidad (la seguridad colectiva, la seguridad vial, la seguridad 
ciudadana o, como no, la seguridad informática), con lo que se facilita 
enormemente la tarea que todo legislador democrático debería afrontar a la hora 
de justificar la restricción de libertad que supone su decisión de crear cualquier 
nuevo delito. 

Parece que es suficiente con acudir al comodín de la “seguridad” para que 
nadie cuestione lo que el legislador ha decidido castigar y, todavía menos, cómo lo 
ha hecho. 

Esta situación ha determinado que bajo la apariencia de una extensión o 
expansión del Derecho penal dirigida a cubrir la aparición de nuevas y reales 
situaciones de desprotección, se encuentre oculta en muchos casos una 
verdadera intensificación de la intervención penal, ya que, no solo se prohíben 
nuevas conductas lesivas derivadas del mundo de las nuevas tecnologías, sino 
que, además, se las suele castigar con mayores penas que a las conductas 
delictivas tradicionales por considerarlas, siempre y en todo caso, como más 
graves y peligrosas que a éstas. 

Ya en algún trabajo anterior, traté de demostrar como el discurso 
expansivo y el intensificador se entremezclan y confunden de forma significativa 
en el Derecho penal español de las nuevas tecnologías y como la utilización del tal 
vez viejo, pero no por ello menos importante y útil, principio de lesividad resulta 

                                                 
131 Véase, sobre esta cuestión, SILVA SÁNCHEZ, J. M. “La expansión del Derecho Penal. 
Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”. Ed. Civitas. 2ª Ed. Madrid, 
2001. Pg. 25 y ss GRACIA MARTÍN, L. “Prolegómenos para la lucha por la modernización y 
expansión del Derecho Penal y para la crítica del discurso de resistencia”. Ed. Tirant lo Blanch. 
Valencia, 2003. Pg.  60 y ss. HASSEMER, W. Persona, Mundo responsabilidad. Bases para una 
teoría de la imputación. Valencia, 1999. Pg. 88; SIEBER, U. “Límites del Derecho Penal”. (...). Pg. 
156; LÓPEZ ORTEGA, J. J. “La admisibilidad de los medios de investigación basados en registros 
informáticos”, en Delincuencia informática. Problemas de responsabilidad. Cuadernos de Derecho 
Judicial IX, 2002 Pg. 82 y ss; MATELLANES RODRÍGUEZ, N “Vías para la tipificación (...). Pg. 54 y 
ss o GALÁN MUÑOZ, A. “Expansión e intensificación del Derecho Penal  (...) Pg. 22, entre otros. 
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una herramienta esencial para diferenciar ambas facetas del Derecho penal 
informático132. 

A mi juicio para que se pueda entender que una conducta típica realmente 
afecta a un bien jurídico colectivo y genera, por tanto, un peligro con respecto al 
mismo que podría legitimar su represión penal anticipada o más intensa, se hace 
necesario que la misma cumpla dos condiciones básicas. 

En primer lugar, tiene que ser una conducta que realmente pueda llegar a 
ocasionar una lesión o daño efectivo del valor que supuestamente se trata de 
proteger, ya que, solo dicha posibilidad, por muy lejana que pueda ser, permite 
considerarla como una actuación realmente peligrosa y lesiva para dicho bien 
jurídico o valor. Pero, además, y en segundo lugar, dicho peligro tiene que ser tan 
amplio que pudiese realmente llegar a lesionar los bienes jurídicos individuales de 
una pluralidad indeterminada de personas y no solo los de un grupo perfectamente 
delimitado y concretable de los mismos. 

Sólo cuando se constaten ambos hechos, la existencia de un riesgo no 
meramente presunto sino real y la indeterminación de su frontera de peligro en 
términos cuantitativos, se podrá decir que nos encontramos ante una conducta 
que, aún cuando no haya llegado a dañar ningún bien jurídico individual, ha puesto 
en peligro un número tan significativo de los mismos que representa una 
verdadera lesión de la seguridad de todos ellos. 

Tal vez un ejemplo del propio mundo de la delincuencia informática, nos 
ayude a entender mejor lo anteriormente comentado. 

Cuando un sujeto borra o daña los datos de otro, no pone en peligro los 
datos contenidos en el resto de sistemas informáticos. Éstos, los que se 
encuentran en el resto de ordenadores no se ven afectados en nada por la 
conducta realizada por dicho sujeto. El único sistema afectado, los únicos datos 
lesionados son los del concreto titular de aquel sistema que recibe el ataque, con 
lo que se demuestra lo erróneo que resultaría considerar este tipo de conductas 
como lesivas de un bien jurídico colectivo y no de uno exclusivamente individual. 

Distinta, muy distinta, de esta conducta lesiva individual será la realizada 
por aquel sujeto que crease y difundiese un virus en la red que estuviese diseñado 
para extenderse por la misma y para borrar la información contenida en todos los 
discos duros en los que se instalase.  

Con la simple realización de esta conducta no se ha dañado todavía 
ningún dato informático. Lo que sí se ha hecho es generar un peligro de 
destrucción  o de daño con respecto a los mismos. Un peligro cierto y real que 
puede generar la destrucción de los datos contenidos no en un único ordenador, 
sino en un número indeterminado de ellos.  

No estamos ya ante una conducta que afecta a los datos de una sola 
persona. Estamos ante una actuación que pone en cuestión y en verdadero 
peligro los datos de todos los sujetos que intervienen en la red, hecho que nos 
permitirá considerarla como una conducta realmente lesiva de la “seguridad de los 
sistemas informáticos”, con lo que se podrá justificar que se castigue de forma 

                                                 
132 Sobre este aspecto y su repercusión en la crítica del Derecho penal español de las nuevas 
tecnologías véase, GALÁN MUÑOZ, A. “Expansión e intensificación del Derecho Penal  (...) Pg. 29 
y ss 
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anticipada y de modo incluso más severo que aquellas otras que solo viniesen a 
poner en cuestión o a lesionar un bien jurídico estrictamente individual. 

Como se puede comprobar, es cierto que existen nuevos y enormes 
riesgos específicamente informáticos (piénsese, por ejemplo, en referencia al 
ejemplo anterior, en los enormes daños económicos que puede generar la difusión 
de un virus altamente dañino en la red; daños que cualquiera puede producir con 
un simple ordenador), pero también lo es que hay muchos otros que se 
fundamentan más en el mito que en la realidad. 

Veamos ahora cuánto hay de mito y cuánto de realidad en el proyecto de 
Reforma del Decreto-Lei nº 2848 del Código penal brasileño. 
 
3. La reforma del Código Penal brasileño en materia  de criminalidad 
informática 
 

Resulta absurdo pensar que el proceso de internacionalización del 
Derecho penal informático o de las nuevas tecnologías va a dar lugar a una 
homogenización de los modelos nacionales de protección en esta materia, ya que, 
como bien señala VOGEL, este proceso no puede olvidar que las particularidades 
y peculiaridades que presentan las distintas culturas y tradiciones jurídicas 
nacionales pueden provocar que la “importación” sin mas de elementos e 
instrumentos jurídicos legítimos y funcionales en unos ordenamientos jurídicos 
resulte ilegítima y disfuncional en otros133 

Se deben tener en cuenta todas las peculiaridades de un sistema jurídico 
para poder emitir un juicio global sobre la eficacia o funcionalidad de cualquiera de 
los instrumentos que la componen, con lo que resultaría temerario por mi parte 
tratar de emitir un juicio  de esta clase sobre la reforma proyectada sin conocer 
previamente dichas peculiaridades y sin analizar la realidad social sobre la que 
sistema brasileño de protección frente a la delincuencia informática se pretende 
proyectar.  

Sin embargo, no creo que este hecho resulte óbice alguno para poder 
analizar, desde un punto de vista estrictamente técnico, algunos de los aspectos 
de la comentada reforma que más poderosamente me han llamado la atención. 

En concreto, y dada la amplitud y diversidad de tem as que en la 
misma se abordan, me gustaría dedicar algunas refle xiones generales a la 

regulación que el citado proyecto otorga a los deno minados delitos de 
daños informáticos y a los de accesos no autorizado s a sistemas 

informáticos, para finalmente centrar mi atención, siquiera de forma somera, 
en una de las cuestiones transversales a toda la cr iminalidad informática que 

mayor componente transnacional presenta, la referid a al papel que los 
proveedores de servicios están llamados a desempeña r en el proceso de 
persecución penal de los delitos cometidos a través  de Internet; tema que 

también es abordado por la referida reforma. 
 
3.1. La reforma de los delitos de daños 
 

                                                 
133 VOGEL, J.  “La internacionalización del Derecho penal”. (...). Pg. 167 
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Como ya he tenido ocasión de exponer, la imparable implantación de los 
sistemas informáticos en nuestras vidas cotidianas ha planteado un enorme 
problema de adaptación a los tradicionales instrumentos conceptuales utilizados 
por el Derecho. 

En los ordenadores prima lo incorporal e intangible, mientras que el 
mundo que vivían nuestros legisladores decimonónicos era un mundo mucho más 
corporal y aprehensible. 

Nadie cuestiona la necesidad de proceder a adaptar los instrumentos 
jurídicos tradicionales a las necesidades de este nuevo mundo. Sin embargo, 
dicho proceso de adaptación tiene que tratar de no caer en el temor irracional 
hacia lo desconocido, si se quiere evitar que este nuevo mundo (el mundo virtual) 
se convierta en un universo mucho más controlado y opresivo que el resto de 
nuestra realidad cotidiana. 

Es por ello, por lo que considero que sería útil partir de una suerte de 
principio básico, “el principio de neutralidad jurídica de las nuevas tecnologías”; un 
principio conforme al cual se debería entender que el hecho de que una conducta 
se realice por medio de sistemas informáticos o de alguna de las modernas 
tecnologías de la información no puede determinar, por sí solo y automáticamente, 
que se le tenga que otorgar un tratamiento jurídico diferente a aquel otro 
comportamiento análogo que se hubiese realizado sin utilizar dichos sistemas. 

En efecto, parece lógico pensar que si una conducta está permitida y es 
lícita fuera de la realidad virtual de los ordenadores también debería serlo dentro 
de la misma. Ningún problema parece haber en ello.  

En realidad, el verdadero problema se plantea cuando una actuación 
prohibida y sancionable en el mundo físico no tiene la misma consideración si se 
realiza dentro del denominado mundo virtual. 

Por ejemplo, ¿por qué dañar dolosamente cualquier cosa de un tercero, 
incluso la dotada de un valor patrimonial mínimo, se castiga por el Derecho penal 
y destruir un dato  o un programa informático con un valor económico infinitamente 
mayor, debe quedar sin ningún castigo precisamente por carecer los mismos del 
carácter corporal que caracteriza a las cosas a efectos penales? ¿Por qué alterar 
un documento impreso realizado por un tercero para perjudicarle puede castigarse 
como delito de falsedad y hacerlo con uno que sea digital no? 

Nos encontramos en estos casos y en otros muchos, con conductas muy 
semejantes que sin embargo reciben un tratamiento jurídico muy diferente por el 
mero hecho de que cuando el legislador creó nuestras leyes penales no pudo 
prever el enorme número de posibilidades que las modernas tecnologías de la 
información nos iban a aportar. 

Las lagunas de punición son importantes y la necesidad de que el 
legislador las cubra urgentes, pero ¿cómo hacerlo? 

La técnica más habitualmente utilizada ha sido la de la asimilación, esto 
es, el legislador ha asimilado la conducta ilícita realizada en el mundo virtual con 
aquella  efectuada en el mundo corporal con la que encontraba más semejanzas. 

Así, lo ha hecho, por ejemplo, el legislador español con relación a los 
documentos y los daños informáticos -aunque bien es cierto que con bastante 
peor fortuna en este último delito que en el primero-; y así también parece querer 
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hacerlo el legislador brasileño en la nueva redacción que pretende dar a los 
artículos 163, 297 y 298 del Código penal vigente en dicho país. 

Centrémonos en el primero de dichos artículos, en e l referido a los 
daños. Dice el nuevo precepto que será constitutivo  de daños:  

 
“Art. 163.  Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia ou dado eletrônico 
alheio:  
.......................................................................................................”(NR)” 

 
Como se puede comprobar la asimilación hecha por el legislador entre los 

objetos corporales y los datos inmateriales es completa, lo que va a evitar los 
múltiples problemas concursales e interpretativos que tenemos en España a la 
hora de analizar y aplicar nuestra regulación referida a los denominados daños 
informáticos, ya que, al aparecer éstos contemplados en un tipo cualificado del 
delito general de daños que no se exige, por lo menos de forma expresa, que se 
ocasione merma patrimonial alguna para imponer su correspondiente pena, no 
está nada claro si el legislador no ha querido convertir a los daños informáticos en 
una  figura  delictiva autónoma y de naturaleza diversa al resto de los delitos de 
daños.  

En concreto, se podría pensar que nos encontramos ante una figura que 
castiga de forma autónoma y cualificada la destrucción o alteración de los 
elementos lógicos de un sistema informático con independencia de su valor 
patrimonial, con lo que se tendría que considerar que dicha figura siempre entraría 
en concurso de delitos y no de leyes con aquellas otras que valorasen y 
castigasen la producción de los daños materiales que se pudiesen ocasionar  al 
borrar o destruir los datos informáticos, como serían, por ejemplo, los derivados de 
la destrucción física del soporte en el que los datos dañados estuviesen 
almacenados134. 

Mucho más lógico parece considerar, como hace el proyecto brasileño, a 
los daños que recaigan sobre datos o programas informáticos como ataques que 
solo serán delictivos cuando realmente afecten al patrimonio ajeno y entender, en 
consecuencia, que el concreto valor de dicha afección patrimonial debe ser 
valorado de forma conjunta y global con el que se derivasen de los daños 
ocasionados a los objetos corporales que les sirviesen de soporte o que se 
utilizasen para procesarlos o utilizarlos. 

Otra gran ventaja de la tipificación brasileña frente a la española es la 
completa asimilación que se produce entre los medios de ataques referidos a los 
objetos materiales e inmateriales. 

Se castiga el destruir, inutilizar o deteriorar tanto cosas como datos 
electrónicos, lo que determina que no sea necesario alterar la sustancia de la cosa 

                                                 
134 Critico con esta posibilidad y favorable a considerar incluibles en los daños castigados y 
valorados por el art. 264.2 CPE a los que recaigan sobre los soportes  se muestra GONZÁLEZ 
RUS, J. J. “Los ilícitos en la red (I): Hackers, crackers, cyberpunks, sniffers, denegación de servicio 
y otros comportamientos semejantes”, en El cibercrimen: nuevos retos jurídico-penales nuevas 
respuestas político-criminales. Ed. Comares. Granada, 2006. Pg. 259; solución  que, sin embargo 
es cuestionada  por MATA Y MARTÍN, R. M. Delincuencia informática y Derecho penal. Ed. 
Edisofer. Madrid, 2001. Pg. 65. 
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dañada (física o no) para poder apreciar la comisión de este delito, cuestión que, 
sin embargo, sigue siendo discutida en España donde el Código penal solo 
contempla la inutilización como modalidad comisiva de los daños referidos los 
elementos lógicos de los sistemas informáticos (datos o programas), siendo, por 
tanto, dicha conducta atípica cuando se refiere a cualquier otro tipo de objeto135. 

Esta situación puede cambiar en breve como consecuencia, precisamente, 
de una normativa armonizadora internacional.  

En concreto, como consecuencia de la más que probable transposición de 
la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de la Unión Europea, relativa a los 
ataques contra los sistemas Informáticos, cuyos artículos 3 y 4 obligan a todos los 
países miembros de la Unión Europea a castigar penalmente no solo el deterioro o 
destrucción de datos informáticos, sino también su inutilización o el hecho de que 
por esos u otros medios se pudiese llegar a provocar la obstaculización o 
interrupción  significativa el funcionamiento de un sistema informático136. 

No solo se exige, por tanto, que se castigue el deterioro o la mera 
inutilización de datos o programas, sino que también se obliga a los Estados 
miembros de la UE a establecer previsiones penales que repriman las 
denominadas “Denegaciones de Servicios” (Denial of Service), esto es, aquellos 
supuestos en los que la lesión patrimonial se derivase del bloqueo o de la 
reducción del rendimiento del sistema informático atacado. 

Estos efectos perturbadores pueden generar enormes perjuicios 
patrimoniales (piénsese, por ejemplo, en los que se ocasionaría a una empresa de 
transporte aéreo si se inutilizase la web desde la que vende sus billetes a sus 
clientes)  y, sin embargo, no son sancionados ni aparecen contemplados como 
posibles resultados consumativos del delito de daños contemplado en la  reforma 
del Código penal brasileño, hecho que sin duda dará lugar a discusiones judiciales 
y quien sabe si también obligará a futuras reformas legales. 

Ahora bien, no creo que ésta sea la principal deficiencia de la reforma de 
los daños propuesta. En mi opinión, su principal problema se deriva de algo que 
no está contenido en el tenor literal del propuesto artículo art. 163 PCPB, sino que 
se encuentra en otro lugar, en el artículo que define muchos de los conceptos 
utilizados en la reforma, el artículo 16 del texto de la reforma. 

                                                 
135 Este hecho ha llevado a que parte de la doctrina española considere necesaria la alteración de 
la “sustancia” de los datos para apreciar la comisión de este delito. Así, por ejemplo, GONZÁLEZ 
RUS, J. J. “Los ilícitos en la red (I):...” (....) Pg. 256, RODRÍGUEZ MOURULLO, G./ ALONSO 
GALLO, J. / LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “Derecho penal e Internet” en Régimen jurídico de 
Internet. Ed. LA  Ley, Madrid, 2002. Pg. 256, entre otros. 
136 En concreto estos dos preceptos establecen que “Artículo 3 Intromisión ilegal en los sistemas 
de información. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el acto 
intencionado, cometido sin autorización, de obstaculizar o interrumpir de manera significativa el 
funcionamiento de un sistema de información, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, 
deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, sea sancionable 
como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.  
Artículo 4 Intromisión ilegal en los datos. Cada Estado miembro adoptará las medidas 
necesarias para que el acto intencionado, cometido sin autorización, de borrar, dañar, deteriorar, 
alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos contenidos en un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad. 
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Este precepto define el concepto de dato informático (o electrónico como 
se califica a lo largo de todo el texto) estableciendo que será tal “…qualquer 
representação de fatos, de informações ou de conceitos sob forma suscetível de 
processamento numa rede de computadores ou dispositivo de comunicação ou 
sistema informatizado”, concepto que si bien resulta perfectamente aplicable al de 
dato utilizado en los nuevos delitos de falsedad documental contenidos en los 
nuevos artículos 297 y 298 PCPB, no parece que se corresponda con el que se 
debería utilizar como objeto material de los daños. 

En efecto, no todo dato dotado de valor patrimonial y susceptible de ser 
destruido, dañado o inutilizado, ha de representar hechos, informaciones o 
conceptos. De hecho, muchos de ellos no lo hacen. Son simples expresiones 
numéricas que interactúan unas con otras, gracias a la utilización de los 
programas que los procesan para dar lugar a la enorme variedad de posibilidades 
que nos brinda un ordenador, desde leer un texto, ver una foto, escuchar música, 
hasta simplemente jugar con ese personaje (avatar) que hemos creado a nuestro 
gusto en alguno de los múltiples juegos de roll que se desarrollan en la red. 

Mucho más correcto me parece, por tanto, considerar que cuando 
aludimos a datos informáticos o electrónicos a efectos del delito de daños nos 
estamos refiriendo a “las unidades elementales procesadas por un sistema 
informático y de cuya combinación resulta la información contenida en el 
sistema”137; concepto éste que además de ser más amplio que el utilizado por el 
citado art. 16 PCPB, permite diferenciar nítidamente al objeto material propio de 
este delito del contemplado en el delito de falsedad documental, el documento 
electrónico o informático. 

En cualquier caso, resulta evidente que nos encontramos ante un caso de 
verdadera asimilación legislativa que cubre una laguna de punición mediante la 
introducción de un delito doloso y de lesión que nada tiene que ver con el Moderno 
Derecho penal de la Sociedad de la Información. 

Pero claro, la reforma no se queda aquí. También crea e introduce un 
delito que podría hacernos pensar que nos encontramos, ahora sí, ante una 
manifestación de ese nuevo Derecho Penal; el delito de “Inserción o Difusión de 
Código Malicioso” contemplado en el art. 163-A PCPB, precepto que establece 
que: 
 

“Art. 163-A. Inserir ou difundir código malicioso em dispositivo de 
comunicação, rede de computadores, ou sistema informatizado. 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” 
 

Nos encontramos ante una figura delictiva que, a diferencia de la anterior, 
se consuma antes de la efectiva lesión del patrimonio individual de ningún sujeto, 
lo que nos podría llevar a pensar que estamos ante uno de esos delitos de peligro 

                                                 
137 GONZÁLEZ RUS, J. J. “Protección penal de sistemas, elementos, datos, documentos y 
programas informáticos”, RECPC 01-14 (1999), en http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-
14.html#1.DAÑ (Ult. vis. 1-8-2008); el mismo autor en “Los ilícitos en la red (I):...” (...). Pg. 256 y 
MATA Y MARTÍN, R. M.  Delincuencia informática (...) Pg. 66 
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para bienes jurídicos colectivos que caracterizan al denominado “Moderno 
Derecho penal”.  

En concreto, podríamos creer que estamos ante un delito que adelanta las 
barreras de intervención penal para protegernos de los enormes peligros que los 
virus, las bombas lógicas y demás códigos informáticos dañinos nos pueden llegar 
a producirnos a todos; pero, ¿es realmente así? 

A mi juicio no. 
No lo es, en primer lugar, porque esta figura permite castigar a todo aquel 

que introduzca alguno de estos códigos maliciosos en un ordenador, aún cuando 
el código en cuestión no esté diseñado ni sea idóneo para extenderse ni para 
dañar otros ordenadores o sistemas informatizados distintos de aquel en el se 
introdujo inicialmente.  No se exige, por tanto, que se produzca afección colectiva 
alguna para apreciar este delito. Su injusto se configura y se completa con la mera 
puesta en peligro del patrimonio individual de cualquier persona, circunstancia que 
demuestra, a mi modo de ver, que nos encontramos ante un delito protector de un 
bien jurídico de naturaleza eminentemente individual (el patrimonio) y no ante uno 
que realmente trate de proteger valor colectivo alguno. 

Pero es que, además y por otra parte, si nos detenemos un poco en el 
análisis del artículo comentado nos daremos cuenta de que el mismo no castiga la 
mera creación de esos peligrosos códigos, sino su difusión y de que ésta sólo es 
típica cuando se efectúa de forma dolosa (art. 18.II CPB), circunstancias ambas 
que van a determinar que este nuevo delito castigue conductas constituirían, por sí 
solas y en todo casos, verdaderos actos ejecutivos del delito de daños del artículo 
163 PCPB138, con lo que el nuevo art. 163-A PCPB no castigará conductas 
inicialmente atípicas e impunes, sino actuaciones que se podrían haber 
sancionado, sin mayores problemas, utilizando el tipo delictivo de la tentativa del 
delito de daños contemplado en el artículo que lo precede (art. 163 PCPB).  

                                                 
138 En contra de esta postura paree posicionarse GONZÁLEZ RUS, J. J. quien señala que la carga 
de un programa en un sistema informático no  es un acto de ejecución  del delito de daños 
informáticos, lo que le lleva entender que estas conductas sólo podrían ser castigadas acudiendo a 
la vía de la comisión por omisión al haberse convertido quien introdujo el virus todavía no operativo 
y que puede estar pendiente del cumplimiento de una determinada condición para estarlo (como 
sucede, por ejemplo, con las bombas lógicas) como un garante por ingerencia de los resultados 
lesivos a que dicha conducta hubiese dado lugar, al haber sido él quien había generado el peligro 
del que éstos proceden. “Los ilícitos en la red (I): ...” (...) Pg. 266. A nuestro juicio, lo único que se 
produce en tales casos es un distanciamiento temporal entre el acto ejecutivo del delito y la 
efectiva producción de su resultado consumativo, circunstancia que si bien puede dar lugar a 
algunas alteraciones relevantes en el curso causal que, conforme a los criterios de la imputación 
objetiva, ha de unir ambas para completar el injusto consumado del delito de daños, no impide en 
absoluto apreciar el desvalor objetivo y subjetivo propio de la tentativa (incluso acabada) del 
mismo. En este sentido se manifiestan también MATA Y MARTÍN, R. M. Delincuencia informática 
(...) Pg. 75 y CORCOY BIDASOLO, M. “Protección penal del sabotaje informático. Especial 
consideración de los delitos de daños”. La Ley, nº 2400. 1990. Pg. 1014 y 1015 quien, además, 
acertadamente destaca como el hecho de que el sujeto pueda impedir la producción del resultado 
consumativo que trato de realizar mediante la inserción y difusión del virus es algo que puede 
resultar relevante a efectos de la apreciación de su posible desistimiento, pero no incide en modo 
alguno en la apreciación de la realización de la tentativa de este delito. 
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Aquí no hay una expansión extensiva del Derecho penal. No estamos ante 
una figura que realmente adelante las barreras de intervención penal a 
actuaciones que eran atípicas antes de su creación.  

Pero entonces, ¿qué sentido tiene castigar este tipo de conductas de 
forma autónoma? Es decir, ¿por qué el legislador ha convertido a estas conductas 
en delito independientes si ya  podría castigarlas como tentativas de daños? 

La respuesta a esta cuestión resulta a mi juicio evidente. Lo único que el 
legislador ha pretendido al crear este delito es incrementar las penas que habrían 
de aplicarse a las tentativas de daños que se efectuasen mediante la difusión de 
virus y otros códigos maliciosos en sistemas informáticos. Esa es su principal y 
casi única finalidad. Una finalidad intensificadora de la intervención penal que le ha 
llevado, entre otras cosas, a castigar igual a quien difunde un código altamente 
peligroso para todos los sistemas informáticos, que quien se limita a insertar un 
código malicioso que sólo puede afectar al concreto sistema en el que se 
inserta139, asimilación punitiva que olvida que ambas conductas presentan una 
naturaleza jurídica y un contenido de injusto netamente diferenciados y que lleva a 
que este delito presente serios problemas de proporcionalidad. 

Sin embargo,  la regulación penal del proyecto referida a los códigos 
maliciosos no termina aquí sino que también establece que  
 
“§ 1º Se do crime resulta destruição, inutilização, deterioração, alteração, 
dificultação do funcionamento, ou funcionamento desautorizado pelo legítimo 
titular, de dispositivo de comunicação, de rede de computadores, ou de sistema 
informatizado: 

Pena – reclusão, de 2(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 
 

Se castiga así la consecución del efectivo resultado pretendido por el 
difusor del código malicioso, es decir la del perjuicio patrimonial, y se hace, como 
no, incrementando la pena aplicable a aquel que lo hubiese ocasionado.  

Sin embargo existe una diferencia notable entre el daño o perjuicio 
patrimonial aquí contemplado y el recogido, por ejemplo, en el tipo básico de 
daños del ya comentado artículo 163 PCPB. En el aquí contemplado no se exige 
que la efectiva afección patrimonial se derive de la destrucción o inutilización del 
dato informático, sino que puede proceder de la destrucción, deterioro, alteración o 
incluso -y esto es importante- de la mera obstrucción del funcionamiento del 
sistema informático infectado o de la producción de un funcionamiento no 
autorizado del mismo.  

                                                 
139 No deba olvidarse que el art. 16.IV del proyecto de reforma define al código malicioso como 
“....o conjunto de instruções e tabelas de informações ou qualquer outro sistema desenvolvido para 
executar ações danosas ou obter dados ou informações de forma indevida”, con lo que su 
transmisibilidad a múltiples sistemas informáticos, no es un requisito de la delimitación de este 
instrumento peligroso, ni parece que sea una exigencia típica delimitadora del injusto objetivo del 
artículo 163-A, ya que, en éste permite castigar la difusión en la red, en un dispositivo de 
comunicación, pero también en un sistema informatizado individual, concepto definido de forma 
amplia por el art. 16.II de la citada reforma y que engloba desde los sistemas individuales de 
procesamiento de datos más complejos hasta los más simples. 
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Estamos hablando, por tanto, de la producción de una verdadera 
denegación de servicios, resultado que, como vimos, puede dar lugar a enormes 
lesiones patrimoniales para quien lo sufra, pero que no se contempla como posible 
resultado consumativo del delito del tipo básico de daños.  

Así pues, el nuevo art. 163-A PCPB puede servir para sancionar algunas 
de las producciones dolosas de denegaciones de servicios, con lo que cubriría, en 
cierta medida, la laguna de protección que presentaba el delito de daños del 
artículo 163 PCPB.  

Sin embargo, este nuevo delito solo castiga aquellas denegaciones de 
servicio que se deriven del uso y la difusión de códigos maliciosos, con lo que 
dejará sin castigo otras muchas conductas que podrían dar lugar al mismo 
resultado lesivo sin utilizar tales códigos, como sucederá, por ejemplo, con 
aquellas que consiguiesen bloquear el ordenador ajeno mediante la simple y 
directa eliminación de algún dato o programa contenido en el mismo o con 
aquellas que consiguiesen el mismo resultado “bombardeando” el sistema 
informático en cuestión con un número tal peticiones de servicios que llegasen a 
saturar su capacidad de procesamiento o de transmisión140.  

Pero los problemas presentados por esta nueva figura delictiva no acaban 
aquí. La tipificación propuesta con respecto a las lesiones patrimoniales derivadas 
de denegaciones de servicio dará lugar a que, cuando la difusión o distribución del 
código malicioso realizada provoque (como suele provocar) no solo la inutilización 
o la obstrucción del funcionamiento del sistema sino también la perdida o 
inutilización de algunos de los datos dotados de valor económico contenidos en el 
mismo, se tenga que apreciar el correspondiente concurso de delitos entre esta 
nueva figura delictiva y la contemplada en el art. 163 PCPB, lo que puede llevar a 
que se apliquen penas no proporcionadas a la gravedad del injusto realmente 
ocasionado. 

Es por ello, por lo que consideró que sería mucho más adecuado incluir a 
la obstaculización o perdida de funcionalidad del sistema informático como uno 
más de los posibles resultados patrimonialmente lesivos que se castigan en el tipo 
básico de los daños, ya que, ello permitiría castigar tales lesiones patrimoniales 
con independencia del medio que se hubiese utilizado para ocasionarlas y haría 
que las mismas se pudiesen valorar mediante la apreciación de un único delito de 
daños y no a través de ficticia concurrencia de varios de ellos; mientras que, por 
otra parte, también entiendo que sería conveniente retocar el delito de difusión o 

                                                 
140 Podría pensarse que el nuevo tenor literal del art. 266 del proyecto que venimos comentando 
podría cubrir esta laguna de punición al ampliar el número de conductas que podrían castigarse 
conforme a dicho delito y considerar como constitutivo de dicho delito “ Interromper ou perturbar 
serviço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico, telemático, informático, de dispositivo de 
comunicação, de rede de computadores, de sistema informatizado o u de telecomunicação,  
assim como impedir ou dificultar-lhe o 
restabelecimento:............................................................................. “(NR)”. Sin embargo, esta 
primera impresión resulta errónea, ya que parece incuestionable, -dada la ubicación sistemática del 
comentado precepto-, que nos encontramos ante delito que solo permitirá castigar a aquellas 
perturbaciones de los sistemas informáticos que realmente tengan una relevancia o una 
repercusión publica y colectiva, con lo que aquellas otras que simplemente afecten al patrimonio de 
un concreto individuo seguirían quedando sin castigo, mientras no se realicen mediante el uso de 
uno de los códigos maliciosos de los que habla el art. 163-A. del proyecto. 
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inserción de códigos maliciosos para convertirlo en un delito que solo castigase 
actuaciones difusoras que realmente pudiesen afectar a una cantidad 
indeterminada de sistemas informáticos, lo que lo convertiría en un verdadero 
delito protector de un bien jurídico colectivo, dotado de una naturaleza jurídica 
netamente diferenciada de la propia de la mera tentativa del delito de daños141. 
 
3.2. Los accesos no autorizados a redes de ordenado res o sistemas 
informáticos. 
 

Mucho más próximo a las peculiaridades propias del denominado 
moderno Derecho penal se muestra la persecución y el castigo penal de las 
conductas de lo que se ha venido a denominar como intrusismo informático, 
Hacking o “acceso no autorizado a redes de ordenadores, dispositivos de 
comunicación o sistemas informatizados” como las califica el proyecto de reforma 
que venimos comentando. 

El merecimiento y la necesidad del castigo de las actuaciones de mero 
intrusismo informático han suscitado un vivo debate en el seno de la doctrina 
española, encontrando su incriminación penal tanto partidarios como detractores. 

Para los primeros, su incriminación vendría a facilitar la siempre difícil 
prueba de la ejecución de los delito informáticos, puesto que, a pesar a que 
muchas de estas acciones intrusitas no ocultan sino verdaderos actos ejecutivos 
de delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, siempre resulta difícil probar 
que se hubiesen realizado con la concurrencia los elementos subjetivos que 
permitiría castigarlos como tentativas de dichos delitos (p. ej. la intención de 
descubrir secretos o el dolo de dañar o perjudicar)142. 

Frente a esta postura se alzan las voces de quienes entienden que 
muchas de estas intromisiones no se realizan con dichas intencionalidades 
delictivas, sino por el mero reto intelectual de demostrar que se está capacitado 
para vulnerar las posibles medidas de seguridad que el titular del sistema 
informático hubiese establecido para evitar que se accediese al mismo143. 

                                                 
141 Sobre las concretas repercusiones técnicas y las ventajas que tiene esta configuración típica 
respecto al principio de proporcionalidad en los delitos informáticos patrimoniales como los de 
daños o el de estelionato informático, véase, con más extensión, lo comentado por GALÁN 
MUÑOZ, A. En “El nuevo delito del artículo 248.3 CP: ¿un adelantamiento desmedido de las 
barreras de protección penal del patrimonio?” La Ley nº 3 2004. Pg. 1859 y ss 
142 GUTIÉRREZ FRANCÉS, Mª L. “El intrusismo informático (Hacking): ¿represión penal 
autónoma?”. Informática y derecho: Revista iberoamericana de derecho informático, nº 12-15, 1996  
Pg.1180 y GONZÁLES RUS, J. J. quien considera que será realmente excepcional el caso en el 
que la intromisión ilícita no este animada por ninguna finalidad ilícita. “Los ilícitos en la red (I):..” 
(...). Pg. 247 
143 ORTS BERENGUER, E. / ROIG TORRES, M. “Delitos contra la intimidad, utilización fraudulenta 
de tarjetas de crédito y falsedad en documento electrónico”: Análisis de casos”, en Incorporación 
de las nuevas tecnologías en el comercio: aspectos legales. Estudios de Derecho Judicial, 71. 
Madrid, 2005. Pg. 92. MATELLANES RODRÍGUEZ, N.  “Vías para la tipificación...” (...) Pg. 63 y 64. 
Con mayor extensión MORÓN LERMA, E. Internet y Derecho penal: Hacking y otras conductas 
ilícitas en la red. Ed. Aranzadi. Pamplona, 2002.  Pg. 55 y ss  
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En estos casos, como en todos los que se han venido a denominar de 
“Hacking blanco” resulta imposible apreciar la realización de tentativa delictiva 
alguna.  

De hecho, muchas de estas conductas no presenta ninguna dañosidad 
objetiva que pueda justificar su castigo, por cuanto ni ponen en  peligro el 
patrimonio del dueño del sistema informático vulnerado, ni inciden sobre ningún 
ordenador que contengan informaciones que puedan ser consideradas como 
secretos personales o industriales a efectos de lo establecido en los delitos 
contemplados en los art. 197  y 278 del CPE144. Es por ello, por lo que la mayoría 
de la doctrina española ha entendido que el ordenamiento penal español 
considera, por lo menos por el momento, a los meros accesos no autorizados a 
sistemas informáticos ajenos o Hacking como conductas completamente 
atípicas145. Y digo por el momento porque parece que esto tendrá que cambiar en 
breve y tendrá que hacerlo, precisamente, como consecuencia del proceso de 
internacionalización del Derecho penal informático español. 

Existen diversos instrumentos internacionales que expresamente exigen la 
incriminación penal de este tipo de conductas. Entre ellos se destacan, a mi modo 
de ver, dos146, el que nos viene dado por el Convenio del Consejo de Europa sobre 
criminalidad informática (firmado en Budapest el 23 de Noviembre de 2001 y 
abierto a la firma de cualquier país y no sólo de los países europeos) y, de nuevo, 
la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de la Unión Europea, relativa a los 
ataques contra los sistemas informáticos, cuyo artículo 2 obliga a todos los 
Estados miembros de la Unión a sancionar penalmente los accesos ilegales a los 
sistemas de información147. 

Dejando ahora a un lado los evidentes problemas técnicos y de 
legitimación que presenta la incriminación de este tipo de conductas, hemos de 
señalar que la misma parece dar el espaldarazo definitivo al surgimiento de un 
nuevo bien jurídico de naturaleza netamente informática. Un bien que algunos 
denominan “pacífico uso y disfrute de las redes informáticas a través de redes 

                                                 
144 Entre otros, ORTS BERENGUER, E. / ROIG TORRES, M. “Delitos contra la intimidad, ...” (....) 
Pg. 92 y ss 
145 MORÓN LERMA, E. Internet y Derecho penal: (...). Pg. 64, GONZÁLES RUS, J. J. “Los ilícitos 
en la red (I):..” (...). Pg.  246; GALÁN MUÑOZ, A. “Ataques contra sistemas informáticos”. En Boletín de 
información del Ministerio de Justicia,. Año 60, Nº 2015, 2006. Pg. 226 y 227 
146 También los destaca MATELLANES RODRÍGUEZ, N.  “Vías para la tipificación...” (...) Pg. 57 y 
ss  
147 En concreto, el citado artículo establece que “art. 2. Acceso ilegal a los sistemas de 
información. 
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el acceso intencionado sin 
autorización al conjunto o a una parte de un sistema de información sea sancionable como 
infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad. 2. Cada Estado miembro 
podrá decidir que las conductas mencionadas en el apartado 1 sean  objeto de acciones judiciales 
únicamente cuando la infracción se cometa transgrediendo medidas de seguridad.” Un análisis 
más detallado  de las exigencias y problemas que presenta esta normativa al ordenamiento jurídico 
penal español se puede en contra en GALÁN MUÑOZ, A. “Ataques contra sistemas informáticos” 
(...) Pg. 225 a 232 
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telemáticas”148; otros “confianza en el funcionamiento de los sistemas 
informáticos”149 o “inviolabilidad informática”150, pero que el PCPB ha decidido 
llamar “Seguridad de los sistemas informáticos” 

En efecto, el nuevo art. 285-A PCPB crea el delito de acceso no 
autorizado a redes, dispositivos de comunicación o sistemas informáticos, 
insertándolo en un capítulo, el IV, que tiene como título “Dos Crimes Contra A 
Segurança Dos Sistemas Informatizados” , estableciendo que: 
 

“285-A. Acessar rede de computadores, dispositivo de 
comunicação ou sistema informatizado, sem autorização do 
legítimo titular, quando exigida: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” 

 
Como fácilmente se podrá deducir, este precepto convierte o pretende 

convertir en delito al mero intrusismo informático, es decir, al mero acceso no 
autorizado a un sistema informático ajeno, conducta que hasta ahora el 
ordenamiento penal brasileño también mantenía en el ámbito de lo atípico. 

La opción legislativa por la incriminación de estas conductas se 
corresponde perfectamente con las tendencias internacionales que acabamos de 
comentar. 

Nos encontramos con un delito que castiga el acceso no autorizado 
aunque no se realice con ninguna finalidad añadida a la de la consecución del 
acceso en sí mismo. Tampoco es un delito que requiera la constatación de una 
puesta en peligro siquiera hipotética del patrimonio o de los secretos individuales 
de los titulares de los sistemas informáticos afectados para su apreciación, por lo 
que no debe sorprendernos que algunos autores consideren que no nos 
encontramos ante un delito que castigue la puesta en peligro de un bien jurídico 
individual, sino la efectiva lesión de un nuevo bien jurídico, con carácter netamente 
informático y de naturaleza colectiva, como sería la denominada seguridad 
informática151. 

En concreto, se consideraba que este delito sería un delito de mera 
actividad pero también de efectiva lesión, ya que, la mera realización de su 
conducta típica (el acceso) lesionaría, siempre y en todo caso, a ese nuevo bien 
jurídico colectivo que se engloba en el concepto de seguridad informática. 

Sin embargo, y frente a esta concepción, siempre he defendido que lo que 
se afecta o se puede afectar por la realización de este tipo de conductas no es 
ningún bien jurídico colectivo, sino uno eminentemente individual. 

                                                 
148 ROMEO CASABONA, C. “Los datos de carácter personal como bienes jurídicos penalmente 
protegidos” (...), en El cibercrimen: nuevos retos jurídico-penales nuevas respuestas político-
criminales. Ed. Comares. Granada, 2006. Pg. 189 
149 GUTIÉRREZ FRANCÉS, Mª L. “El intrusismo informático (Hacking):...” (...) Pg.1183. En esta 
línea parece posicionarse, MATELLANES RODRÍGUEZ, N. “Vías para la tipificación...” (...) Pg. 65 
150 GALÁN MUÑOZ, A. “Ataques contra sistemas informáticos” (...) Pg. 228 
151 GUTIÉRREZ FRANCÉS, Mª L. “El intrusismo informático (Hacking):...” (...). Pg. 1163 y ss; 
postura que parece seguir MATELLANES RODRÍGUEZ, N. “Vías para la tipificación del acceso 
ilegal...” (...). Pg. 67.  
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De hecho, parece evidente que entender que el acceder a un único 
sistema informático afecta o incluso lesiona la seguridad de los sistemas 
informáticos en general supone desdotar de cualquier contenido material de 
injusto a la supuesta afección de este nuevo bien jurídico colectivo. 

¿En qué me afecta a mí que se acceda al ordenador de mi vecino o al de 
un completo desconocido? ¿Qué lesión o, cuándo menos, qué puesta en peligro 
sufre el sistema informático de mi despacho o el de mi casa como consecuencia 
de dicha intromisión? Es más, ¿se afecta a algún otro ordenador distinto del 
accedido cuando se accede al mismo sin autorización? 

La respuesta a mi juicio es evidente e inmediata. El acceso no autorizado 
a un sistema informático no afecta sino al sistema que es accedido.  

Ninguna afección real de índole colectiva o supraindividual se produce con 
tal conducta, luego se tendrá que entender que lo que se ve afectado por este tipo 
de actuaciones no es a la seguridad de todos los sistemas informáticos, sino un 
valor de corte netamente individual y de naturaleza claramente informática que 
solo puede ser protegido frente a los ataques informáticos más graves y más 
peligrosos que se realicen contra el mismo. 

En concreto, considero que nos encontramos ante un delito que debería 
proteger un nuevo bien jurídico que, pese a tener una naturaleza eminentemente 
informática, presenta notables similitudes  con un bien jurídico tradicional, de 
naturaleza netamente individual,  como es la intimidad. 

En tal sentido, considero que este delito debería proteger el derecho a la 
privacidad informática entendiendo por tal, aquella esfera o parte de la intimidad 
individual que se concreta en el derecho que toda persona tiene a mantener sus 
sistemas informáticos y los datos contenidos en los mismos al margen de 
intromisiones ajenas no deseadas.  

Estamos hablando de una suerte de inviolabilidad informática que 
presentaría notables similitudes con aquella otra inviolabilidad (la del domicilio) 
que el Derecho penal tradicionalmente ha protegido para garantizar el derecho 
fundamental a la intimidad proximidad que puede servirnos  de gran ayuda a la 
hora de valorar y delimitar correctamente el injusto típico que debería castigar este 
nuevo delito152. 

Una vez que se ha negado cualquier posible y casi “mística” afección de 
valores colectivos en la realización de un simple acceso no autorizado, tendremos 
que entender que esta conducta está lejos de ser, por sí sola, esa peligrosísima 
actuación que ha de ser severamente castigada por el ordenamiento penal por el 
bien de todos y pasa a convertirse en lo que realmente es, una actuación desviada 
e injusta, pero que tan solo atenta contra un  bien jurídico de naturaleza individual 
(la inviolabilidad informática), con lo que presenta un desvalor de injusto tan nimio 
que no debería ser castigada con una pena tan grave como aquellas otras que 
realmente afectan a la seguridad de los todos los sistemas informáticos. 

Por otra parte, y por lo que se refiere a la concreta configuración típica de 
este delito, hemos de señalar que, dado que lo que en realidad protege es la 

                                                 
152 Ya defendí este concepto extensivo de la intimidad y que le lleva a incluir una nueva faceta 
hasta el momento no incluida como tal en el mismo en GALÁN MUÑOZ, A. “Ataques contra 
sistemas informáticos” (...) Pg. 228  
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inviolabilidad de los sistemas informáticos individuales como posibles 
contenedores de información sensible, debería ser un delito que no tutelase a los 
sistemas informáticos en sí mismos considerados (el hardware), sino a la 
información que éstos contienen 

¿Qué sentido tendría castigar a la persona que accede sin consentimiento 
a la BIOS o al disco duro completamente vacío del ordenador de un tercero? 

Evidentemente, ninguno. 
Lo que realmente dotaría de contenido material al injusto de este delito no 

es el mero acceso a los sistemas153, sino el acceso a los datos o programas en 
ellos contenidos. No es necesario que los sistemas informáticos contengan 
informaciones secretas o de carácter personal. Tampoco que el intruso llegue a 
conocerlos o a entenderlos. Lo que se requiere es que se acceda a algún sistema 
que contenga algún dato o algún programa, ya que, de lo contrario, el acceso 
realizado resultaría completa y absolutamente inocuo y debería permanecer en el 
ámbito de la más absoluta atipicidad. 

De hecho, esta concepción parece ajustarse en mucha mejor medida con 
las propias exigencias del Derecho Internacional, esto es, tanto del art. 2 del 
Convenio sobre Criminalidad Informática del Consejo de Europa, como del artículo 
segundo de la Decisión Marco de la Unión sobre Ataques Informáticos; normas 
ambas en las que se exige que se  castigue penalmente el acceso no autorizado 
tanto a todo o como a una parte del sistema informático; expresión que, a mi modo 
de ver, pone de manifiesto como lo que se quiere proteger no es tanto el sistema 
informático como elemento material considerado, como los elementos lógicos en 
él contenidos, esto es,  los datos y los programas informáticos. 

Por otra parte, esta concepción tiene otro importante efecto típico, ya que, 
va a resultar decisiva a la hora de fijar y delimitar qué consentimiento podrá 
convertir en atípico el acceso realizado. 

Cómo fácilmente se puede comprobar, el nuevo artículo 285-A del PCPB 
convierte a la concurrencia de la autorización del legítimo titular del sistema en 
causa de exclusión de la tipicidad del acceso ajeno realizado sobre el mismo. 

Podría pensarse que nada se puede reprochar a la descripción típica de 
dicho delito en este concreto aspecto, más allá de su evidente falta de 
congruencia con el carácter supraindividual que se pretende otorgar a su injusto 
típico, puesto que, solo si se considera, como aquí se hace, que dicho delito tiene 
una naturaleza netamente individual y no una colectiva como parece pretender el 
legislador, se podrá llegar a entender que el consentimiento de un único sujeto (el 
del titular del sistema informático en este caso) pueda llegar a determinar la total 
atipicidad del acceso realizado. 

Sin embargo, la exigencia de la ausencia de consentimiento por parte del 
titular del sistema informático accedido plantea un problema mucho más grave que 
el derivado de esta evidente incongruencia, ya que, parece obligar a entender que 
cualquier sujeto que utilice un ordenador ajeno para guardar sus datos cometerá la 
conducta típica de este nuevo delito si trata de acceder posteriormente a dichos 

                                                 
153 Así lo entienden en España MATA Y MARTÍN. R. M. “La protección penal de datos como tutela 
de la intimidad de las personas y las nuevas tecnologías”. Revista Penal nº 18. 2006. Pg. 235, 
MATELLANES RODRÍGUEZ, N. “Vías para la tipificación del acceso ilegal...” (...) Pg. 63 
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datos sin contar con el consentimiento expreso del titular del sistema donde los 
almacenó, mientras que este sujeto podrá acceder, sin embargo, a dichos datos 
aunque no contase con el consentimiento de aquel que los creo.  

Se llegaría así a la absurda situación de que si contratásemos o 
utilizásemos un servicio de almacenamiento de datos ajeno con la finalidad de 
guardar en el mismo cualquier clase de datos que no tuviese la consideración de 
secretos (p. ej. si alquilamos un ordenador para trabajar con él y guardar el 
producto de nuestro trabajo o si utilizamos para tal fin el sistema de 
almacenamiento de la intranet de nuestro lugar de trabajo), solo podríamos 
acceder a los mismos, a nuestros datos, en la medida en que contásemos con el 
consentimiento de aquel que nos hubiese suministrado el sistema de 
almacenamiento, mientras que este sujeto, el proveedor, podría acceder a ellos 
siempre que quisiese, incluso contrariando nuestra expresa voluntad en contra. 

Esto, evidentemente, carece de todo sentido.  
Mucho más lógico es entender que al protegerse la inviolabilidad de los 

datos o de los programas y no la de los sistemas informáticos que los contienen, 
solo quien tiene la capacidad de autorizar que se acceda a los primeros, esto es, a 
los datos o programas, podrá emitir aquella autorización o consentimiento que 
convertirá el acceso realizado en una conducta completamente inocua para el bien 
jurídico protegido por este delito y, por tanto, en una conducta  completamente 
atípica con respecto al mismo. 

El problema entonces será delimitar quién puede permitir el acceso a cada 
dato o programa contenido en un ordenador, cuestión en muchos casos compleja 
y que remite a la múltiple y muy diversa regulación extrapenal que puede tener 
incidencia sobre este tema (p. ej. normativa laboral, de propiedad intelectual, 
relativa a las telecomunicaciones, etc...). Es por ello, por lo que creo que lo más 
adecuado sería delimitar el tipo objetivo de este delito aludiendo al carácter no 
autorizado del acceso realizado y no a la concurrencia o a la ausencia del 
consentimiento de un único y concreto sujeto, ya que, ello permitirá atender a las 
concretas circunstancias fácticas y legales que se presenten en cada caso 
concreto a la hora de determinar si el acceso realizado fue lícito o no154. 

Por otra parte, también creo que sería conveniente delimitar los accesos 
típicos de este nuevo delito exigiendo que los mismos tengan que realizarse 
vulnerando alguna medida de seguridad establecida para impedirlos, posibilidad 
que aparece expresamente contemplada en los dos textos internacionales 
anteriormente citados y que, a mi juicio, presenta importantes ventajas, ya que, no 
solo permite incrementar el desvalor de acción propio del injusto de este delito -
con lo que limitará su ámbito de aplicación y legitimará cuando menos en cierta 
medida su represión penal-, sino que, además, hará factible que se puedan 
resolver, con una cierta seguridad jurídica, algunos de los casos prácticos más 
problemáticos de entre los que se pueden plantear en relación a este nuevo delito: 
los referidos a los accesos no autorizados realizados no sobre todo el sistema 
informático sino tan solo sobre una parte del mismo. 

Evidentemente, existen muchos casos en los que los sistemas 
informáticos son utilizados por varias personas sin que ello quiera decir que todas 

                                                 
154 GALÁN MUÑOZ, A. “Ataques contra sistemas informáticos” (...). Pg. 229 
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ellas están legitimadas o autorizadas a acceder a todos los datos y programas en 
ellos contenidos. El problema entonces será determinar qué sujetos de los que 
están generalmente autorizados a utilizar un sistema pueden acceder a todos los 
datos o programas en él contenidos o quienes por el contrario solo  pueden 
acceder a una parte de ellos y tienen vetado el acceso al resto, cuestión que 
resultará decisiva a la hora de determinar si han cometido un delito acceso no 
autorizado o no.  

Como fácilmente se puede imaginar estos casos pueden plantear 
múltiples problemas probatorios lo que dará lugar a una enorme inseguridad 
jurídica, problemas que, sin embargo, quedarán notablemente reducidos, cuando 
no totalmente resueltos a efectos penales, desde el mismo momento en que se 
condicione la protección penal de los datos o programas frente a accesos no 
deseados al establecimiento y a la vulneración de alguna medida de seguridad 
dirigida a evitarlos, ya que, mientras la exigencia del establecimiento de dicha 
medida permitirá delimitar de forma segura qué datos no eran accesibles para 
todos los usuarios del sistema, la referida a la vulneración de dichas medidas por 
parte del sujeto activo de este delito demostrará que éste conocía perfectamente 
el carácter no autorizado de su conducta, con lo que facilitara  la prueba de su 
dolo típico155. 

En cualquier caso, y aún con la restricción comentada, parece imposible 
negar que este nuevo delito representa una importante extensión expansiva del 
Derecho penal, ya que, permitirá castigar muchas actividades que antes de su 
creación eran completamente atípicas. De hecho, la expansión es realmente 
notable y dará lugar a la apreciación de múltiples concursos de delitos, como los 
que se tendrán que apreciar cuando a la intromisión informática le siga la 
realización de cualquier otra actividad delictiva como un delito de daños 
informáticos, de revelación de secretos, de estelionato, etc…  

Sin embargo, esta expansión de la intervención penal no resulta en modo 
alguna comparable a la que ocasiona el nuevo art. 171 §2º.VII del PCPB; precepto 
en el que se castiga con la misma pena que al autor de la estelionato consumado 
al que “VII – difunde, por qualquer meio, código malicioso com intuito de facilitar 
ou permitir acesso indevido à rede de computadores, dispositivo de comunicação 
ou sistema informatizado:”. 

Fíjese el lector, que el legislador no exige la producción de perjuicio 
patrimonial alguno. Ni siquiera la idoneidad típica de la conducta para causarlo. Lo 
único que exige este nuevo tipo para alcanzar la consumación es que se difunda 
un código malicioso (p. ej. un troyano que funcione como una Backdoor) con la 
finalidad de facilitar el acceso a dispositivos de comunicación, computadoras o 
redes de los mismos.  

Nos encontramos, por tanto, ante la incriminación de una conducta que, a 
mi modo de ver, podría ser considerada, todo lo más, como constitutiva de una 
mera tentativa del nuevo delito de acceso no autorizado a sistemas informáticos, 
cuando no, como un mero acto preparatorio de dicho delito, circunstancia que no 
ha impedido que el legislador la sancione con la misma pena que al delito de 

                                                 
155 Sobre esta cuestión véase con mayor extensión GALÁN MUÑOZ, A. “Ataques contra sistemas 
informáticos” (...). Pg.229 y ss 
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estelionato consumado, lo que nos enfrentará a muchas cuestiones prácticas que 
van a encontrar una muy difícil respuesta. 

Así, por ejemplo, si quien difunde este tipo de códigos maliciosos ha de 
ser sancionado con la misma pena que al autor del delito de consumado de 
estelionato, ¿cómo se tendrá que castigar entonces al que no sólo difunde el 
código en cuestión sino que también lo usa para acceder al sistema? ¿Con la 
pena de del estelionato consumado como establece el 171  §2º.VII del PCPB? 
¿Con la, inferior por cierto, del delito consumado de acceso no autorizado del 
artículo 285-A, ya que, se tendría que entender que dicho delito absorbería el 
desvalor completo del injusto castigado por el art. 171 §2º VII PCPB, como el tipo 
consumado absorbe de forma general al meramente intentado? ¿O se le debería 
castigar siempre con la pena de ambos delitos? 

Pero, ¿y si el sujeto que difunde el código malicioso no accede los 
sistemas en el que éste se encuentra, sino que se limita a facilitar dolosamente 
que otro lo haga para cometer un delito? ¿Responderá solo por el delito del art. 
171 §2º VII PCPB? ¿O tendrá que hacerlo también como participe en el delito de 
acceso no autorizado o de estelionato que dicho sujeto habría cometido como 
verdadero autor? 

El despropósito punitivo es absoluto.  
No es solo un problema de ubicación sistemática, el que se esconde tras 

la creación de este nuevo delito. En realidad, su creación pone en tela de juicio las 
reglas más básicas delimitadoras de los concursos, de la tentativa y de la 
consumación o de la autoría y de la participación, con lo que hace que la propia 
Teoría General del Delito deje de funcionar en este concreto ámbito como el 
sistema proporcional de imputación de responsabilidad penal que debería ser.  

Ante un problema de esta magnitud considero que lo mejor sería derogar 
este precepto aún antes de que entre en vigor, ya que, a mi modo de ver, solo 
haciéndolo se podrá evitar que el proceso de expansión e intensificación que 
caracteriza al Derecho penal informático y a todo el “Moderno Derecho penal” en 
general, entre de lleno en el Derecho penal informático brasileño ocasionando 
algunas de las numerosas incongruencias punitivas a las que desgraciadamente 
nos tiene tan acostumbrados en España156. 
 
4. El siempre difícil papel de los proveedores de S ervicios en la investigación 
y persecución de los delitos informáticos 
 

Uno de los temas que más debates prácticos y doctrinales está generando 
en Europa con respecto a la criminalidad informática, es precisamente el referido 
al papel que están llamados a desempeñar los proveedores de servicios de 
Internet tanto en la investigación, como, incluso, en la comisión de aquellos delitos 
que se realizan a través de la red; tema que, como no podía ser de otro modo, 
también ha sido abordado por la reforma proyectada del Derecho penal brasileño. 

En concreto, el texto del proyecto establece en su artículo 22 que: 
 

                                                 
156 Sobre este fenómeno, véase GALÁN MUÑOZ, A. “Expansión e intensificación...” (...). Pg. 22 y 
ss 
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 “O responsável pelo provimento de acesso a rede de computadores é obrigado a: 
 

I – manter em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de três 
anos, com o objetivo de provimento de investigação pública formalizada, 
os dados de endereçamento eletrônico da origem, hora, data e a 
referência GMT da conexão efetuada por meio de rede de computadores 
e por esta gerados, e fornecê-los exclusivamente à autoridade 
investigatória mediante prévia requisição judicial; 
II – preservar imediatamente, após requisição judicial, no curso de 
investigação, os dados de que cuida o inciso I deste artigo e outras 
informações requisitadas por aquela investigação, respondendo civil e 
penalmente pela sua absoluta confidencialidade e inviolabilidade; 
III – informar, de maneira sigilosa, à autoridade competente, denúncia da 
qual tenha tomado conhecimento e que contenha indícios da prática de 
crime sujeito a acionamento penal público incondicionado, cuja 
perpetração haja ocorrido no âmbito da rede de computadores sob sua 
responsabilidade. 
§ 1º Os dados de que cuida o inciso I deste artigo, as condições de 
segurança de sua guarda, a auditoria à qual serão submetidos e a 
autoridade competente responsável pela auditoria, serão definidos nos 
termos de regulamento. 
§ 2º O responsável citado no caput deste artigo, independentemente do 
ressarcimento por perdas e danos ao lesado, estará sujeito ao 
pagamento de multa variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais) a cada requisição, aplicada em dobro em 
caso de reincidência, que será imposta pela autoridade judicial 
desatendida, considerando-se a natureza, a gravidade e o prejuízo 
resultante da infração, assegurada a oportunidade de ampla defesa e 
contraditório. 
§ 3º Os recursos financeiros resultantes do recolhimento das multas 
estabelecidas neste artigo serão destinados ao Fundo Nacional de 
Segurança Pública, de que trata a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
2001”. 

 
 

Como fácilmente se puede comprobar, el citado precepto no obliga al 
proveedor a vigilar o a controlar los contenidos que ayuda a difundir; exigencia que 
vendría, a mi juicio, a establecer un sistema de censura previa completamente 
incompatible con el derecho a la libertad de expresión que debe  respetar todo 
verdadero Estado democrático de Derecho. 

Lo que si hace es obligarle a informar de manera sigilosa a la autoridad 
competente de la comisión de los delitos que tuviese conocimiento, -obligación 
que, en el ordenamiento jurídico penal español es predicable, si bien de forma 
limitada, respecto a cualquier sujeto y no sólo con respecto al proveedor (art. 
450.2 CPE)- y sobretodo, exigirle que recolecte, almacene y custodie una serie de 
datos referidos a las comunicaciones ajenas que ayude a realizar, ordenándole 
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que suministre dichos datos a las autoridades encargadas de una investigación 
cuando ello le sea requerido  judicialmente. 

El objetivo de esta medida es evidente. Se trata de implantar un sistema 
de “trazabilidad legal”157, que permita mantener el anonimato general de las 
acciones realizadas por los usuarios de la red, sin que ello tenga que suponer que 
aquellas que pudiesen llegar a alcanzar relevancia penal (p. ej. estelionatos, 
daños, difusión de pornografía infantil, etc...) deban quedar necesariamente 
impunes. 

En concreto, se trata de establecer un sistema que permita identificar al 
usuario que hubiese realizado dichas conductas una vez que se hubiese 
constatado su realización, tarea que sólo se podrá llevar a cabo con total 
seguridad si los proveedores de servicios mantienen almacenados, por lo menos 
durante un tiempo, aquellos datos que permitirían localizar a quien las realizó o 
cuando menos el terminal de la red desde el que lo hizo. 

Ahora bien, dado el marcado carácter transnacional de la red, tampoco 
resultará posible identificar y perseguir a los autores de estas conductas si no 
existen o se crean instrumentos de cooperación internacional que permitan a las 
autoridades investigadoras de un país acceder a los datos almacenados por los 
proveedores afincados en otro o si éstos no están obligados a conservarlos 
conforme a lo establecido por la legislación vigente en el país en que se 
encuentren, lo que pone nuevamente de manifiesto lo importante que resulta la 
armonización y la colaboración internacional en materia de criminalidad 
informática. 

No debe sorprender, por tanto, que muchos de los instrumentos 
internacionales que se han ocupado de los diversos aspectos relativos a la 
criminalidad informática se hayan ocupado especialmente de regular esta 
materia158. 

Así, por ejemplo, y por citar de nuevo algunos con significativa importancia 
en la realidad legislativa europea actual, podemos destacar, de nuevo, los 
preceptos contenidos en los artículos 14 y siguientes de la Convención del 
Consejo de Europa sobre Delincuencia Informática, hecha en Budapest el 23 de 
noviembre de 2001, o los muy diversos y variados instrumentos normativos 
desarrollados por la Unión Europea con incidencia en esta materia, como serían, 
entre otros, la Directiva 2002/58/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la 
Privacidad y las Comunicaciones electrónicas) y, sobretodo, la Directiva 
2006/24/CE, de 12 de Julio, sobre conservación de datos generados o tratados en 
relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso 
o de redes públicas de comunicaciones; directiva ésta que dio lugar a la aparición 

                                                 
157 Así lo denomina, acertadamente a mi juicio, LÓPEZ ORTEGA, J. J. “La admisibilidad de los 
medios de investigación ...” (...). Pg. 98 y el mismo autor en “Libertad de expresión y 
responsabilidad por los contenidos en Internet” en Internet y Derecho Penal. Cuadernos de 
Derecho Judicial X. Ed. CGPJ. Madrid, 2001. Pg. 211  
158 De hecho no le falta razón a MUÑOZ MACHADO, S. cuando señala que la regulación referida a 
esta materia trasciende lo nacional o lo europeo y exige una regulación a escala mundial. La 
regulación de la red: Poder y Derecho en la red. Ed. Taurus. Madrid, 2000. Pg. 181 
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de la vigente Ley 25/2007, de 18 de octubre, conservación de datos relativos a las 
comunicaciones que transpuso su contenido al ordenamiento español,  y modificó 
algunos artículos importantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 

Todos estos instrumentos internacionales  tratan de proteger el anonimato 
de las comunicaciones cibernéticas como nueva manifestación del concepto de 
intimidad, cuando menos de una forma limitada y temporal, y para conseguirlo 
articulan sistemas de trazabilidad legal que al mismo tiempo que obligan a los 
proveedores de sus países firmantes a conservar ciertos datos referidos a las 
comunicaciones ajenas que ayuden a realizar, también les exige que custodien 
dichos datos y que mantengan la confidencialidad respecto a los mismos, 
debiendo entregarlos y revelarlos tan solo cuando así les fuesen exigido por una 
autoridad judicial. 

Esta parece ser la práctica más conforme a las exigencias de un Estado 
democrático y no la establecida por aquellos regímenes -como el de Arabia 
Saudita o el de China- que convierten a los proveedores de servicios en 
verdaderos vigilantes, censores y delatores de la red, con lo que transforman 
Internet en un lugar completamente vigilado y controlado, en el que no se 
garantiza ni se respeta el derecho a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones de sus usuarios. 

Ahora bien, el problema que se plantea a continuación es determinar en 
qué medida influirá el establecimiento de este sistema de trazabilidad sobre la 
investigación  y persecución penal de los delitos cometidos en la red, cuestión que 
parece encontrarse lejos aún de encontrar una solución unánimemente aceptada. 

En España, los importantes cambios legislativos realizados por las ya 
citadas leyes 32/2003, General de Telecomunicaciones y 25/2007, de 
conservación de datos relativos a las comunicaciones, han venido a regular de 
forma bastante exhaustiva el comportamiento que los proveedores han de seguir y 
las medidas que han de adoptar para garantizar la eficacia de la investigación 
penal. 

Se regula y definen los datos que los proveedores han de almacenar, el 
periodo por el que han de hacerlo, cómo y cuándo pueden y deben cederlos, cómo 
se deben protegerlos de accesos  no autorizados (art. 3, 5, 7 y 8 respectivamente 
de la ley 25/2007) y también, como no podía ser de otra forma, se fijan qué 
acciones están obligados a adoptar para garantizar la interceptación de 
telecomunicaciones y las identificaciones que les pudiese requerir una autoridad 
judicial (art. 33 Ley 32/2003). 

Sin embargo, estas reformas legislativas no han encontrado el reflejo que 
era de esperar en las normas procesales que rigen cuándo, cómo y en qué 
medida se puede solicitar a dichos intermediarios de la red que efectúen dichas 
interceptaciones o que comuniquen dichos datos. 

En efecto, la implantación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de una 
enorme e importante normativa referida a su regulación no han tenido efecto 
alguno en la regulación procesal de la investigación penal en España.  

Los enormes avances tecnológicos, la gran variedad de novedosas 
técnicas de comunicación no han provocado cambio alguno de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal española, lo que ha ocasionado que los juristas se 



67 
 

muevan en una enorme incertidumbre a la hora de determinar cuándo y con qué 
requisitos se pueden interceptar algunas de las comunicaciones que se realizan 
en Internet, o cuándo y de qué forma se pueden, cuando menos, monitorizar los 
movimientos que los usuarios realizan en dicha red. 

Así, por ejemplo, nos encontrábamos con el despropósito de que los 
Tribunales españoles ni siquiera saben con certeza cuál es el correcto 
procedimiento que se debería seguir para interceptar algo tan cotidiano a día de 
hoy como un correo electrónico (e-mail), ya que, mientras algunos autores 
consideran que para hacerlo se debe seguir el procedimiento establecido para la 
detención de correspondencia privada, postal o telegráfica contemplado en el art. 
579.1 LECr, otros entienden que lo correcto sería utilizar el cauce procesal 
previsto en el segundo apartado de dicho artículo, referido a la interceptación de 
las comunicaciones telefónicas159. 

Tampoco han faltado opiniones que niegan o cuando menos cuestionan 
que sea necesario contar con autorización judicial alguna para controlar y acceder 
a los e-mails de un determinado sujeto, ya que, entienden que al ser Internet un 
canal abierto de comunicación todos los contenidos que se difundan o distribuyan 
en dicha red son contenidos públicos que resultan libremente accesibles para 
todos sus usuarios160.  

Pese al incomprensible e inadmisible silencio legal respecto a esta 
cuestión, parece haberse alcanzado un cierto consenso doctrinal y jurisprudencial 
a la hora de entender que el derecho al secreto de las comunicaciones, 
reconocido por el art. 18.3 de la Constitución española, comprende no solo las 
comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas tradicionales, sino también a 
aquellas otras que se realicen por cualquiera de los modernos medios 
informáticos161, lo que ha llevado a que se proyecte el estatuto jurídico de dicho 
derecho fundamental a las comunicaciones realizadas, por ejemplo, por correo 
electrónico162. 

Sin embargo, esta solución no ha resuelto todos los problemas que 
plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

¿Qué datos son los que se protegen por el derecho al secreto de las 
comunicaciones? ¿Todos los que se publican y difunden en Internet? ¿Sólo 
algunos? ¿Cuándo comienza y cuándo termina el acto de comunicación 
protegida? ¿Cabe, por ejemplo, que algunas de estas comunicaciones sean 
interceptadas o controladas, incluso por particulares para ejercer derechos tales 
como, por ejemplo, el que ordenamiento laboral español reconoce al empleador y 

                                                 
159 Sobre este tema véase, GARCÍA GONZÁLEZ, J. “Intervenciones de terceros en el correo 
electrónico. Especial referencia al ámbito laboral y policial”. En  El cibercrimen: nuevos retos 
jurídico-penales, nuevas respuestas político-criminales. Ed. Comares. Granada, 2006. Pg. 314 y ss  
160 Así lo consideraban algunos como señala LÓPEZ ORTEGA, J. J. “La admisibilidad de los 
medios de investigación ...” (...). Pg. 95 
161 MORENO CATENA. V. “La intervención de las comunicaciones personales en el proceso 
penal”. En La reforma de la justicia penal (Estudios homenaje al Prof. Klaus Tiedemann”. Ed. 
Publicactions Universitat Jaume I, 1997. Pg. 410. 
162 MORALES PRATS, F. “La investigación del ciberdelito (II)”. IURIS nº 102, 2006. Pg. 35 
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que le permite establecer sistemas de control del cumplimiento de las obligaciones 
laborales por parte de sus trabajadores?163 

Las cuestiones parecen no tener fin y, sin embargo, no encuentran 
ninguna respuesta cierta ni el ámbito legislativo nacional ni, lo que todavía es más 
preocupante, en el Internacional. 

Como ya señalé al comienzo de este trabajo, la internacionalización del 
Derecho penal no tiene porque ser un fenómeno que siempre dé lugar a una 
armonización extensiva de los Derechos y de las persecuciones penales 
nacionales. También puede y debería llevar a que estableciesen unos estándares 
de garantías mínimos comunes a todos los ordenamientos nacionales, lo que 
daría lugar a una verdadera armonización restrictiva de muchas de dichas 
legislaciones. 

Esto último es lo que, de hecho, tratan de hacer muchas de las 
Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, instrumentos normativos en 
los que se contemplan, entre otros derechos básicos de la persona y del 
ciudadano, algunos con notable incidencia procesal, como los derecho a la 
intimidad y al secreto de las comunicaciones. 

Pese a todo, como también sucede con el reconocimiento constitucional 
de tales derechos a nivel nacional, las mencionadas convenciones internacionales 
se limitan a hacer unas referencias muy genéricas a dichos derechos, lo que las 
convierte en unos referentes importantes, pero no completamente precisos y 
eficaces a la hora de responder a todas las preguntas que plantea el imparable 
avance y expansión de las telecomunicaciones. 

Mucho más útil resulta, sin embargo, el desarrollo y la interpretación que 
los Tribunales internacionales han realizado de las mismas a la hora de controlar 
su respeto por parte de los Estados que las han ratificado. 

Entre estas interpretaciones jurisprudenciales, me gustaría destacar, por 
su importancia en la materia que venimos analizando, la que ha desarrollado el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al controlar las actividades de los 
Estados  firmantes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre 
de 1950, que podrían violar el art. 8 de la Convención; precepto en el que se 
establece que: 
 

“1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 
y de su correspondencia. 

                                                 
163 Sobre este tema y la, a mi juicio tan solo aparente habilitación que otorga el art. 20 ET a tales 
efectos, véase GARCÍA GONZÁLEZ, J. “Intervenciones de terceros en el correo electrónico....” (...). 
Pg 303 y GOÑI SEIN, J. L  quien afirma que “...a través de los mecanismos informáticos el 
empresario puede controlar el tiempo de trabajo efectivo de los trabajadores, los desplazamientos 
del trabajador dentro del lugar de trabajo, el número de llamadas telefónicas y la duración de las 
mismas. Nuevamente, las facultades de control del empresario encuentran su límite en el debido 
respeto a la dignidad humana. Por tanto la utilización de esta medida de control será lícita siempre 
que se limite al control de la prestación laboral y, excepcionalmente, cuando sea imprescindible por 
motivos productivos, es decir, cuando la realización de la prestación laboral implique la utilización 
de mecanismos informáticos que inevitablemente registran una serie de datos sobre la actividad 
del trabajador que van más allá del control sobre el cumplimiento de sus tareas.”. En “Derecho a la 
dignidad e intimidad del trabajador”, en www.iustel.com (ult. vis. 10-8-2008) 
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2 No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 
sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, 
la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la 
protección de los derechos y las libertades de los demás.” 

 
Como se puede comprobar, la delimitación normativa de este derecho 

fundamental no puede ser más general, y sin embargo, el desarrollo y la aplicación 
práctica que del mismo ha realizado el citado Tribunal resulta esencial para 
entender el papel que el Derecho español y europeo otorga a los proveedores de 
servicios en las investigaciones de delitos informáticos realizados en la red. 

Resulta imposible realizar, en este momento, siquiera un somero análisis 
de todas las resoluciones de este Tribunal que han tenido incidencia sobre la 
materia que nos ocupa, pero sí me gustaría destacar, de entre todas ellas, aquella 
que a mi juicio se encuentra en el origen de toda la normativa europea referida a 
las comunicaciones realizadas en Internet, la Sentencia de 2 de agosto de 1984, 
referida al Caso Malone v. El Reino Unido. 

En esta sentencia, se planteó por parte de la Comisión Europea de 
Derechos Humanos, si el seguimiento y la interceptación que habían realizado las 
autoridades policiales británicas sobre las comunicaciones telefónicas del señor 
Malone, al que consideraban sospechoso de realizar actividades de receptación 
de bienes robados, eran acordes con el texto y las exigencias derivadas del citado 
art. 8 de la Convención. 

Los representantes del Reino Unido afirmaron que la inexistencia de una 
normativa específicamente referida a la interceptación de este tipo de 
comunicaciones en su ordenamiento jurídico permitía entender que el mismo no 
reconocía el derecho a la privacidad, con lo que su policía podría efectuarlas sin 
ningún control o autorización; mientras que, por otra parte y al mismo tiempo, 
también pusieron en tela de juicio que la mera conducta del denominado 
“metering”, esto, es el mero control del registro de las llamadas efectuadas por o a 
un determinado sujeto, pudiese ser considerada como una actividad que 
realmente afectase a dicho derecho fundamental. 

La respuesta del Tribunal a la primera de las cuestiones planteadas por 
los representates del Reino Unido fue contundente.  

El secreto de las conversaciones realizadas mediante los sistemas 
telefónicos resulta perfectamente incardinable en los conceptos de la “vida 
privada”  y de “correspondencia” que protege y reconoce el art. 8 de la 
convención, lo que determina que dicho secreto tenga que ser garantizado por 
todos los Estados firmantes y que sólo pueda ser limitado conforme a las 
exigencias establecidas por el apartado 2 de dicho artículo, esto es, conforme a la 
ley y las necesidades de una sociedad democrática. 

En este sentido, afirma el citado Tribunal que cuando este precepto alude 
a la concordancia con la ley como referente básico de las posibles limitaciones de 
este derecho fundamental, no se está refiriendo a la concreta ley doméstica 
nacional establecida a este respecto. Cuando la Convención exige que la 
interceptación de las comunicaciones se realice de acuerdo con la ley está 
haciendo referencia a las exigencias propias del Estado de Derecho que aparecen 
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expresamente contempladas en el preámbulo de la Convención, lo que permite 
que este Tribunal pueda entrar a  valorar y a enjuiciar si las concretas normativas 
nacionales de los Estados firmantes de la Convención las respetan o no. 

Es partiendo de esta base, desde la que el alto Tribunal afirma que la 
interceptación de las telecomunicaciones tiene que ser necesariamente regulada 
por una ley que pueda ser conocida por todos los sujetos a los que puedan sufrir 
dicha medida, esto es, una ley susceptible de ser conocida por todos los 
ciudadanos, ya que todos ellos pueden sufrir dichas interceptaciones. Ello supone 
que no solo no puede regularse esta materia en una norma o ley secreta, sino que 
además ha de hacerse en una  ley que sea lo suficientemente clara como para dar 
una adecuada indicación a sus destinatarios (todos los ciudadanos) de las 
circunstancias y de las condiciones bajo las cuales las autoridades podrán 
interceptar sus comunicaciones, ya que, como afirma el propio Tribunal “una ley 
que concede discreción debe indicar el ámbito de esa discreción”; aunque esto no 
quiere decir que todos los ciudadanos deban poder prever siempre y con todo 
detalle cuando las autoridades están interceptando sus comunicaciones, ya que, 
ello convertiría en inútil cualquier investigación policial realizada por este medio.  

Sin embargo, para cumplir con las exigencias derivadas de la mencionada 
convención, a juicio del Tribunal, no basta con que esta cuestión se regule en una 
ley. El ejercicio de la capacidad de interceptación, unida al secreto que le es 
inherente, genera unas posibilidades de abuso por parte de las autoridades 
públicas tan enormes que su uso debe verse limitado y controlado por una serie 
de garantías jurídicas que aseguren que su utilización va a resultar acorde con las 
exigencias de toda sociedad democrática; lo que -como expresamente afirmaba el 
juez Pittiti en su opinión particular concordante con la Sentencia-,  obligará a que 
la adopción y la proporcionalidad de dichas interceptaciones siempre deba ser 
judicialmente controlada164. 

Ahora bien, si esta sentencia es conocida y ha tenido un enorme impacto 
en la regulación que nos ocupa ha sido por la solución que dio al segundo de los 
problemas planteados por los representantes del Reino Unido, esto es, aquel que 
cuestionaba si el mero “metering” era una actividad que realmente afectase al 
secreto de las comunicaciones y que tuviese cumplir, por tanto, con los mismos 
requisitos que cualquier otra conducta limitadora de dicho derecho fundamental; 
cuestión a la que el Tribunal respondió de forma nuevamente afirmativa, 
señalando  que “...los registros de metering contienen información, en particular 
los números llamados, que es un elemento integral de las comunicaciones 
realizadas por teléfono. Consecuentemente, revelar dicha información a la policía 
sin el consentimiento del suscriptor equivale, en opinión del tribunal, a una 
interferencia en el derecho garantizado en el artículo 8”. 

Los efectos de esta declaración judicial no se hicieron esperar y así la 
jurisprudencia constitucional española, pese a la inicial reticencia del Tribunal 

                                                 
164 Véase en este sentido y sobre las importantes limitaciones que el citado Tribunal ha extraído de 
la referencia a las exigencias derivadas del Estado de Derecho y entre las cuales destaca la 
proporcionalidad, lo comentado por MEYER-LADEWIG, J. Europäische Menschenrechts-
Kovention. Handkommentar. V. Nomos, Baden-Baden, 2006. Pg.  180 y ss 
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Supremo165, entendió en repetidas ocasiones que el acceso no consentido a la 
lista de llamadas de una persona por parte de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado requiere necesariamente de la autorización judicial motivada 
que expresamente exige el art. 18.3 de la Constitución Española para interceptar 
las comunicaciones de cualquier sujeto166, postura jurisprudencial que parecía 
obligar a extender dicha garantía también a aquellos datos que identifican a 
quienes realizan sus comunicaciones en el mundo virtual, esto es, a los datos que 
definen a los emisores y receptores de información en Internet (IP, fecha y hora de 
conexión, duración etc...). 

Así lo entendió parte de la doctrina española167, encontrando un respaldo 
notable, a mi modo de ver, tanto en algunas de las más recientes resoluciones del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos168, como en los propios textos de  las 
reformas legislativas españolas, (p. ej. art. 7.2. Ley 25/2007 y art. 33 de la Ley 
32/2003); textos que, al igual que  el brasileño, condicionan la entrega de estos 
datos por parte de los proveedores que tienen que almacenarlos, a la emisión de 
una resolución judicial que, atendiendo a los principios de necesidad y 
proporcionalidad, ordene su entrega y concrete y determine cuándo y en qué 
medida están obligados a entregaros. 

Parecía, por tanto, que al fin una de las cuestiones planteadas respecto a 
las garantías jurídicas que se habían de dar al anonimato de las comunicaciones 
electrónicas había encontrado una respuesta legal segura. Pero la apariencia fue 
sólo eso, una mera apariencia. Una apariencia que, de hecho, sólo duró hasta que 
el Tribunal Supremo español se enfrentó al primer caso en el que dicha cuestión 
se le planteó. 

En concreto, lo hizo en su todavía reciente Sentencia  236/2008, de 9 de 
mayo, donde se juzgó un caso en el que los miembros de la Unidad de Delitos 

                                                 
165 Véase a este respecto lo comentado por MATA Y MARTÍN, R. M. con relación a la STS de 22 
de marzo de 1999, en la que se consideraba que la obtención de los listados de llamadas 
telefónicas de un sujeto sin su consentimiento y sin orden judicial no vulneraba el derecho 
fundamental al derecho de las telecomunicaciones, con lo que no requerían de la emisión de auto 
judicial motivado para ser realizada; Sentencia que lleva al citado autor a considerar que solo los 
datos relativos al contenido de lo transmitido están amparados por la protección que otorga dicho 
derecho. Delincuencia informática y Derecho penal (...). Pg. 164 
166 Véase, por ejemplo, la STC 230/2007, de 5 de noviembre, donde aparecen expresamente 
citadas muchas otras. Para tener una visión general sobre la polémica jurisprudencial comentada, 
véase  RODRÍGUEZ LAINZ, J. L. “Dirección IP; IMSI e intervención judicial de comunicaciones 
electrónicas” en LA LEY nº 7086, 2009. www.diariolaley.laley.es (ult. vis. 8-1-2009) 
167 Así ROMEO CASABONA, C. quien señala que la protección de las comunicaciones abarca 
tanto el proceso, el soporte, como la comunicación como su contenido mismo. “Los datos de 
carácter personal como bienes jurídicos penalmente protegidos” (...). Pg. 188, de respeto a la 
confidencialidad de las comunicaciones y de derecho al anonimato del usuario, habla MORALES 
PRATS, F. “Los ilícitos en la red (II): Pornografía infantil y ciberterrorismo” en El cibercrimen: 
nuevos retos jurídico-penales nuevas respuestas político-criminales. Ed. Comares. Granada, 2006. 
Pg. 272 
168  Véase en este sentido la Sentencia emitida por este Tribunal en el caso Copland v. Reino 
Unido, de 3 de Abril de 2007, en la que se afirma de forma expresa que la mera monitorización 
(“metering”) no consentida de los mails enviados por un trabajador por parte de su empleador 
resulta una interferencia en el derecho que dicha ciudadana tenía a que se le respetase a su vida 
privada y su correspondencia) 
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Telemáticos de la Guardia Civil habían rastreado y recopilado, sin autorización 
judicial alguna, los IPs de todos los usuarios que habían compartido un archivo 
con contenidos de pornografía infantil a través del conocido programa de 
intercambio P2P Emule; recopilación que les aportó una serie de datos que 
pretendieron utilizar como prueba incriminatoria en el correspondiente proceso 
penal abierto contra una de las personas que habían descargado dicho contenido, 
por lo menos parcialmente.  

Esta pretensión fue inicialmente desestimada por la Audiencia Provincial 
de Sevilla al entender que la prueba obtenida por dicho sistema había violado el 
derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de la persona imputada, lo 
que la invalidaba conforme a lo establecido por el art. 11.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial español. Sin embargo, esta inicial postura jurisprudencial no fue 
compartida por el Tribunal Supremo en su ya citada sentencia donde se afirma, 
eso sí, “sin pretensiones de sentar doctrina (obiter dicta)”, -lo que resulta cuando 
menos sorprendente al ser en gran medida esta consideración la base central de 
su resolución-, que los datos identificativos de un titular o de un terminal no están 
amparados por el derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones del art. 
18.3 CE, sino por el más genérico derecho a la intimidad personal del apartado 
primero de dicho artículo.   

Así pues, a juicio del ponente de la comentada Sentencia, los datos 
referidos, por ejemplo, a las IPs  de los usuarios de la red serían datos de carácter 
personal protegidos por Ley Orgánica 15/1999, pero no datos de los que se 
protegen por las previsiones referidas al secreto de las telecomunicaciones y, 
además, y esto resulta esencial, serían unos datos que no estarían preservados 
del conocimiento general, ya que, son revelados y publicados voluntariamente por 
su propio titular (el usuario de la red) desde el mismo momento en que se conecta 
a Interne; circunstancia esta última que determinará, a juicio del Tribunal Supremo 
español, que pueden ser rastreados y captados por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado con total libertad y sin necesidad de contar con autorización 
ni control alguno por parte de ninguna instancia jurisdiccional. 

Se abría así de nuevo un debate en España que parecía estar ya 
definitivamente cerrado. ¿Se puede monitorizar y rastrear con total libertad, de 
forma indiscriminada y sin ninguna intervención judicial todo el tráfico de datos 
producido en Internet al realizarse el mismo, por lo menos en su mayor parte, 
desde terminales a las que se le asigna un IP que puede ser fácil y públicamente 
conocido? 

A mi juicio, no. 
No, en primer lugar, porque la afirmación realizada por el Tribunal 

Supremo español según la cual al conectarse a Internet el usuario conoce y 
consiente la publicación de los datos referentes a su IP resulta algo más que 
cuestionable, ya que en nada se corresponde con una realidad en la que el 
usuario medio ni tiene opción de elegir si quiere publicar dichos datos o no quiere 
hacerlo, ni conoce, en la mayoría de los casos, cómo funciona realmente dicha red 
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ni los datos y señales que va dejando al utilizarla. Hablar en estos casos de un 
verdadero consentimiento del usuario no es más que una pura ficción169.  

Pero no, también y sobretodo, porque esta afirmación supone desconocer 
el verdadero fundamento que llevó al Tribunal Europeo de Derechos humanos a 
afirmar en reiteradas ocasiones que esta clase de datos están amparados por el 
derecho fundamental al secreto de las telecomunicaciones. 

Si se analizan las Sentencias emitidas por el citado Tribunal desde el caso 
Malone, nos encontraremos con que todas ellas consideran a la monitorización o 
“metering” de comunicaciones como una conducta lesiva para el secreto de las 
comunicaciones precisamente como consecuencia de que, pese a que los datos 
captados mediante estas conductas no aportan aparentemente ninguna 
información esencial sobre la intimidad de la persona, no se puede olvidar que su 
unión con el uso y la utilización de los modernos sistemas de procesamientos de 
datos podrá permitir que las autoridades y los particulares que se dedicasen a 
recopilarlos llegasen a conseguir muchas informaciones que sí afectarían de forma 
muy significativa a dicho derecho fundamental. 

Piénsese, por ejemplo, en lo fácil que le resultaría al Estado realizar 
perfiles de todos sus ciudadanos conociendo simplemente qué prensa leen en la 
red, a qué concretos artículos acceden, qué foros visitan, a quiénes remiten sus e-
mails, con quiénes establecen sus chats,  qué entidades financieras utilizan, etc....  

¡Incluso podría determinarse, en algunos casos, dónde estamos en cada 
momento y por dónde hemos pasado! 

Los peligros que acechan a nuestra intimidad tras este aparentemente 
inocuo procedimiento, como fácilmente se puede apreciar, no son pocos ni 
pequeños. De hecho, y como bien afirma el Juez Pettiti  en su voto corcordante 
con la Sentencia del caso Malone, la captación de estos datos unida a su 
procesamiento informatizado, si no se controlan adecuadamente, pueden permitir 
que el Estado establezca sistemas de control generalizados de las actividades de 
sus ciudadanos que recordarían, en no pocos aspectos y de forma alarmante, a 
los que se describían en el “Big Brother” Orweliano. 

Este peligro es real y no se puede olvidar. La posibilidad de abuso de este 
tipo de sistemas por parte de la administración o, incluso, por parte de empresas 
privadas y particulares es demasiado grande como para no tenerla en cuenta. Nos 
encontramos ante unos mecanismos de control que si no son utilizados de forma 
controlada, proporcionada y limitada pueden convertir Internet en un espacio en el 
que los derechos a la vida privada, a la intimidad y a la privacidad de todos los 
ciudadanos carezca de cualquier contenido real170 y es por ello, por lo que 

                                                 
169 En este sentido consideramos mucho más acertada la consideración realidad por  LÓPEZ 
ORTEGA, J. J. que afirmaba que las tecnologías actuales permiten realizar un seguimiento 
invisible de la información de los usuarios, que se efectúa según este autor, en muchos casos (a 
nuestro juicio habría que decir, en la mayoría de los casos) sin contar con la voluntad de los 
usuarios “La admisibilidad de los medios de investigación ...” (...). Pg. 95. En contra de esta postura 
y a favor de la apreciación del consentimiento del usuario, se ha manifestado, sin embargo, 
recientemente, RODRÍGUEZ LAINZ, J. L. “Dirección IP; IMSI e intervención judicial…” (…), postura 
que no podemos compartir por los motivos comentados. 
170 ROMEO CASABONA, C. señala que este concepto, el de privacidad, resulta más amplio y 
global que el de intimidad que lude a facetas de la personalidad que asiladamente consideradas 
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considero que su uso siempre debería ser controlado y autorizado por un órgano 
judicial independiente que compruebe, no solo que su utilización inicial es 
necesaria y está justificada, sino también que se emplea de una forma adecuada y 
proporcionada a los fines que justificaron su uso inicial 171. 
 
5. Conclusiones 
 

De lo expuesto hasta el momento se deduce que el fenómeno informático 
representa sin lugar a dudas uno de los mayores retos a los que se enfrenta no 
solo del Derecho penal brasileño o español, sino el de todos los países 
industrializados. 

Nadie, ningún país ni individuo, escapa a los peligros que genera la 
universalización del uso y del abuso de sistemas informáticos. 

Vivimos, como bien afirma BECK, en una “Sociedad del Riesgo mundial”172 
y eso hace que el Derecho penal necesite de la colaboración internacional para 
poder hacer frente a los retos que dicha realidad le plantea. Una colaboración que, 
de hecho, se ha puesto en marcha hace ya mucho tiempo y que ha sido decisiva 
para que la mayoría de los países industrializados hayan realizado o estén 
realizando importantes reformas legislativas que tratan de afrontar de  una forma 
muy similar, problemas penales muy similares.  

Esto mismo es lo que ha hecho Brasil, con su proyecto de reforma. Una 
reforma en la que se pueden encontrar tanto luces como sombras, pero que refleja 
de modo ejemplar la tesitura en la que se encuentra el Derecho penal actual. 

En este proyecto se contienen soluciones normativas perfectamente 
proporcionadas y adecuadas (como las referidas a la regulación de los daños 
informáticos). Otras que bajo la apariencia del adelantamiento de la protección 
penal esconden, en realidad, la semilla de su intensificación (como sucede con 
respecto a los supuestos de difusión de Códigos maliciosos). Y también, como no 
podía ser de otro modo, algunas que se insertan y son claros ejemplos de ese 
“Moderno Derecho penal” que pone en cuestión los más esenciales principios de 
la Teoría General del delito como sistema democrático y proporcionado de 
imputación de responsabilidad penal, como sucede, a mi juicio, en el delito de 
difusión de código malicioso que facilita el acceso no autorizado a sistemas 
informáticos ajenos. 

                                                                                                                                                     
pueden  carecer de significación intrínseca, pero que enlazadas dan lugar a un verdadero retrato 
del individuo. “Los datos de carácter personal como bienes jurídicos penalmente protegidos”  (…). 
Pg. 175 y 176, lo que evidentemente se corresponde de forma perfecta con el problema que 
hemos venido comentando y que se deriva de la protección de otra faceta de la intimidad, la del 
secreto de las telecomunicaciones. 
171 De hecho se le tendrían que aplicar todas las restricciones que se aplican a cualquier otra 
modalidad limitadora del derecho al secreto de las telecomunicaciones: resolución y control judicial, 
motivación, apertura de procedimiento penal, excepcionalidad, temporalidad, delimitación del 
objeto investigado, etc... Véase sobre las mismas lo comentado por MORENO CATENA, V. “La 
intervención de las comunicaciones personales en el proceso penal” (...). Pg. 411 y ss, MATA Y 
MARTÍN, R. M. Delincuencia informática (...) Pg. 159 y ss, GARCÍA GONZÁLEZ, J.   
“Intervenciones de terceros en el correo electrónico...” (...). Pg. 316 y ss 
172 BECK, U. ¿Qué es la globalización? (...). Pg. 87 y ss y 190 y ss 
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Delitos y problemas semejantes a los que plantea este último delito se 
pueden encontrar en muchos de los ordenamientos jurídicos europeos, incluido en 
el español, actuando, a mi juicio, la imparable creación y transposición de normas 
internacionales armonizadoras relativas a la criminalidad informática como un 
elemento determinante de su proliferación. 

De hecho, si por algo se caracteriza el proceso internacional armonizador 
que se está produciendo en el ámbito del denominado Derecho penal informático, 
como visto a lo largo de este trabajo, es por el hecho de que está actuando como 
factor multiplicador del proceso expansivo que vive el Derecho penal Moderno en 
general173, sin que, sin embargo, esté generando una paralela extensión de las 
garantías y derechos de que deberían limitar a este Derecho. 

Se podría decir, por tanto, sin demasiado temor a equivocarnos que en 
este concreto ámbito, en el del Derecho penal informático internacional, el binomio 
prevención-represión está venciendo de nuevo a aquel otro que se conforma por 
la unión de garantías y libertades174. 

Así lo demuestra a mi modo de ver, por ejemplo, la regulación 
internacional referida al papel que los proveedores están llamados a desempeñar 
en esta aldea global en que vivimos. Una regulación que se ha preocupado muy 
mucho de  obligarles a almacenar y a entregar a las autoridades una serie de 
datos referidos a las comunicaciones de sus clientes, pero que, sin embargo, no 
ha creado ni se ha preocupado de definir con la misma precisión los instrumentos 
procesales mínimos que deberían protegernos de los posibles abusos que podrían 
cometer los principales usuarios de dichos datos, los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.  

Este es el Derecho penal informático que estamos creando. Un Derecho 
penal que protege nuestra privacidad de las casi míticas o incluso imaginarias 
agresiones que pueden efectuarle personas, casi legendarias, como los “temibles” 
Hackers, pero que nos deja, sin embargo,  completamente indefensos frente a las 
mucho más reales y posibles lesiones que puede ocasionar a dicho bien jurídico 
aquellos sujetos que, si bien tienen el deber de protegerlo, en ocasiones, y esto no 
lo podemos ni debemos olvidar nunca, pueden ser quienes mayores daños le 
pueden ocasionar175. 

                                                 
173 Este efecto del Derecho penal internacional no es exclusivo del Derecho penal informático, ya 
que, como bien señala SILVA SÁNCHEZ, J. M. la internacionalización del Derecho penal actúa 
como factor multiplicador de la expansión de todo el Derecho penal. En La expansión del Derecho 
penal (...) Pg. 83 
174 De hecho, no le falta razón, por tanto, a MORALES PRATS, F. cuando hablando del 
procedimiento investigador de los delitos informáticos afirma que  " ... no parece que en el 
horizonte se oteen perspectivas de futuro garantistas par ala intimidad del ciudadano”  “La 
investigación del delito...” (...) Pg. 36 
175 En este sentido se ha de destacar que, si bien, en España todavía se discute sobre la concreta 
tipicidad que serviría para sancionar los accesos ilícitos al contenido de los correos electrónicos 
realizados por funcionarios o autoridades públicas mediando causa por delito -véase sobre este 
tema véase lo comentado por GARCÍA GONZÁLEZ, J. “Intervenciones de terceros en el correo 
electrónico...” (...). Pg. 314 quien se cuestiona si resultaría aplicable el delito del art. 534 (registro 
ilegal) o el del 536 CPE (interceptación ilegal de comunicaciones)-, lo que parece incuestionable es 
que la conducta de monitorización, incluso la realizada a gran escala y por un particular o una 
empresa, no es incardinable en ninguno de los delitos que protegen el secreto de las 
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Todo ello se hace y se acepta en aras a conseguir esa sacrosanta 
sensación de seguridad que los ciudadanos de las modernas sociedades 
postindustriales parecen querer conseguir aunque sea a costa de perder gran 
parte de sus libertades y derechos.  

Sin embargo, y frente a ello, no deberíamos olvidar nunca que no resulta 
posible crear un verdadero Derecho penal protector del ciudadano que no lo 
proteja, en primer lugar e incluso de forma preferente, del propio Derecho penal.  

Esto no solo es una mera cuestión de principios, sino también una 
cuestión práctica o funcional, ya que, como afirma DÄUBLER-GMELIN, “.... 
conculcar derechos fundamentales tal y como representa, por ejemplo, adoptar 
medidas de vigilancia acústica y óptica en la esfera privada, comporta graves 
perjuicios al derecho estatal y a la libertad ciudadana, reduce la capacidad de 
actuación y en cambio no combate eficazmente la delincuencia ni contribuye a 
mejorar la seguridad de los ciudadanos. Es una cuestión de tiempo llegar a 
destruir esa ilusión de seguridad, lo cual contribuirá a la perdida de confianza en el 
orden democráticamente legitimado”176. Esperemos que podamos cambiar esta 
dinámica político-criminal antes de que llegue ese momento. 

 
 

 
 
  

                                                                                                                                                     
comunicaciones, ya que, como bien reconoció el Tribunal Europeo de Derecho humanos, en la 
tantas veces citada Sentencia Malone v. Reino Unido, la monitorización  o el metering es algo 
distinto de la interceptación, conducta ésta que es la única que se castigan en los art. 197, 198 y 
536 del vigente CPE, limitándose el castigo de los primeros dos delitos a aquellas actuaciones 
interceptadoras que se hubiesen realizado mediante el uso de algún artificio técnico. 
176 DÄUBLER-GMELIN, h. “Globalisierong keineswegs Hand in Hand mit globalen Recht”, en 
Frankfurter Rundschau, nº 90, (18 de abril de 1997), citada por BECK, U. ¿Qué es la globalización? 
(...). Pg. 252 
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Execução penal e cidadania global: a tratativa disc riminatória da 
progressão de regime para o estrangeiro no Brasil. 

Paulo César Busato∗. 
 
 
Resumo: O texto trata de desconstituir os argumentos xenófobos oferecidos ainda 
majoritariamente pelas Cortes brasileiras em desfavor da progressão de regime do 
estrangeiro em clara violação dos direitos fundamentais destas pessoas. Ataca-se a 
questão em um pano de fundo global de reconhecimento às garantias fundamentais da 
pessoa humana frente ao seu Estado e a qualquer outro, no afã da afirmação de que 
existe um conjunto de garantias trans-estatal, que pode ser reconhecido como uma 
espécie de cidadania global. 
 
 
 

Introdução. 
 
Nestes tempos de globalização galopante da modernidade reflexiva177, no 

qual nos toca viver, cada vez mais nos deparamos com os fenômenos de 
migração, tanto de capitais quanto de pessoas, o que tem provocado inúmeras 
situações nunca antes enfrentadas pela humanidade.  

Estas situações, ademais, ocorrem também em um tempo de medo. Um 
momento da história em que a exponenciação da circulação das informações, um 
mercado cada vez mais volátil, afetando as questões como o valor econômico de 
objetos e investimentos, a fragilidade do emprego, a mundialização da atividade 
criminosa e a consciência crescente dos problemas ambientais potencializam a 
insegurança das pessoas178.  

O resultado desta combinação nem sempre vem sendo alvissareiro posto 
que está representado em uma postura de refração à alteridade que se expressa 
sob forma de adoção de um modelo punitivo classificado segundo as condições 
pessoais dos destinatários, o qual identifica como inimigo preferencial o 
estrangeiro179.  

                                                 
∗ O autor é doutor pela Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, Professor de Direito 
penal da Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Unifae- Curitiba e Promotor de Justiça do 
Estado do Paraná. 
177 O termo é de Ulrich Beck e traduz a situação da sociedade atual que se defronta com os riscos 
que são nada mais que reflexo da atividade de desenvolvimento do próprio homem moderno. 
Confira-se em BECK, Ulrich. Sociedad del Riesgo. Trad. de Jorge Navarro, Daniel Jiménez e Maria 
Rosa Borrás, Barcelona: Paidós, 1999. 
178 Veja-se, a respeito, os comentários de BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Trad. de Carlos 
Alberto Medeiros, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007, passim, especialmente, pp. 11 e 
seguintes. Também Höffe menciona que “à semelhança da Economia jurídica, há muito tempo a 
criminalidade também já transpôs as fronteiras nacionais e organizou-se na forma de empresas 
internacionais consagradas ao contrabando de armas, ao narcotráfico e ao comércio de pessoas”. 
HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Trad. de Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 426. 
179 Cf. BRANDARIZ GARCÍA, José Angel. Política Criminal de la Exclusión. Granada: Comares, 
2007, p. 129.  
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Em geral, nós brasileiros nos vemos inseridos neste contexto, desde um 
ponto de vista da vítima de um processo discriminatório, ou seja, na posição de 
alvo preferencial do sistema punitivo180. De conseqüência, em geral, não tardamos 
em insurgir-nos através de uma inflamada postura crítica, bradando por igualdade 
dentro da condição de humanidade básica que nos é comum a todos. 

Figuro, pessoalmente, no meio deste grupo de inconformados. Tenho, 
seguidamente, proferido discursos anti-exclusão, sob qualquer pretexto.  

O presente texto, também crítico, pretende, porém, alterar seu foco. É que 
de um ponto de vista ontológico somente afirmamos nossa existência por um 
processo de antonomásia para com o entorno, o que certamente estimula a que 
tenhamos muito mais facilidade de crítica do externo do que de nós mesmos. 
Creio que sofremos uma grave limitação argumentativa quando direcionamos a 
crítica a um ponto que nós mesmos não cuidamos de evitar. Assim, no afã de 
preservação da capacidade de crítica e de indignação, em favor da prevalência do 
grito do desfavorecido, as considerações que seguem buscam pôr à mostra a 
necessidade de iniciarmos o caminho de afirmação democrática antes 
internamente, para só então, de posse da razão, voltar nossas baterias para a 
crítica externa. 

Assim, do que aqui se cuidará é precisamente de demonstrar que, por 
uma comodidade prática de repetir antigas posturas autoritárias, o sistema de 
execução penal brasileiro – tanto em sua vertente forense quanto teórica - padece 
hoje de graves problemas de discriminação e xenofobia, fazendo perpetuarem-se, 
por margem amplamente majoritária, decisões totalmente desconectadas com a 
práxis de um Direito apoiado em um modelo de Estado social e democrático de 
Direito e, o que é pior, adequando-se a uma postura discursiva própria do 
chamado direito penal do inimigo, agora, aplicado ao processo de execução da 
pena181. 

Com este alerta, o que se quer é, antes de tudo, devolver a razão e a 
possibilidade de crítica a modelos externos para o nosso cenário jurídico, posto 
que estou convencido que somente a voz de um modelo teórico que grita pelas 
liberdades que estão ao seu alcance, pode vibrar um timbre digno de crítica 
direcionada ao resto mundo. 

Assim, neste escrito, se iniciará pela demonstração de um grave problema 
com a tratativa dada ao estrangeiro em cumprimento de pena privativa de 
liberdade pelo sistema penal brasileiro; passando, a seguir, pela desconstrução 
dos argumentos que estruturam esta postura demonstrando sob que bases 
teóricas e práticas o sistema persecutório pode e deve garantir os direitos do 

                                                 
180 “el estatuto jurídico reservado para los migrantes – extracomunitarios o, mejor dicho, del sur y 
del este – les atribuye un riesgo permanente de ilegalidad, que los ubica ya en una zona gris 
próxima a la criminalidad, principal determinante de su identificación como categoría prioritaria de 
riesgo. Esa sospecha permanente de ilegalidad contribuye de forma notable a construir una 
categoría de riesgo que precisa adoptar perfiles ontológicos, co-criminales, desatiende, por apenas 
relevante, el dato de la comisión o no por parte del migrante de conductas delictivas”.  BRANDARIZ 
GARCÍA, José Angel. Política Criminal…cit., p. 133. 
181 Sobre a vertente processual do Direito Penal do inimigo, veja-se MUÑOZ CONDE, Francisco. 
Las prohibiciones probatórias al Derecho procesal penal del enemigo. Buenos Aires: Hammurabi, 
2008. 
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preso estrangeiro no que tange à execução penal, especialmente no que tange à 
progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. 
 
1. Cidadania, crime e globalização. 
 

O mundo da chamada pós-modernidade ou modernidade reflexiva é 
marcado pela dimensão mundo. Com isso, quero dizer que já há muito, a 
realidade social cotidiana ultrapassou os limites físicos e políticos do Estado 
Nação. Enquanto isso, o padrão jurídico segue mantendo aquele superado 
estereótipo. É forçoso reconhecer que estamos vivendo um momento de transição 
nos padrões da ciência jurídica182. Vivemos, enfim, o que Thomas Kuhn 
qualificaria de ciência nova, ciência extraordinária ou ciência revolucionária183. 

A pressão sobre a questão jurídica, como sempre, deriva das mudanças 
sociais que impelem, cada vez mais, rumo a uma idéia de que os problemas 
humanos e suas regulamentações devem ser globais. Algumas realidades 
inexoráveis como as facilidades de trocas de informações, especialmente pela via 
cibernética184, os efeitos globais de decisões relacionadas com elementos 
fundamentais para a preservação da vida humana como o clima, a geologia, os 
alimentos e as facilidades para o trânsito de pessoas por todo o globo, compõem 
uma nova realidade em que se vêem inseridos todos os fenômenos sociais, 
inclusive, necessariamente185, o crime. 

As estratégias jurídico-penais necessariamente deveriam responder a 
este fenômeno também com uma transformação, preferencialmente no sentido de 
um reducionismo uniformizante e globalizado do controle social penal. Porém, o 
que se vê é uma postura exatamente inversa. 

Um exemplo é a resposta ao incremento global de circulação das 
informações com a criação de uma crescente sociabilidade virtual, levando a um 
incremento de vigilância e de violações da intimidade das pessoas nunca antes 
visto, representado pelas legislações que permitem controle sobre as informações 
armazenadas em servidores de internet, controle do fluxo de e-mails e até mesmo 
o controle sobre o uso de internet, todas elas tomadas no âmbito dos Estados 
nações. 

Em face das crescentes catástrofes ecológicas registradas nos últimos 
anos, com efeitos globais terríveis, ao invés de uma política de restrições às 

                                                 
182 “La creciente globalización va mucho más allá del ámbito de la economía y de las finanzas. 
Cuando este proceso se traspasan no sólo fronteras nacionales sino también socioculturales, se 
plantea urgentemente la pregunta de cómo han de reaccionar los órdenes jurídicos ante las 
personas que traspasan esas fronteras”.  HÖFFE, Ottfried. Derecho intercultural. Trad. de Rafael 
Sevilla, Barcelona: Gedisa, 2008, p. 17. 
183 O termo é de KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicos. Trad. de Beatriz Vianna 
Boeira e Nélson Boeira, 9ª ed., São Paulo: Perspectiva, 2005, pp. 122-123. 
184 “A globalização não permite uma ampliação apenas da criminalidade tradicional. A rede 
eletrônica mundial (Internet) possibilita o surgimento de novas formas de abusos e de 
criminalidades”. HÖFFE, Otfried. A democracia...cit., p. 427. 
185 Como bem observa Durkheim, o crime é um fenômeno normal e inexorável em todas as 
sociedades. DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Trad. de Paulo Neves, São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 68. Portanto, responde imediatamente ao fenômeno da 
globalização. 
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decisões políticas potencialmente poluidoras, fulcradas em políticas de ajustes 
internacionais de exploração dos recursos naturais terrestres, responde-se com 
uma inócua criação de uma avalanche de tipificações que apenas aparentemente 
dirigem-se à proteção do ambiente, mas que recortam, de modo verdadeiro e 
intenso as garantias fundamentais dos indivíduos incriminados. Ademais, é 
forçoso reconhecer que não há proteção ao ambiente que possa derivar de uma 
incriminação penal, justamente porque a intervenção penal só pode dar-se depois 
do fato, o que implica necessariamente já ter sido causado, previamente à 
intervenção penal, o risco ou o dano ao ambiente, coisa que parece ser 
justamente o que o discurso diz querer impedir. 

Finalmente, quanto ao fluxo global de pessoas, ao invés de responder 
com uma uniformização das tratativas trabalhistas, procurando gerar igualdade de 
oportunidades e de participação na sociedade para todos, aplacando as 
ilegalidades que possam impedir esse fluxo, o que se vê é uma reação brutal, 
destemperada e xenófoba dos Estados, com freqüente uso do seu aparato mais 
brutal: o sistema penal. Daí derivam, por exemplo, o chamado USA Patriot Act186, 
que legitima “a possibilidade de detenção de um cidadão estrangeiro por um prazo 
máximo de sete dias, sem necessidade de apresentar imputação contra ele, 
detenção que pode converter-se em indefinida no caso de migrantes irregulares 
para os quais resulte inviável a expulsão a seus países de origem, seja por 
desconhecer-se esta procedência, seja por tratar-se de apátridas ou porque seus 
estados rechacem aceita-los, e isso sem necessidade de relacionar o sujeito com 
atos de terrorismo”187, bem como “permite, dentre outras coisas, que os policiais 
se valham de métodos de tortura para a obtenção de provas”188. No Reino Unido, 
o Anti-Terrorism, Crime and Security Act, que permite controle absoluto das 
comunicações do sujeito investigado. Assim também as medidas como as de 
prisão cautelar por dezoito meses como recepção aos migrantes vindos do 
terceiro mundo, adotadas recentemente pela União Européia. Parece que estamos 
vivendo, sem dúvidas, “um processo mundial de passagem da sociedade 
democrática (demokratische Gesellschaft) para a sociedade da segurança 
(Sicherheitsgesellschaft)”189. 

De todas estas reações, igualmente destemperadas e tributárias de um 
processo de expansão do controle social penal, a que parece ser mais brutal é a 

                                                 
186 Sigla que significa Uniting and Strenghtening Amarica Patriot Provide Appropiate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act.  
187 BRANDARIZ GARCÍA, José Angel. Política Criminal…cit., p. 215. A seção 411 do referido 
diploma, por exemplo, despe completamente os imigrantes dos direitos ao devido processo e ainda 
utiliza conceitos vagos para atividade terrorista, colaboração com atividade terrorista, e 
organização terrorista, de modo a poder abarcar com estes conceitos simplesmente qualquer 
atividade de um estrangeiro. Por exemplo, a prática de qualquer atividade envolvendo arma ou 
instrumento perigoso pode ser qualificado de atividade terrorista, a solicitação de ingresso como 
membro de uma organização que seja considerada terrorista, já é considerada colaboração e 
organização terrorista é definida como qualquer organização onde dois ou mais indivíduos, 
organizados ou não, tenham realizado atos considerados atos terroristas. Diante de qualquer 
destas figuras, admite-se a atuação imediata do Procurador Geral. 
188 SAAVEDRA, Giovani Agostini. “Violência e reificação – linhas fundamentais da criminologia do 
reconhecimento” in Boletim do IBCCrim, n° 198, São Paulo: IBCCrim, Ma io 2009, p.16. 
189 idem, p.16.  
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que visa impedir o fluxo de pessoas. Isto porque, a par do desastroso exercício de 
incremento do sistema penal, baseia-se fundamentalmente em dois pilares 
igualmente execráveis: primeiramente a idéia de que uma determinada parte do 
globo terrestre pode ser reservada para ser ocupada apenas por um determinado 
grupamento de pessoas e, depois, a adoção necessária do pressuposto de 
desigualdade entre as pessoas, o qual não se propõe eliminar, senão preservar ou 
até incrementar. Sim, porque as medidas visam manter a exclusividade do uso do 
território onde se encontram as melhores condições de vida para aqueles que já 
detém uma melhor condição cultural, econômica e social, marginalizando - em 
todos os sentidos possíveis da palavra, inclusive penal – aqueles que não gozam 
de tais privilégios. 

Esta crítica há de ser dirigida para todas as instâncias em que se 
pretenda o emprego do sistema penal como forma de discriminação entre 
pessoas, como forma de exclusão e de submissão à degradação humana. Os 
estrangeiros, afinal, merecem igual proteção jurídica que aquela destinada aos 
nacionais190.  

O ato de partir do pressuposto discriminatório, de partir de uma presunção 
de diferença entre seres humanos foi a base de todos os mais odiosos sistemas 
jurídicos já criados pelo homem, servindo como exemplo a idéia geral de 
escravidão, especialmente dirigida aos povos africanos ou a eliminação de 
pessoas que não obedecessem aos protótipos de raça ariana pelo governo 
nacional-socialista na Alemanha.  

Creio que se pode afirmar, com alguma tranqüilidade, que a pretensão de 
evolução humana pretendida por toda a base jurídica que vise amparar um Estado 
social e democrático de Direito deve promover a eliminação de qualquer resquício 
de discriminação. É preciso afirmar bases gerais de humanidade como primeiro 
passo para atingir, em um futuro longínquo, uma organização jurídica global de 
respeito a todas as pessoas. Para tanto, urge suplantar, ainda que no âmbito da 
hermenêutica do direito interno de um país, suas tendências xenófobas. 

Pois bem. Ocorre que, ao contrário do que se pensa, o Brasil, um país 
que é reconhecido por ser um mosaico de raças, onde a miscigenação é a marca, 
ainda padece, em seu sistema jurídico, de graves restrições ao reconhecimento de 
direitos aos estrangeiros. 

Uma das principais marcas desta tendência a um nacionalismo restritivo 
aparece no sistema de execução penal. 
 
2. A progressão de regime do estrangeiro no Brasil:  uma tendência 
jurisprudencial a ser revertida. 
 

Os Tribunais brasileiros têm negado progressão de regime de 
cumprimento de pena para estrangeiros, amparados ora em uma tendência 
positivista de preservação de uma legislação anacrônica e xenófoba, ora em 
considerações de ordem prática de duvidosa sustentação. 

Boa parte dos julgados dos Tribunais Superiores tem indeferido a 
progressão de regime de cumprimento de pena para estrangeiros, enquanto se 

                                                 
190 Neste sentido HÖFFE, Otfried. A democracia...cit., p. 426. 
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aguarda o cumprimento do decreto que os expulsa do país191. Trata-se de 
orientação jurisprudencial amplamente prevalente no Superior Tribunal de Justiça 
e no Supremo Tribunal Federal, tornando inacessível a progressão ao condenado 
ao condenado cuja expulsão do país foi decretada. 

Sustenta-se, de modo geral, que não é possível deferir a progressão de 
regime do estrangeiro, porquanto, a partir de sua condenação com trânsito em 
julgado, inicia-se inquérito administrativo visando sua expulsão, sob a base de que 
não é do interesse do país a permanência em território nacional do estrangeiro 
autor de delito192. Mas não é só. Mesmo depois de concluído o procedimento de 
expulsão, justamente em função de que esta encontra-se afirmada como 
necessidade reconhecida, não se defere a progressão de regime ou o livramento 
condicional, com base na idéia de que a mantença da custódia prisional visa 
garantir o cumprimento do decreto de expulsão. 

Entende-se, pois, que todo autor de crime atenta contra a ordem social.  
Entretanto, o procedimento para a expulsão tarda, porque o Ministério 

Público deve remeter ao Ministério da Justiça cópia da sentença condenatória 
transitada em julgado por crime doloso ou de qualquer crime contra a segurança 
nacional, a ordem política ou social, a economia popular, a moralidade ou a saúde 
pública; a partir do que o Ministro da Justiça determinará a instauração de 
inquérito para a expulsão193, que finalmente ocorre por decisão do Presidente da 
República, manifestada através de decreto194, ressalvando-se, de regra, a 
necessidade de prévio cumprimento da sanção penal a que o estrangeiro se vê 
submetido. A prisão pode ser decretada no curso de tal inquérito, visando garantir 
o cumprimento da expulsão195. 

As Cortes Superiores, quase à unanimidade, vem entendendo que o 
regime progressivo visa a paulatina reintegração social do condenado, ou seja, 

                                                 
191 Nesse sentido, por exemplo, STF, HC 68.135/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJU 13.09.91 
STF - HC N. 68.135/2, Rel. Min. Paulo Brossard Julg. 20.08.91 e STJ, RHC 7.732/SP, Rel. Min. 
FERNANDO GONÇALVES, DJU 13.10.98, STJ HC 18747 / SP - 2001/0125594-7 – Relator: 
Ministro VICENTE LEAL - SEXTA TURMA – j. em 07/02/2002  e  recentemente, STJ HC 92736 / 
AC - 2007/0245774-1 - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - QUINTA TURMA – j. 
em 19/06/2008. 
192 Trata-se do art. 65 da Lei 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro): “É passível de expulsão o 
estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou 
social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne 
nocivo à conveniência e aos interesses nacionais”. 
193 Art. 68. Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério da Justiça, de ofício, até trinta 
dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória de estrangeiro autor de crime 
doloso ou de qualquer crime contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a economia 
popular, a moralidade ou a saúde pública, assim como da folha de antecedentes penais constantes 
dos autos.  
Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os documentos mencionados neste artigo, 
determinará a instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro. 
194 Art. 66. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e a 
oportunidade da expulsão ou de sua revogação.  
Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto. 
195 Art. 69. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por 90 (noventa) 
dias, do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para concluir o inquérito ou assegurar a 
execução da medida, prorrogá-la por igual prazo.  
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visa fazer com que o condenado, pouco a pouco se vá habituando novamente ao 
convívio das pessoas em sociedade, coisa que será vedada ao estrangeiro 
expulso. Fazem presumir daí a incompatibilidade entre uma coisa e outra. 
 
3. Os argumentos da xenofobia penitenciária brasile ira e sua desconstrução 
crítica. 

 
Os argumentos expendidos nos julgados que denegam a progressão de 

regime são tanto de ordem político-criminal quanto dogmática e o que se pretende 
aqui é fazer uma análise crítica destes. 
 
3.1. Incapacidade de alcançar as funções da pena. 
 

O Código penal brasileiro, anacronicamente, mantém a posição de que as 
funções da pena são a realização de retribuição e de prevenção, incluída neste 
último contexto, a prevenção especial, especialmente vinculada à idéia de 
ressocialização. 

Ignorando a crítica que se faz ao projeto ressocializador como um 
discurso vazio196, sustenta-se que o objetivo da passagem pelo cárcere é realizar 
a reintegração do sujeito na sociedade, coisa que não seria objetivo para o 
estrangeiro, já que este estaria sofrendo um processo de expulsão. Haveria, 
assim, incompatibilidade entre os objetivos da pena e o estrangeiro. 

A despeito das óbvias críticas à pretensão ressocializadora, são outros 
aspectos que mais chocam. 

Em primeiro lugar, a idéia de que, se os objetivos da pena não podem ser 
alcançados quanto a determinados sujeitos, não é a pena que desaparece, mas 
sim a condição de pessoa daquele contra qual ela se aplica! 

É incrível que, esvaziada a função da pena, esta seja a solução. 
Na verdade, há duas alternativas lógicas de raciocínio: ou se entende que 

a ressocialização é o único objetivo da pena na fase de execução, tal como quer 
Roxin197 ou se entende que há outros objetivos para a pena concomitantes ao 
projeto ressocializador. 

Caso haja outros fundamentos para a punição, não é possível que se 
abandone a isonomia no caso do estrangeiro. Se, por outro lado, o único objetivo 
da pena, na execução, é a ressocialização e o Estado brasileiro não se sente 
obrigado a promovê-la em face do estrangeiro, uma vez que pretende expulsá-lo, 
parece insustentável que ainda deva ser aplicada alguma pena contra o 
estrangeiro, pelo que, deveria ser imediatamente procedida a expulsão, 
incumbindo o seu Estado natal da execução da pena, se com ela pretendesse 
alcançar algum objetivo. 

                                                 
196 Hoje é de todos sabido que o que existe no cárcere é um processo progressivo de 
dessocialização, substituindo o modelo de convivência social externo ao presídio por outro, que 
promove uma clara degradação da pessoa encarcerada. 
197 “... en la ejecución de la pena, pasa totalmente al primeir plano la prevención especial”. ROXIN, 
Claus. Derecho penal. Parte General. Tomo I. Trad. de Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Díaz y 
García Conlledo e Javier de Vicente Remesal, Madrid: Civitas, 1997, p. 97. 
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A solução dada – impedir a progressão e persistir na aplicação da pena – 
demonstra que o Estado brasileiro desistiu o indivíduo apenado, mas não da pena. 
Com base nisso, destitui o sujeito de quaisquer direitos que este possua por sua 
simples condição de pessoa humana, já que a progressão de regime não é mais 
do que o corolário da idéia de humanidade da pena, e preserva a aplicação da 
pena – instrumento de Estado – contra um sujeito que não participa do mesmo 
Estado. 

A pena aqui se reveste de um caráter de mera ofensa dirigida contra o 
sujeito, destituído, por seu turno, de qualquer garantia, posto que não se lhe 
oferece o mesmo desenho que tem contra os cidadãos nacionais. Verifica-se que, 
ao subtrair do estrangeiro a possibilidade de progressão e de livramento 
condicional, converte a pena em desumana, eis que rompe com a base objetiva do 
modelo de contrato social, ao desistir, simplesmente, do sujeito. A subtração das 
mínimas garantias ao sujeito estrangeiro significa a sua conversão em mera vida 
nua198, coisa que deriva do reducionismo da racionalidade setecentista que reduz 
as fontes dos direitos e garantias ao modelo de Estado-nação199. 
 
3.2. A 'questão de Estado'. 
 

A aplicação do Estatuto do Estrangeiro como fundamento jurídico da 
hipótese de denegação da progressão de regime aparece sob o argumento de que 
o caso merece a tutela do Direito Internacional Público, ultrapassando os limites 
do Direito penal. Sendo assim, haveria a supremacia do interesse do Estado em 
expulsar o sujeito sobre a lei federal que regula as Execuções Penais. 

O argumento é obviamente falacioso. O conflito não se dá entre o 
Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Execuções Penais, duas leis federais. O conflito 
é entre o Estatuto do Estrangeiro, legislação criada durante a ditadura no Brasil, 
visando preservar o controle ideológico sobre a população, banindo estrangeiros 
através de mecanismos de expulsão dotados de conceitos absolutamente abertos 
e a Constituição Federal de 1988, repositório de garantias democráticas, colmo da 
renovação política impelida pela população brasileira, que rompeu com um regime 
totalitário. 

O argumento jurídico é de que o tema chega a erigir-se à condição de 
'questão de Estado' e merecer a tutela do Direito Internacional Público, 
ultrapassando os limites do Direito penal, daí a supremacia do Estatuto do 
Estrangeiro sobre a lei federal de execuções penais. 

Em realidade, o entendimento pretoriano prevalente é de que presente o 
decreto de expulsão, a pena resultado de condenação criminal do estrangeiro 
deve ser cumprida totalmente em regime fechado, sendo, incabível a concessão 
tanto do livramento condicional quanto da progressão ao regime semi-aberto ou 

                                                 
198 O conceito é de Giorgio Agamben e traduz o indivíduo destituído de qualquer direito associado 
à sua condição de pessoa humana, que pode ser submetida à intervenção e controle sem qualquer 
limite ou garantia. Veja-se, para mais detalhes, AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder 
Soberano e a Vida Nua. Trad. de Henrique Burigo, Belo Horizonte: UFMG, 2004, pp. 133-142.  
199 Para uma crítica à racionalidade reducionista das garantias dos seres humanos, veja-se 
MOREIRA, Luiz. A constituição como simulacro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, passim, 
especialmente, capítulo 2. 
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aberto para os estrangeiros em situação administrativamente irregular, ainda que 
se tenha admitido a impossibilidade de alteração de regime, em respeito à coisa 
julgada, em situações em que a sentença fixou regime diverso200. 

Ademais, a idéia de que o Estatuto do Estrangeiro deve prevalecer sobre 
a Lei de Execuções penais porque o interesse do Estado deve prevalecer sobre o 
interesse do indivíduo, parte de duas premissas falsas: a de que o interesse do 
Estado é o de impedir a progressão de regime do indivíduo e de que o interesse 
nesta progressão é exclusivamente do indivíduo. 

Ora, partindo da idéia xenófoba que a primeira pretensão do Estado é a 
de expulsar o indivíduo parece um completo despropósito mantê-lo segregado por 
mais tempo. Se o interesse é de expulsa-lo, porque não se lhe deporta 
imediatamente, para que cumpra pena em seu país, com todas as garantias que 
lhe são inerentes? Que razão sádica pode inspirar a pretensão de ver cumprida a 
pena segundo fórmula injustificadamente recrudescente em face dos demais antes 
da expulsão? 

Aqui, o ponto de partida deve ser novamente, a Constituição, 
especialmente, a partir da idéia, já firmada, de que os casos em que o juiz singular 
aplica pena ao estrangeiro a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, 
em transitando em julgado a sentença condenatória, não se lhe pode obrigar ao 
estrangeiro passar a cumprir pena em regime mais gravoso. De outro lado, ainda 
que o castigo se dê em regime fechado, não é possível – sobre isso o próprio 
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou – executar um regime integralmente 
fechado. Assim, quando o juiz estabelece o regime fechado, trata-se de regime 
fechado progressivo. Portanto, surgem dois argumentos constitucionais pelos 
quais não se pode vedar a progressão para o estrangeiro: em primeiro lugar, a 
coisa julgada. Vedar a progressão do estrangeiro é violar a coisa julgada, pois 
desobedece a sentença fixada.  

Não deixa de ser curioso o respeito ao limite da coisa julgada e 
concomitante violação de outras garantias fundamentais mais básicas como o 
direito à igualdade expresso no caput do art. 5º da Constituição Federal. Parece 
que a “questão de Estado” deve ceder passo ao tema constitucional da coisa 
julgada. Se é assim, caberia perguntar porque outros temas de teoria política, 
como os princípios da formação do Estado, nos quais se ampara a idéia de 
progressão de regime não recebem idêntico tratamento. 

Em segundo lugar, é a própria concepção de Estado que determina a 
necessidade de progressão de regime. Não deixa de existir interesse social na 
pessoa de qualquer preso. Nenhum Estado está autorizado a desprezar as 
considerações e proteções à sua população carcerária. O desrespeito à população 
carcerária implica desvelar o caráter totalitário do Estado, tal como ocorrido com 
os campos de concentração na Alemanha nazista ou nas prisões estadounidenses 
de Guantánamo e Abu Grahib. 

Neste caso, há que se considerar a origem do sistema progressivo de 
cumprimento de pena. A despeito das origens históricas atribuídas à disseminação 

                                                 
200 Por exemplo, RHC 12612 / SP 2002/0039975-3 – Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES - 
SEXTA TURMA – j. em 17/10/2002. 
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por parte de Walter Crofton de um modelo oriundo das prisões australianas201, a 
origem teórica encontra-se firmemente embasada no tema do contrato social. 
Afinal, se o Estado nada mais é do que uma ficção criada por parte do interesse 
de vários indivíduos, com vistas a proteger seus interesses individuais; e se essa 
formação se dá através da concessão da mínima parte da liberdade dos 
indivíduos, em prol de que este “ente” consiga proteger toda a liberdade restante, 
parece claro que o Estado é composto por  e para  os indivíduos, e não o contrário. 

Sendo assim, simplesmente não é dado ao Estado desistir dos 
indivíduos , conquanto seja possível o contrário, na medida em que se admita que 
um cidadão possa naturalizar-se em outro país. Não podendo desistir dos seres 
humanos , a postura punitiva do Estado deverá obedecer a idéia de humanidade 
da pena. 

Portanto, se o Estado, derivado do contrato social, não pode desistir dos 
cidadãos, jamais poderia encerrá-los indefinidamente em qualquer classe de 
sistema prisional. Sempre está, e estará, enquanto Estado de Direito, obrigado a 
admitir o retorno do cidadão ao convívio harmônico em sociedade. Esta é uma 
característica da humanidade da pena. 

De outro lado, o interesse na progressão de regime não é, absolutamente, 
um interesse exclusivo do indivíduo. É um interesse coletivo. Todos temos 
interesse que as pessoas submetidas ao controle social penal sofram o mínimo de 
dessocialização possível em sua passagem pelo cárcere. Se perguntarmos a 
qualquer cidadão sobre o quem ele prefere ter sentado ao seu lado no ônibus, se 
um egresso de um regime progressivo integralmente cumprido que terminou 
ontem sua pena ou um egresso de um regime fechado que terminou ontem sua 
pena, jamais haverá qualquer resquício de dúvidas. A individualização da pena é 
um reflexo do princípio de culpabilidade, porquanto é a afirmação individual da 
culpa que determina a cada um a pena que deve cumprir e como deve ser 
cumprida esta pena. A questão da progressão de regime é parte da execução da 
pena individual de cada condenado. Assim, a obediência ao princípio da 
culpabilidade obrigou, em outras circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal a 
preservar a progressão de regime frente a regras proibitivas de tal medida202. 

Apenas um raciocínio abjeto de que a prisão deve ser eterna e que ao 
sujeito que nela ingressa jamais permitiremos um novo contato social conosco 
pode conceber alguma vantagem em um regime integralmente fechado de 
cumprimento de pena. 

Assim, parece claro que o regime progressivo não é uma vantagem 
apenas para o apenado, senão que é uma regra destinada a favorecer-nos a 
todos, mesmo aqueles que jamais terão contato pessoal com os mecanismos 
estigmatizantes do controle social penal. 

É, portanto, uma “razão de Estado” e não de qualquer Estado, mas do 
verdadeiro Estado de Direito, que determina a adoção do regime progressivo de 

                                                 
201 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1993, p. 84 e ss. 
202 Assim, por exemplo, no caso do HC 82.959 em que se declarou a inconstitucionalidade da 
vedação da progressão de regime de cumprimento de pena em hipóteses de crimes hediondos ou 
equiparados. 
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cumprimento de pena. A questão da progressividade nada tem que ver com a 
falácia da ressocialização. Simplesmente está amparada na questão de Estado de 
determinar o menor nível de dessocialização possível e a aceitação permanente 
do indivíduo pelo Estado. 

Assim sendo, é também uma razão de Estado de Direito, de Teoria 
Política, que erige a progressividade de regime de cumprimento de pena à 
condição de princípio203, varrendo, simplesmente, sua inviabilização em um 
Estado que ainda pretenda ser chamado de Social e Democrático de Direito. 

Dentro desta fórmula, em tendo a Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 5º, inciso XLVII, alínea “e”, consagrado o princípio de humanidade da pena, a 
este também deve dobrar-se a legislação, em especial o Estatuto do Estrangeiro, 
que é uma legislação editada antes da Carta Constitucional, por um governo 
ditatorial e ilegítimo. 

A afirmação de um Estado democrático de direito depende de que  o 
interesse do Estado, ceda ao ditame das garantias constitucionais. A coisa julgada 
e a humanidade da pena são garantias do Estado de democrático de Direito. São, 
portanto, garantias políticas de nossa Carta Constitucional. Os padrões políticos 
relativos ao Estado democrático de Direito devem sempre superar os eventuais 
interesses (mesmo de Estado) emanados da Lei (no caso, do Estatuto do 
Estrangeiro). 

Como argumento de suporte, a sucessão legislativa também ampararia a 
idéia, dentro da perspectiva de retroatividade da lei penal mais benéfica, ou 
mesmo, dentro da questão de hierarquia legislativa, já que a norma que ampara a 
possibilidade de progressão (Decreto nº 6.085, de 19 de Abril de 2007, que faz 
ingressar no ordenamento jurídico pátrio o Protocolo relativo à Convenção contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 
adotado em Nova York em 18 de dezembro de 2002) é mais recente e 
hierarquicamente superior à regra que, em tese, inviabilizaria a progressão de 
regime (art. 65 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980) que trata de 
regulamentar a expulsão do estrangeiro irregular.  

Destarte, em favor dos interesses expressos em nosso modelo de Estado, 
deve haver a prevalência da legislação que obedece ao princípio de 
progressividade de regime de cumprimento de pena, sobre qualquer outra. 

 
3.3. Uma vez condenado o réu estrangeiro passa a se r considerado nocivo 
aos interesses sociais. 
 

Afirma-se que uma vez condenado, em sentença transitada em julgado, o 
réu estrangeiro passa a ser considerado nocivo aos interesses sociais, pelo que 
não merece a progressão de regime. O entendimento é, então, de que, uma vez 
condenado, o estrangeiro é nocivo aos interesses de nossa sociedade. Haveria de 
se perguntar duas coisas em primeiro lugar: o estrangeiro não condenado é 
também nocivo? O condenado nacional é também nocivo? 

                                                 
203 A respeito da progressão de regime como princípio, veja-se, nosso BUSATO, Paulo César. “A 
Progressão de regime prisional como exigência funcionalista-teleológica do sistema de execução 
penal”. In Novos Estudos Jurídicos v. 9, n. 2, Itajaí: Univali, p. 387-415, 2004. 
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Nestas duas perguntas está inserida a questão fundamental da teoria do 
labbeling approach. Parece não haver dúvidas que nosso país, tropical e turístico, 
encontra-se permanentemente aberto ao recebimento de turistas. Não no sentido 
lúdico, mas no sentido baumaniano da palavra. 

Bauman204 divide os indivíduos em duas categorias segundo o manejo da 
dimensão espaço-tempo. A categoria dos turistas, composta por aqueles que 
desfrutam de todo o espaço do mundo e não tem quase nenhum tempo, ou seja, 
podem deslocar-se livremente, porque são consumidores. Ao consumirem, 
renovam a necessidade que o mundo tem deles, e as portas de todos os lugares 
se abrem para recebê-los a ponto de faltar-lhes tempo para desfrutar de todas as 
oportunidades que se lhes oferece. Em contraposição, há a categoria dos 
vagabundos, que tem todo o tempo do mundo, e quase nenhum espaço. É que, 
uma vez que não consomem, não são bem vindos na maior parte dos espaços, 
fechando-se as fronteiras de determinados países, depois de determinados 
bairros, determinados lugares de convívio social, até que se vêem confinados aos 
bairros periféricos das grandes cidades. Eles têm todo o tempo do mundo, porém, 
quase nenhum espaço onde dispendê-lo.  

Enquanto as pessoas forem incluídas na categoria de turistas, mesmo 
sendo estrangeiros, são e serão bem recebidos em qualquer lugar do mundo. A 
seleção estigmatizante é voltada para o vagabundo em sentido baumaniano, ou 
seja, aquele que, porque não se inclui na categoria de consumidor, acaba caindo 
no guetto da rejeição social e incluído entre os criminosos. A partir daí, dentro 
mesmo daqueles que já são estigmatizados socialmente, ao ser identificado como 
estrangeiro, o sujeito sofre uma segunda discriminação, que o conduz à condição 
jurídica de inimigo e, portanto, ele acaba despido das defesas mais elementares 
caindo na condição de Homo Sacer, ou seja, deixa de ser cidadão e passa a ser 
súdito, ou seja, converte-se em vida nua, desprovida das condições de auto-
preservação mais elementares205. 

O Brasil, assim como de resto toda a América, é formado por sucessivas 
ondas migratórias que acabaram por compor uma mescla de culturas e deveria, 
antes de todos, transferir para a hermenêutica Jurídica sua vocação cosmopolita. 
Não só porque isto significaria uma postura mais adequada ao seu passado, mas 
também como uma demonstração de avanço democrático que serve de exemplo 
para a contra-mão da história que vem acontecendo nos chamados países 
desenvolvidos, especialmente na Europa, onde recentes posturas criminalizantes 
tem demonstrado uma tendência ao fechamento de fronteiras e à discriminação 
xenófoba206.  

                                                 
204 BAUMAN, Zygmunt. Globalização. Trad. de Marcus Penchel, Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1999, pp. 85 e ss. 
205 Veja-se, a respeito, AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer...cit., passim, especialmente pp. 106-110.  
206 Veja-se as recentes regras punitivas para a contratação de imigrantes ilegais aprovada pelo 
Parlamento Europeu em 19 de fevereiro de 2009 que, a par de dispositivos incriminadores mais 
recrudescentes do que os até então existentes, no seu artigo 14 oferece como forma de delação 
premiada um inacreditável benefício de permissão de residência para aqueles imigrantes ilegais 
que foram empregados criminosamente, de modo a estimular que os próprios estrangeiros sejam 
agentes contra-motivadores de sua admissão ao trabalho. 
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Não é demais lembrar que a formação da população brasileira foi em 
princípio de náufragos, traficantes e degredados207 e esta circunstância não 
prejudicou historicamente a conversão da colônia em potência, pelo que, é no 
mínimo curioso que se pretenda dar cores de inconveniência à permanência de 
um condenado nestas terras.  

Portanto, parece não existirem razões nem históricas nem sociológicas 
que possam justificar um tratamento diferente para o estrangeiro condenado e o 
estrangeiro não condenado, salvo que se queira admitir diretamente uma postura 
tão odiosamente discriminatória quanto a existente alhures. 

Por outro lado, também carece de razoabilidade o medo de eventual 
nocividade derivada da condição de condenado do estrangeiro, posto que sua 
condição de ser humano, com todas as tensões e estigmas provocados pela 
condenação não pode ser menos que idêntico àqueles existentes para o 
condenado nacional. Aliás, o foco de análise não há de ser simplesmente da 
condição de estrangeiro do condenado, senão de sua condição de pessoa 
humana, cujo desenvolvimento individual e proteção contra abusos, são espelho 
do princípio organizador que rege os objetivos do próprio Estado brasileiro, 
consoante previsto nos arts. 3º e 4º da Constituição Federal208. Ora, se há garantia 
de que a violação à liberdade implicada pela condenação não pode ser distinta 
daquela concedida aos brasileiros, o tratamento diverso para o estrangeiro 
constitui violação da própria organização política do Brasil que privilegia os direitos 
fundamentais da pessoa humana209. 

                                                 
207 A expressão é o título de livro do historiador Eduardo Bueno que dá conta de que o Brasil, a par 
dos nativos, recebeu como primeiros migrantes justamente os condenados portugueses, em 
situação de degredo, os náufragos se salvavam em expedições exploratórias e os contrabandistas 
e traficantes de pau-brasil que visavam não mais que explorar as riquezas naturais da região. Veja-
se detalhes em BUENO, Eduardo. Náufragos, Traficantes e Degredados. 2ª ed., Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2006. 
208 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 
 I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
209 No mesmo sentido, dando destaque à questão penal, veja-se CARVALHO, Salo. Pena e 
Garantias: Uma Leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2001, p. 171/172. 
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Além de tudo, a condição de condenado é justamente o que fragiliza o 
sujeito, obrigando o Estado, em contraposição, a afirmar mais fortemente ainda 
suas garantias de ser humano. 
 
3.4. A potencial fuga do estrangeiro. 
 

Sustenta-se que a concessão do benefício ampliaria o risco de fuga do 
estrangeiro, já que o regime semi-aberto tem parte do dia fora do cárcere e as 
saídas temporárias não seriam justificáveis para quem não tem laços afetivos no 
país. 

Em primeiro lugar, é necessário referir que as saídas temporárias são 
incidentes de execução de pena completamente judicializados, ou seja, não são 
concedidos aleatoriamente, mas sim mediante requerimento fundamentado 
dirigido ao juiz da execução que o aprecia na forma dos artigos 122 e seguintres 
da Lei 7.210/84 (Lei de execuções penais)210. 

Assim, diante da existência de um ingente controle judicial, não se 
justifica o temor. 

Menos ainda se justifica o risco de fuga diante do fato de que o trabalho 
se dá em local aberto durante o dia. Isto porque o risco de fuga é igual para todos, 
sejam brasileiros ou estrangeiros, sendo que o brasileiro, inclusive, por tendência 
a possuir laços familiares e de amizade mais extensos, poderia ter facilitada a fuga 
por intervenção de terceiro muito mais provavelmente do que o estrangeiro. 

Aliás, no HC 3.596/SP do STJ - Quinta Turma, rel. Min. Assis Toledo, 
publicado em 26/02/1996, figurava já a referência à incompreensão do tratamento 
discriminatório do estrangeiro, porquanto o regime semi-aberto é, em verdade, 

                                                 
210 Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização 
para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: 
I - visita à família; 
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou 
superior, na comarca do Juízo da Execução; 
III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. 
 Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério 
Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 
I - comportamento adequado; 
II - cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se 
reincidente; 
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 
 Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser 
renovada por mais quatro vezes durante o ano. 
Parágrafo único. Quando se tratar de freqüência a curso profissionalizante, de instrução de 
segundo grau ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades 
discentes. 
Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido 
como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização 
ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. 
Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no 
processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do 
condenado. 
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semi-fechado, oferecendo algumas garantias contra fugas, não inviabilizando a 
execução da pretensão de expulsão posterior do estrangeiro. 

Ademais, a progressão para o regime semi-aberto se baseia no mérito do 
condenado e em sua capacidade de adaptação ao novo regime, o que 
particulariza e reduz as hipóteses de fuga, já que deve haver uma prévia análise 
de compatibilidade com a responsabilidade do condenado e de seu 
comportamento, consoante previsão legislativa expressa211.  

Aliás, o risco implicado na fuga é menor para o estrangeiro do que para o 
brasileiro, pois ele não possui laços afetivos no Brasil e, portanto, tende a não ter 
local para onde fugir, ao menos, no país. É de notar que, provavelmente, no seu 
país de origem, sua situação social está pior do que a que a que ele obteve no 
Brasil, pois, do contrário, não teria ele emigrado. 

A conclusão é inarredável: o risco de fuga do estrangeiro, com vistas a 
permanecer no país é pelo menos igual, e muito provavelmente inferior, do que o 
risco de fuga do nacional. 

Resume-se, pois, o risco, na fuga do estrangeiro para o seu país de 
origem. E aí, reside um evidente paradoxo: o fato de pretender manter o sujeito 
preso diante do risco de fuga para o estrangeiro, com o fito de garantir, ao final da 
sentença, justamente o cumprimento da ordem de expulsão do país212. Ora, se o 
objetivo final é expulsar o estrangeiro através do cumprimento de decreto 
administrativo, sua fuga para o exterior mais não faz do que adiantar tal execução, 
fato que não impede o regular trâmite administrativo até o final para restringir o 
seu reingresso. 

Assim, resta evidenciado que, do ponto de vista da fuga, não há qualquer 
argumento plausível para justificar a mantença do apenado estrangeiro em regime 
fechado durante toda a sua condenação, sendo que tal postura configura clara 
violação de direito fundamental. A convenção americana de Direitos humanos, em 
seu art. 7º, ao cuidar do direito à liberdade e segurança pessoais informa que 
“Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários”213. 

Demonstrada à saciedade a falta de justificativa para mantença do 
encarceramento do indivíduo estrangeiro em regime fechado quando presente 
direito à progressão, a prisão converte-se imediatamente em arbitrária, 
constituindo violação de direito fundamental. 
 
3.5. Proibição de exercício de atividade laboral lí cita. 
 

Alega-se ainda que o estrangeiro cuja expulsão foi decretada está 
irregular no país, portanto, não pode exercer atividade laboral lícita, que se 

                                                 
211 O art. 112 da Lei de Execuções penais (7.210/84) diz o seguinte: “Art. 112. A pena privativa de 
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão”. 
212 Assim foi fundamentada a decisão no HC 68.135/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, 2ª Turma do 
STF, j. 20.08.91). 
213 Art. 7o - Direito à liberdade pessoal.  1. [...]; 2. [...]; 3. Ninguém pode ser submetido à detenção 
ou encarceramento arbitrários. 
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presume ser uma das condições essenciais do regime aberto e uma das questões 
fundamentais na execução do regime semi-aberto214. 

Novamente chama a atenção o fato de que justamente aquele diploma 
jurídico que pretende a expulsão do estrangeiro, seja aquele que lhe veda o 
trabalho. Trata-se, obviamente, da organização de uma legislação xenófoba, que 
perde qualquer sentido dentro do contexto de globalização em que vivemos. 

A migração de trabalhadores é uma realidade inexorável. Hoje, os 
migrantes por razões políticas, econômicas ou sociais somam mais de 160 
milhões de pessoas e já estão organizadas em mais de dois mil movimentos 
organizados em 90 países, a ponto de gerar o III Fórum Social Mundial das 
Migrações, no último dia 13 de setembro de 2008 em Rivas na Espanha, de onde 
surgiu a declaração de Rivas , pregando, entre outras coisas, por um “Mundo sem 
Muros”, onde os trabalhadores possam tentar livremente construir suas vidas e 
pela efetivação plena dos artigos XIII215 e XXIII216 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

Ora, ainda que o mercado tenha suas crudelíssimas regras, e não 
restrinja a admissão de estrangeiros, ao menos um país signatário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que pleiteia um assento permanente no 
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, deve, em seu 
organograma jurídico, prezar pela obediência às garantias mínimas aos seres 
humanos. 

Vale lembrar, apenas como complemento, que as regras de trabalho dos 
detentos, tal como se lhes regula a lei de execuções penais, não prevêem 
nenhuma distinção entre presos nacionais e estrangeiros e mais, estabelecem que 
o trabalho é um direito assegurado ao detento e uma obrigação do Estado217. 
Convém notar que a exigência da lei para a obtenção dos benefícios é de que o 
réu tenha condições de exercer trabalho lícito, o que não se traduz, 
necessariamente, na formalidade da condição trabalhista. O sub-emprego e a 
informalidade, que aliás, grassam na sociedade brasileira, não se traduzem em 
sinônimos de trabalho ilícito. Presumir o contrário representa, a um só tempo 
negar a realidade de um problema social brasileiro e exigir do estrangeiro situação 
jurídica formal diversa da que se exige do nacional para fins de execução da pena. 

                                                 
214 Nesse sentido, por exemplo, o RHC 14721/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp – Quinta Turma do 
STJ, julgado em 16.10.2003, DJ 24.11.2003, p. 327. 
215 Artigo XIII  
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado. 
2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 
216 Artigo XXIII  
1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis 
de trabalho e à proteção contra o desemprego.     
217 Lei 7.210/84 (Lei de execuções penais) - Art. 41. Constituem direitos do preso: 
I – [...]; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III – [...]. 
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Portanto, a falta de possibilidade de alvitrar emprego formal não pode ser 
impeditiva da concessão da progressão218. 

Convém notar que o direito ao trabalho livre, em qualquer local do mundo 
é uma clara bandeira humanista do mundo moderno, que nos leva a criticar 
duramente outras posturas que visam utilizar justamente o instrumental penal para 
afastar a possibilidade de liberdade mundial da realização pelo trabalho. 

Exemplo claríssimo desta postura discriminatória é a aprovação, antes 
citada, da nova diretiva do Parlamento Europeu que estabeleceu sanções 
aplicáveis aos empresários de residentes ilegais nacionais de países extra-
comunitários219. Na Itália, no mês de maio de 2009, igualmente se incrementou a 
pena e os tipos penais relativos à imigração ilegal220.  

Evidentemente, resulta odiosa a utilização do sistema penal, em qualquer 
nível, para suprimir as oportunidades de trabalho de qualquer ser humano pela 
sua simples condição de estrangeiro. 

Sendo assim, a regra geral de direitos humanos do preso – que 
compreende o direito ao trabalho – deve prevalecer sobre sua condição de 
estrangeiro. Ou seja, no que se refere ao trabalho, o indivíduo é, antes de 
estrangeiro, um ser humano. Como tal, goza do direito fundamental ao 
desenvolvimento pela via do trabalho.  
 
3.6. Não se pode tratar “igualmente os desiguais”. 

 
Finalmente, temos que, em um incrível exercício de retórica, se 

argumenta que a aplicabilidade de solução diversa da usual na progressão de 
regime quando o condenado é estrangeiro, deriva da necessidade de que a lei 
deva estabelecer tratamento diferente a pessoas diferentes, de modo a equilibrar 
o princípio de igualdade desde um ponto de vista material. A idéia de igualdade é 
distorcida, sendo que, por vezes, se justifica a vedação à progressão justamente 
partindo de um reconhecimento de impossibilidade de aplicação de isonomia de 
tratamento, já que neste caso, se estaria tratando de modo igual, “pessoas 
desiguais”. Ou seja, a própria justificativa de negação parte de uma premissa 
discriminatória, afinal, a desigualdade, no caso, deriva simplesmente da 
nacionalidade da pessoa, o que não poderia, em nenhuma hipótese, privá-la dos 
direitos que derivam de sua condição humana. 

Entretanto, o que parece claro é que o resultado final desta prática é 
justamente o oposto. Aquele que já sofre de barreiras de preconceito, de língua, 
de adaptação de costumes, tem sua ressocialização dificultada e não facilitada 
pelo sistema penal, como seria lógico presumir. 

A distorção da idéia de igualdade material toca às raias do absurdo 
multiplicando e não recortando a desigualdade. Pior que isso, viola o item 23 da 

                                                 
218 Nesse sentido a decisão do REsp 662.567/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma - STJ, 
julgado em 23.08.2005, DJ 26.09.2005 p. 441. 
219 O Parlamento Europeu aprovou a “Diretiva pela qual se estabelecem sanções aplicáveis aos 
empregadores de residentes ilegais nacionais de terceiros países”, em 19 de fevereiro, 
determinando que sejam aplicadas inclusive sanções penais para os empregadores de 
estrangeiros em situação irregular. 
220 Veja-se reportagem do Corriere dela Sera do dia 14 de maio de 2009. 
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Exposição de Motivos da Lei de Execuções Penais, que prevê que não haverá 
nenhuma distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, contemplando, 
expressamente, o princípio de isonomia. 

Não fosse só isso, esta fórmula discriminatória é vedada já pelo caput do 
Art. 5º da Constituição Federal antes citado, na medida em que este veda 
expressamente a discriminação aos estrangeiros residentes no país221. 

Sendo assim, resta claro que não é possível qualquer tratamento 
diferenciado ao estrangeiro no que tange às limitações à sua liberdade, que de 
algum modo possam ser discriminatórias, já que “os direitos e as garantias 
asseguradas na Constituição têm como destinatários todos aqueles que venham a 
entrar em contato com a nossa ordem jurídica”222 independentemente de sua 
nacionalidade.  

Ademais, fosse pouco, seria possível invocar ainda a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de San José da Costa Rica, que 
estabelece entre os deveres dos Estados signatários, já em seus dois primeiros 
artigos, a obrigação dos estados-parte em respeitar o pleno exercício de direitos e 
liberdades, sem discriminação de origem nacional, obrigando a considerar todo 
ser humano como pessoa e, portanto, como portador dos direitos fundamentais 
derivados desta condição223. 

Note-se que o próprio preâmbulo da convenção, marca o dado de que “os 
direitos essenciais do homem não derivam da fato de ser ele nacional de 
determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da 
pessoa humana”. Esta postura faz entrever que a leitura dos dispositivos 
constantes no Pacto devem ser interpretados à luz da idéia central de respeito ao 
ser humano enquanto tal. Resta proibida, portanto, a discriminação de qualquer 
ordem por motivos de nacionalidade, reconhecida a humanidade como fonte dos 
direitos elementares da personalidade. 

Inclusive as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros,  
adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e 
Tratamento de Delinqüentes, realizado em Genebra, em 1955, e aprovadas pelo 
Conselho Econômico e Social da ONU através da sua resolução 663 C I (XXIV), 

                                                 
221 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;  
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
222 A frase é de SOUZA, Artur de Brito Guerios. Presos Estrangeiros no Brasil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 225. 
223 PARTE I - DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS - Capítulo I - Enumeração 
dos Deveres. 
Art. 1o - Obrigação de respeitar os direitos: 
1. Os estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 
ou qualquer outra condição social.  
2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 
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de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13 de maio de 1977 
tiveram seus procedimentos de aplicação definidos em 25 de maio de 1984, 
através da resolução 1984/47, do Conselho Econômico e Social da ONU, em treze 
itens. Destes, destaca-se o princípio fundamental expresso no item 6,1, com o 
seguinte enunciado: “As regras que se seguem deverão ser aplicadas 
imparcialmente. Não haverá discriminação alguma  baseada em  raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional  ou 
social, fortuna, nascimento ou em qualquer outra situação”. 

Como se nota, todos os dispositivos internacionais de proteção da pessoa 
humana exigem o reconhecimento da igualdade de tratamento por parte do 
sistema punitivo. Daí a conclusão inarredável de que a desobediência a esta 
diretriz equivale a grave violação de direitos humanos. A este propósito o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (que ingressou na ordem jurídica 
brasileira promulgado pelo Decreto n° 592 de 06/07/ 92), em seu Art. 7o refere 
expressamente que “Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. Sendo assim, não resta qualquer 
dúvida sobre a desumanidade do tratamento dispensado àquele para quem é 
vedada a possibilidade de progressão de regime.   

 
Considerações finais. 
 

Portanto, diante das argumentações aqui expendidas, é necessário 
interpretar o tema da progressão de regime do estrangeiro em um contexto que 
permita a superposição dos pontos de vista dogmático e político-criminal, dando 
ênfase a este último, especialmente na questão da afirmação dos direitos de 
pessoa humana, já que apenas desta forma será possível alcançar uma solução 
jurídica para o tema que respeite um perfil de Estado social e democrático de 
direito.  

Assim, é preciso partir dos princípios e missões do próprio Estado, daquilo 
que ele pretende realizar. Como visto, a pretensão expressa do Estado brasileiro é 
consagrar os direitos humanos como mola mestra da inclusão social. Isto significa 
que, em sendo os poderes do Estado tripartidos, as decisões tomadas pelos 
Tribunais devem seguir o mesmo contorno ideológico das diretrizes que orientam 
o Estado brasileiro nas demais áreas. Portanto, há de se perseguir com a 
realização da execução de pena uma limitação do direito à liberdade que preserve 
os direitos fundamentais contra as arbitrariedades, eis que eles representam o 
alicerce sobre o qual se apóia a própria atividade punitiva estatal224.  

Por isso, todos os princípios característicos de um Estado social e 
democrático de Direito, obrigatoriamente filtram a atividade de controle social 
penal nos seus vários setores, inclusive na execução penal, compondo 
verdadeiros filtros balizadores da hermenêutica jurídica. Entre estes princípios, 
                                                 
224 “Las ideas que anidan en el corazón de los hombres de conseguir una paz social justa, un 
sistema equitativo que ampare sus derechos fundamentales y una seguridad personal que evite los 
despotismos y arbitrariedades, han ido formando un patrimonio común, una plataforma sobre la 
que debe descansar también el ejercicio del poder punitivo del Estado”. MUÑOZ CONDE, 
Francisco e GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte General. 4ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2000, p. 77. 
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adquire especial relevância o princípio da humanidade. Nilo Batista225 comenta 
que “a pena nem «visa fazer sofrer o condenado», como observou Fragoso, nem 
pode desconhecer o réu enquanto pessoa humana, como assinala Zaffaroni, e 
esse é o fundamento do princípio da humanidade”. 

A dignidade humana é um princípio limitador da intervenção estatal no 
campo penal que não admite transigência. Ela reflete o mínimo que orienta o ser 
individual contra o controle do aparato estatal, constituindo barreira intransponível, 
mesmo ao amparo de qualquer regra jurídica. No campo da execução penal, uma 
das principais expressões deste princípio é justamente a progressão de regime, 
conforme anuncia claramente Muñoz Conde ao comentar o sistema penal 
progressivo adotado pelo Estado espanhol: 

 
“... la existencia del sistema progresivo en nuestro país resulta, en 
principio, coherente con las proclamaciones acerca de la orientación de 
las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social que 
se contienen, como sabemos, en el art. 25,2 CE. […] 
El fin de reeducación y la reinserción social debe ser compatible con el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de los reclusos que 
proclaman los arts. 25,2 CE y 3 LOGP, lo que obliga, entre otras cosas, a 
considerar la dignidad humana, los derechos que le son inherentes y el 
libre desarrollo de la personalidad (art. 10,1 CE) como límite 
infranqueable de la ejecución penitenciaria  y la intervención 
reeducadora” 226. 
 
O direito humano básico de desenvolvimento da personalidade exige que 

não haja supressão da possibilidade de redução do processo dessocializador que 
qualquer pessoa sofre no cárcere. Se o sistema progressivo é coerente com este 
propósito, admitindo que a recuperação do criminoso respeite os limites da 
dignidade humana, é forçoso concluir que a adoção do regime progressivo na 
execução penal representa a preservação do princípio de humanidade da pena. 
Esta condição de ser humano confere idênticos direitos a todos os cidadãos de 
nacionalidade brasileira ou não, que estejam submetidos ao cumprimento de uma 
pena por condenação derivada do judiciário brasileiro. A distinção de nacional 
para estrangeiro não se sobrepõe ao princípio de humanidade, para fins de exigir 
um tratamento diferenciado segundo a condição de nacional, hipótese que 
implicaria negar exatamente sua condição de pessoa humana.  

A postura de impedir a progressão do regime de alguém pelo simples fato 
de ser esta pessoa um estrangeiro é uma verdadeira adoção do chamado Direito 
penal do inimigo , que seleciona e exclui determinados indivíduos de seus direitos 
mais básicos, em busca da persecução penal ou da aplicação da pena, sob o 
argumento de que Feind sind aktuell Unpersonen227. 

                                                 
225 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito penal brasileiro. 4ª ed, Rio de Janeiro: Revan, 
1999, p. 99. 
226 MUÑOZ CONDE, Francisco e GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal…cit., p. 627. 
227 “Inimigos, na verdade, são não-pessoas”. 
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Nenhum dispositivo do Código Penal e da Lei de Execuções Penais (e até 
mesmo de qualquer outro codex) impõe restrições para a aplicação da progressão 
de regime ao estrangeiro. Nem poderia ser diferente, pois é a própria Constituição 
Federal que impõe o tratamento igualitário entre nacional e não-nacional, no que 
vem apoiada por uma vasta gama de tratados internacionais. 

Finalmente, cumpre dizer que o tratamento empregado até hoje pela 
práxis forense à execução penal do estrangeiro no Brasil228, em certa medida, 
remete à postura dO Estrangeiro de Albert Camus, afinal, não há, de parte do 
sistema de imputação nacional nenhuma sensibilidade para com o outro, nenhum 
compromisso social para com os não brasileiros, como se o Estado nacional fosse 
completamente livre de obrigações mínimas de solidariedade humana para com 
aqueles que dele não são oriundos. Com uma agravante, ainda. Neste caso, a 
postura dO Estrangeiro não é de um indivíduo em face do todo que o cerca e que 
resulta, por isso, condenado. Ao contrário: é a postura de toda uma sociedade, 
impondo seu absoluto desprezo às agruras dos impotentes indivíduos submetidos 
aos seus grilhões. 
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O novo rito do Tribunal do Júri e o juiz inquisidor  

Marcus Alan de Melo Gomes229 
 

Resumo: O processo penal brasileiro sofreu, recentemente, reformas pontuais. A Lei n. 
11.689/08 tratou, especificamente, do Tribunal do Júri, promovendo modificações nas duas 
fases de seu rito escalonado. Dentre elas estão a antecipação do primeiro ato de defesa 
técnica e a admissão expressa, no judicium accusationis – reduzido, agora, a uma instrução 
preliminar, com audiência única e concentração da prova – da mutatio libelli e da emendatio 
libelli, com as alterações feitas pela Lei n. 11.719/08. O presente trabalho pretende analisar o 
que essas mudanças efetivamente representam para o sistema acusatório consagrado na 
Constituição Federal, a partir da função que o juiz nele desempenha. 
Palavras-chave: Processo penal. Sistema acusatório. Júri. Denúncia. Mutatio libelli. Emendatio 
libelli. 

 

1. Introdução 
 

O processo penal brasileiro é regido por um código que, em breve, 
completará setenta anos de vigência. Nesse período, algumas alterações pontuais 
foram feitas em seu texto. O episódio mais significativo ao longo dessas décadas 
se deu, todavia, em outro degrau da hierarquia do ordenamento jurídico, e foi, 
induvidosamente, a promulgação da Constituição Federal de 1988, que promoveu 
uma modificação sem precedentes no quadro processual penal então em vigor, ao 
eleger o sistema acusatório como o paradigma a ser adotado pela legislação 
infraconstitucional. A essência de nosso sistema processual penal tem, hoje, 
fundamento em princípios e garantias como o devido processo legal, a ampla 
defesa, o contraditório, a presunção de inocência, o direito ao silêncio, a 
publicidade, a vedação do emprego de provas ilícitas, a prevalência do interesse 
do réu, etc. 

Nada obstante, permanecemos com um código anacrônico, 
hermeticamente elaborado a partir do princípio inquisitivo – já que admite que o 
juiz tenha iniciativa instrutória e até mesmo acusatória (vejam-se a mutatio libelli e 
a possibilidade de o julgador requisitar a instauração de inquérito policial ou 
indeferir seu arquivamento a pedido do titular da ação penal pública) – e cuja 
aplicação, no mais das vezes, acaba por indevidamente prevalecer sobre o próprio 
texto constitucional. 

A colcha de retalhos acaba de ganhar mais alguns remendos, costurados 
sobre pedaços que representam a alma do sistema acusatório: a prova (Lei n. 
11.690/08), o rito do Tribunal do Júri (Lei n. 11.689/08) e a modificação da 
acusação após o encerramento da instrução (Lei n. 11.719/08). Os pontos do 
alfaiate não foram, entretanto, bem feitos. A par de algumas inovações bem 
vindas, sobretudo no que afetam os atos da sessão de julgamento pelo Júri 
Popular, a essência do sistema inquisitório foi preservada. O objetivo dessas 
breves considerações reside em destacar que foram poucas as mudanças 
relevantes e positivas, apontando, em relação a alguns aspectos mais visíveis e 

                                                 
229 Mestre e doutor em Direito (PUC/SP). Professor Adjunto de Direito Processual Penal da 
Universidade Federal do Pará (Graduação e Pós-Graduação). Juiz de Direito. 
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desde logo merecedores de crítica, onde as novas leis permanecem em 
desarmonia com a Constituição. 
 
2. A reação preliminar à acusação 

 
A Lei n. 11.689/08, ao dar nova redação ao art. 406, caput, do CPP, 

estabeleceu que “o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do 
acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”. 
Perdeu o legislador ordinário, aqui, a oportunidade de consagrar, de uma vez por 
todas e em termos claros, a reação técnica e preliminar à acusação, como 
conseqüência do contraditório e da ampla defesa, e em prestígio aos princípios da 
isonomia e proporcionalidade230. A despeito disso, e submetido o dispositivo a uma 
interpretação sistemática e conforme a Constituição, outra conclusão não se pode 
extrair a não ser a de que o recebimento da denúncia só ocorrerá após ser 
facultado ao denunciado oferecer resistência inicial à imputação, com argumentos 
e provas, de maneira a também contribuir para a formação do convencimento do 
juiz no que diz respeito à viabilidade da acusação. 

Exegese sistemática da própria lei deixa isso claro. Ora, por que motivo 
teria ela fixado o prazo de dez dias para o acusado responder à acusação, por 
escrito, podendo “argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas” (art. 406, § 3º), se não fosse para permitir ao réu, também, interferir 
na convicção do julgador em relação ao preenchimento dos requisitos da denúncia 
ou queixa (arts. 41 e 43 do CPP), e demonstrar, se for o caso, a falta de justa 
causa para a ação penal? De que valeria todo esse esforço da defesa, quando a 
denúncia ou queixa já estão recebidas? Ademais, estabelecer aqui que o 
recebimento da denúncia se dê antes mesmo da resposta escrita à acusação, 
enquanto em outros procedimentos – como o do tráfico de entorpecentes (arts. 55 
e 56 da Lei n. 11.343/06) – a denúncia só é recebida após aquela manifestação 
inicial, configura inquestionável violação à isonomia e proporcionalidade 
constitucionais. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta 
nessa direção. De acordo com a Súmula 707 do STF, “constitui nulidade a falta de 
intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da 
rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo”. O texto 
legal contradiz o texto sumulado. Assegurar ao denunciado a oportunidade de se 
manifestar em recurso interposto pela acusação da decisão que rejeita a denúncia 
significa, nada mais nada menos, do que lhe garantir um gesto preliminar de 
resistência à imputação, uma chance de se defender de acusação cuja 
improcedência já foi, ab initio, reconhecida. Se isto é assegurado ao denunciado 
em âmbito recursal, muito embora não tivesse ele sido sequer citado, com mais 

                                                 
230 Conforme já sustentamos em outra ocasião: GOMES, Marcus Alan de Melo . Imputação penal e 
recebimento da denúncia: onde está a defesa? In Boletim do IBCCRIM n. 183, fevereiro de 2008, 
pp. 14-16.  
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razão se lhe deve permitir tal iniciativa diante do juiz, quando não tiver este, ainda, 
declinado sua convicção sobre a viabilidade da acusação231. 

No novo rito do Tribunal do Júri, portanto, a denúncia só deverá ser 
recebida, caso preencha os requisitos legais e haja justa causa para a ação penal, 
após a manifestação do Ministério Público sobre a resposta escrita da defesa (art. 
409 do CPP). 
 
3. Iniciativa acusatória do juiz 

 
Vigora no processo penal o princípio da congruência ou da correlação 

entre acusação e sentença. Significa ele, em termos simples, que o juiz não pode 
julgar além da imputação. A adoção do actum trium personarum é condição da 
imparcialidade do juiz: alguém acusa, alguém se defende, e alguém julga, 
separadamente. Cada uma dessas funções é exercida por um órgão, que não se 
confunde com os demais. E essa tripartição de atividades implica a distribuição de 
vários encargos. O principal deles é o que diz respeito ao ônus da prova: aquele 
que acusa deve provar232. Trata-se de exigência inerente ao sistema acusatório233. 

A imputação abrange fatos (objetiva) e pessoas (subjetiva). O Ministério 
Público ou o querelante atribuem a alguém a prática de algo. Mas para ser objeto 
do processo penal, esse algo deve ter relevância penal. Daí a necessidade de que 
o autor da ação penal faça a classificação jurídica dos fatos (art. 41 do CPP), que 
passa a constituir, também, a imputação. Assim, a imputação é composta tanto 
pelos fatos atribuídos quanto pela definição jurídica que lhes é dada pelo 
acusador234. E no sistema acusatório, ninguém além do próprio acusador pode 

                                                 
231 STOCO, Rui . Garantias asseguradas nos julgamentos de processos da competência do 
Tribunal do Júri (a constitucionalização do processo penal). In Boletim do IBCCRIM n. 188, julho de 
2008, pp. 28-29. 
232 Essa regra foi mantida no art. 156, caput, do CPP, pela Lei n. 11.690/08. Lamentável e 
merecedora de críticas, todavia, a ressalva feita nos dois incisos do artigo, referentes à 
possibilidade de o juiz determinar, sem provocação da autoridade policial ou das partes, a 
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, ou a realização de diligências, 
no curso do processo, para dirimir dúvida sobre ponto relevante. A iniciativa instrutória do juiz viola 
o sistema acusatório, na medida em que, por ela, se entrega ao julgador um encargo que pertence 
a quem acusa – produzir prova da imputação – e que é parte. A busca da prova pelo próprio juiz, 
de ofício, revela o psíquico, o anímico do julgador. Desnuda a sua vontade. Constitui a evidência 
de que ele quer a prova do fato para a condenação – já que não precisa da prova para a 
absolvição, em virtude do in dubio pro reo – e isto o aproxima perigosamente dos interesses da 
parte acusadora, comprometendo sua imparcialidade. 
233 Ver, a respeito da compatibilidade da iniciativa instrutória do juiz com o sistema acusatório: 
ZILLI, Marcos Alexandre Coelho . A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy . Ônus da prova no 
processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Em ambos os casos, a possibilidade de a 
prova ser produzida de ofício pelo juiz é sustentada tomando-se como paradigma um sistema 
acusatório de base constitucional, mas cuja essência reside apenas na separação das funções de 
acusar, defender e julgar. A gestão da prova não é adotada por esses autores como principal 
critério para diferenciar o sistema inquisitório do acusatório, o que lhes permite admitir, no modelo 
processual penal brasileiro, que o juiz produza prova sem provocação da parte, ainda que de forma 
apenas supletiva. 
234 A idéia de que, no processo penal, o réu se defende somente dos fatos vem sendo revista. Há 
quem sustente, com vigorosos argumentos, que o acusado não se defende apenas da descrição 
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alterar os limites da imputação, seja para acrescentar fatos, seja para atribuí-los a 
outros acusados. Para que a defesa possa ser exercida amplamente, e para que a 
sentença possa refletir a contraposição dos fatos alegados e de sua subsunção ao 
direito, é indispensável uma acusação precisa e concreta. Daí porque o juiz está 
enjaulado nos limites da acusação, e deles não pode fugir, sobretudo no aspecto 
incriminatório235. 

Conquanto seja a denúncia ou a queixa o lugar adequado para a 
classificação jurídica dos fatos, a lei processual penal sempre admitiu 
modificações dessa classificação preambularmente feita em momentos 
posteriores do processo. A mutatio libelli (alteração dos fatos) e a emendatio libelli 
(alteração da classificação jurídica) – legado que nos deixou o Código de 
Processo Penal de 1941236 - a despeito das dificuldades para sua acomodação no 
sistema acusatório, permanecem presentes. Antes de enfrentar criticamente a 
disciplina que a reforma do CPP reservou a essa matéria, convém destacar, ainda 
que brevemente, o que de nocivo esses institutos representam no processo penal 
comprometido com o Estado democrático de direito. 

No sistema acusatório consagrado em nosso texto constitucional, como já 
foi dito, quem acusa determina o objeto do processo, objetiva e subjetivamente. A 
relevância dessa configuração do objeto do processo se justifica por três motivos: 
primeiro, é a imputação que irá delimitar o fato probando, isto é, fixará a amplitude 
do objeto da prova; segundo, a dimensão mínima da defesa corresponde à 
dimensão máxima da imputação, ou seja, é a extensão da acusação que balizará 
o exercício do direito de defesa, no seu mínimo; e terceiro, sendo a sentença o 
espelho da acusação, deve ela estar circunscrita à imputação (correlação entre 
acusação e sentença). 

Pois bem, o monopólio da acusação, no sistema acusatório, por um único 
órgão, tem, como maior virtude, a preservação da imparcialidade do juiz. Quando 
se permite que o julgador, de ofício, delimite a imputação desde o início do 
processo, ou a altere em seu curso, fere-se incuravelmente a exigência de 
eqüidistância e de descomprometimento do juiz com a pretensão da parte. Ao 
agregar fatos ou circunstâncias ao objeto do processo, o juiz também acusa. É 

                                                                                                                                                     
fática feita na denúncia ou queixa, mas também da classificação jurídica conferida a essa 
descrição pelo acusador, sobretudo quando a modificação dela no curso do processo assegurar o 
exercício de direitos subjetivos, como à suspensão condicional do processo e à liberdade 
provisória mediante fiança (FERNANDES, Antonio Scarance . A mudança do fato ou da 
classificação no novo procedimento do júri. In Boletim do IBCCRIM n. 188, julho de 2008, p. 6).  
235 TOVO, Paulo Cláudio; TOVO, João Batista Marques . Princípios de processo penal. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 89. Há que se ressalvar, entretanto, a mobilidade do juiz em relação 
ao pedido na ação penal, uma vez que não está o julgador sempre vinculado a uma determinada 
conseqüência jurídica relacionada ao que foi requerido pelo órgão acusador. Assim, mesmo 
havendo pedido de condenação e aplicação de pena, mas reconhecendo ser o réu inimputável por 
doença mental (art. 26, caput, do CP), poderá a sentença absolvê-lo da acusação, impondo-lhe, 
todavia, medida de segurança. 
236 Não se pode olvidar que nosso código foi promulgado na a vigência da Constituição Federal de 
1937, fruto de um regime político autoritário, que adotava o sistema inquisitório em que o juiz 
também exercia funções persecutórias, a exemplo do que se dava, explicitamente, no 
procedimento das contravenções penais. Não é difícil de compreender, portanto, a admissão da 
mutatio e da emendatio libelli naquele contexto (ibidem, p. 90). 
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como se dissesse ao réu: o acusador não te imputa este fato, mas eu sim. O que 
se pode esperar deste juiz? Como aguardar um julgamento isento, se o próprio 
julgador antecipou sua convicção sobre a comprovação de uma circunstância que 
a ele parece penalmente significativa?237 Quando o juiz age desta forma – e é o 
que lhe permite, expressamente, a mutatio libelli – amplia, por conta própria, o 
objeto do processo, colhendo a defesa de surpresa em relação a fato ou 
circunstância cujo ônus de provar não é mais atribuído ao órgão de acusação, pois 
a prova, para o juiz – e como ele mesmo reconheceu - já está no processo. 

Algo muito parecido se dá quando o juiz modifica não os fatos, mas a sua 
classificação jurídica dada pelo acusador. Antes do Código de 1941, admitia-se a 
emendatio libelli, unicamente quando dela resultasse a aplicação de pena menos 
grave. A jurisprudência titubeou diante da redação original do art. 383 do CPP, 
chegando a exigir, em diversos casos, que houvesse aditamento, com posterior 
manifestação da defesa, sempre que a nova classificação dada pelo juiz 
implicasse aplicação de pena mais grave. Essa interpretação, conquanto mais 
ajustada ao sistema acusatório, não prevaleceu, todavia, em razão especialmente 
de o Supremo Tribunal Federal não tê-la encampado238. 

Segundo Badaró239, a imputação “é a afirmação do fato que se atribui ao 
sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o 
tipo penal”. Abrange ela, portanto, o fato, a norma e a adequação do fato a essa 
norma. Há que se ter em conta, aqui, que o fato narrado na denúncia ou queixa só 
tem relevância enquanto definido em uma norma penal incriminadora. Para o 
processo, o fato, sem a norma, é um acontecimento sem importância, um 
indiferente material. Assim, é a norma penal que dá vida ao fato imputado, “sendo 
difícil de aceitar que a mudança na norma não represente diversa valoração do 
fato, como se um fato classificado como homicídio fosse valorado da mesma 
forma se qualificado como lesão corporal seguida de morte”240. 

O fato imputado e a norma que o define como delito mantêm, no processo 
penal, uma relação de interdependência, uma vinculação siamesa, pela qual 
aquilo que se imputa ao réu de nada interessa se não houver a norma a descrevê-
lo. Por outro lado, a norma nenhuma utilidade tem se o fato imputado não se 
ajusta a ela. Não há como negar que o contraditório, nesse contexto, deva 

                                                 
237 Muito apropriadas, a esse respeito, as ponderações de Geraldo Prado : “Caso admita-se a 
alteração substancial dos fatos, por iniciativa do tribunal, ainda quando seja dada oportunidade ao 
contraditório, sem dúvida, do ponto de vista psicológico, estar-se-á diminuindo sensivelmente a 
possibilidade do acusado defender-se verdadeiramente. A alteração da acusação é o mesmo que 
alteração do pedido e da causa de pedir da ação penal e sua implementação representa 
modificação de elementos capitais da ação, direito do autor. Ao fazê-lo, isto é, ao se permitir que o 
juiz altere o teor da acusação, na verdade o que ocorre é que se admite que o juiz revolva a 
substância do direito da parte, que não lhe pertence. Um contraditório porventura instaurado 
nestes termos é irreal, pois não há reação possível se o ato de conformação da acusação não 
parte do adversário mas do julgador, ou, de outra maneira, se o julgador se transforma em 
adversário” (Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 2ª Ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 166).    
238 FERNANDES, Antonio Scarance . A reação defensiva à imputação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 231. 
239 Correlação entre acusação e sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, pp. 82-83. 
240 Antonio Scarance Fernandes , A reação defensiva à imputação, p. 232. 
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abranger não somente a controvérsia sobre os fatos, mas também a discussão a 
respeito da norma aplicável no caso concreto. A limitação do contraditório à 
questão fática é rotineiramente justificada, no processo penal, pelas máximas jura 
novit curia e narra mihi factum, dabo tibi jus, mas “isso não exclui, contudo, a 
necessidade de o juiz, quando der ao fato valoração jurídica diferente daquela 
debatida no processo, proporcionar às partes oportunidade de se manifestarem, 
evitando-se, assim, surpresa e prejuízo”241. 

O grande problema da emendatio libelli está no horizonte que ela 
estabelece – ou melhor, que ela não estabelece – para a discussão sobre o direito 
no processo penal. A permissão legal para que o juiz altere a classificação jurídica 
do fato dada pelo acusador cria uma espécie de juiz déspota, dotado de poderes 
soberanos. A classificação dada na denúncia ou queixa torna-se uma mera 
possibilidade de definição dentre inúmeras, o que sujeita o acusado ao esforço 
hercúleo de se defender da classificação constante da inicial, e de todas as outras 
possíveis que o juiz venha a imaginar242. 

Pois bem, a Lei n. 11.689/08 tratou da modificação posterior da acusação 
em diversos dispositivos: art. 411, § 3º (mutatio); art. 418 (emendatio); art. 417 
(inclusão de novo réu); art. 421, § 1º (circunstância superveniente à pronúncia). 
Interessam-nos, aqui, as duas primeiras situações. 
 
4. Mutatio libelli e juiz-acusador no Júri 

 
O art. 411, § 3º, do CPP, passou a estabelecer que “encerrada a instrução 

probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código”. 
Abre-se assim, no rito dos crimes dolosos contra a vida, a possibilidade expressa 
de, ao cabo da instrução preliminar do judicium accusationis, promover-se a 
mutatio libelli. A aparente novidade foi trazida, no entanto, pela Lei n. 11.719/08, 
que alterou a disciplina da mutatio, ao prever, na redação conferida ao art. 384, 
caput, do CPP, que a nova definição jurídica do fato, em virtude de prova existente 
nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na 
acusação, dependerá de aditamento da denúncia ou queixa, a ser oferecido pelo 
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. Tivesse a lei parado por aí e o 
sistema acusatório teria sido preservado. Entretanto, fazendo olhos de mercador 
para o texto constitucional, veio o § 1º do art. 384 com a seguinte regra: “Não 
procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste 
Código”. O art. 28 do CPP confere ao juiz a iniciativa de remeter ao Procurador-

                                                 
241 Ibidem, pp. 232/233. A esse respeito, e no mesmo sentido, merecem referência as palavras de 
Gustavo Henrique Badaró : “A permissão dada ao juiz para mudar a qualificação jurídica do fato 
não significa que possa fazê-lo, diretamente, sem qualquer comunicação às partes. Os princípios 
jura novit curia e narra mihi factum, dabo tibi jus apenas asseguram que o juiz pode alterar a 
capitulação dos fatos constantes da denúncia. Porém, outro princípio, o do contraditório, impõe-lhe 
a comunicação prévia às partes, antes de tomar uma decisão, ainda que se trate daquelas que 
podem ser tomadas de ofício. O respeito ao contraditório visa, também, a evitar surpresas às 
partes. O contraditório não se aplica apenas à matéria fática, principalmente aos dados 
probatórios, mas também diz respeito às questões de direito” (Correlação entre acusação e 
sentença, p. 162).   
242 Antonio Scarance Fernandes , A reação defensiva à imputação, p. 232. 
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Geral os autos do inquérito policial ou as peças de informação cujo arquivamento 
tiver sido requerido pelo órgão do Ministério Público em 1º grau. Somente a 
insistência no pedido de arquivamento pelo próprio Procurador-Geral ou por outro 
membro por ele designado vincula o juiz. Ora, tapou-se o sol com a peneira! A 
pretexto de se retirar do juiz a iniciativa de modificar a imputação em seus limites 
fáticos, previu-se o aditamento ministerial, mas se preservou a atuação do 
julgador, que, de ofício, pode remeter os autos do processo ao chefe do Ministério 
Público. A lógica inversa ao sistema acusatório persiste: continua sendo o juiz 
quem provoca o acusador para alterar a imputação243. Imagine-se a seguinte 
hipótese: a denúncia atribui ao réu a prática de homicídio simples; o pedido de 
pronúncia do Ministério Público se mantém nos limites da imputação inicial; o juiz, 
vislumbrando prova de uma qualificadora – emprego de meio que dificultou a 
defesa da vítima, por exemplo – determina a remessa dos autos ao Procurador-
Geral, que, por sua vez, acompanha a convicção do juiz e oferece o aditamento, 
ou designa outro promotor para fazê-lo. Ainda que o juiz assegure ao acusado a 
oportunidade de defesa prevista pelo § 2º do art. 384 do CPP – manifestação 
prévia do defensor, produção de prova, novo interrogatório e debates – será 
sempre um arremedo de defesa, uma espécie de encenação imposta pela lei, pois 
este juiz já terá sua convicção formada a respeito daquela qualificadora. De que 
adiantará assegurar à defesa meios de prova para estabelecer a controvérsia 
sobre a nova imputação se, para o próprio juiz, a prova da qualificadora já está 
nos autos? Foi exatamente por essa razão que ele provocou o Ministério Público, 
indo diretamente ao Procurador-Geral: porque para ele, juiz, a circunstância não 
contida na denúncia foi satisfatoriamente demonstrada na instrução. A 
possibilidade de o julgador não pronunciar o réu pelo homicídio qualificado, 
nessas circunstâncias, será rigorosamente remota244. E o in dubio pro societate 
está aí para disfarçar esse prenúncio. 

A preservação do estado das coisas como antes e, portanto, a 
persistência na violação ao sistema acusatório são tão claras que a crítica feita por 
Geraldo Prado245 a mutatio libelli, ainda segundo a disciplina do revogado art. 384 
do CPP, mantém-se atual: 

                                                 
243 Permanecem, portanto, inteiramente válidos os argumentos de Paulo Rangel : “Entendemos 
que diante do sistema acusatório, que tem como um dos seus objetivos manter a imparcialidade do 
órgão jurisdicional, não deve mais o juiz provocar o Ministério Público para aditar a denúncia, 
mantendo assim sua postura de sujeito processual imparcial. O Promotor de Justiça, face o 
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, é quem tem o dever de aditar a denúncia 
independentemente de manifestação judicial. Portanto, o aditamento quanto à oportunidade, que 
chamamos de provocado, não encontra amparo frente a Constituição da República sendo, 
conseqüentemente, inconstitucional” (Direito processual penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 267). 
244 Essas as razões pelas quais não parece razoável afirmar que “o juiz, ao tomar as providências 
do art. 384 ou de seu parágrafo único, não fica adstrito à nova definição e, tampouco, à prolação 
de um decreto de preceito condenatório” (PEDROSO, Fernando de Almeida . Processo penal. O 
direito de defesa: repercussão, amplitude e limites. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 
p. 302). Quando o juiz antecipa convicção sobre a prova de fato não referido na denúncia ou 
queixa, não o faz contando com a possibilidade de posteriormente ter que retratar-se desse juízo. 
Essa hipótese é absolutamente improvável. 
245 Sistema acusatório, p. 168. 
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“O ideal, conforme o princípio acusatório, é que apenas ao autor seja 
permitido alterar a qualificação jurídica do fato, em qualquer hipótese. Se 
o acusador persistir na posição original, com a qual o juiz não concorda, 
cabe a este absolver o acusado, o que como regra geral não impedirá o 
processo pelo fato realmente verificado, já que este não foi objeto de 
deliberação, com força de coisa julgada. Não afeta a hipótese o princípio 
da proibição do bis in idem porque o fato julgado, independentemente da 
qualificação jurídica que lhe atribuam as partes, é diferente do fato real, 
revelado ao longo do processo.” 

 
A lei parece se preocupar mais com a independência funcional do 

promotor natural – que não estará obrigado a oferecer o aditamento – do que com 
a imparcialidade do juiz. Enquanto o promotor natural fica dispensado do encargo 
de acusar, acrescentando à imputação circunstância não descrita na denúncia, e 
nisso é preservado em sua convicção (opinio delicti), converte-se o juiz num 
verdadeiro acusador, que fala sobre o que está provado - muito embora não seja, 
até então, algo imputado ao réu - antes de efetivamente decidir sobre a acusação. 

Vale destacar, ainda, os efeitos verdadeiramente desastrosos que essa 
dinâmica estabelecida para a mutatio libelli pode produzir em relação ao veredicto 
do Conselho de Sentença, especialmente diante da regra que impõe, agora, a 
entrega de cópia da pronúncia ao jurado (art. 472, parágrafo único, do CPP). Isto 
porque muito provavelmente o jurado, ao ler a pronúncia, perceberá que a 
qualificadora foi inserida na imputação por iniciativa juiz. Não se trata, portanto, de 
uma questão cuja controvérsia lhe é apresentada pelas partes. O próprio juiz, sem 
provocação da acusação, reconheceu como comprovada aquela nova 
circunstância. Parece inquestionável que esse gesto do julgador refletirá na 
votação do quesito referente à qualificadora (art. 483, V, do CPP), com uma 
significativa redução das possibilidades de sua rejeição pelos jurados. 

 
5. Emendatio libelli 246 e violação ao contraditório 

 
O art. 418 do CPP passou a regular a emendatio libelli no rito do Júri após 

a entrada em vigor da Lei n. 11.689/08. A despeito da mudança dos termos legais, 
permaneceu o problema247: a violação ao contraditório quando da modificação, 
pelo juiz, da classificação jurídica dada aos fatos na denúncia ou queixa248. 
                                                 
246 Vale destacar a crítica que Gustavo Henrique Badaró tece à expressão emendatio libelli, que, 
terminologicamente, significaria uma correção ou emenda no libelo – peça que veicula a acusação 
– e que seria inaplicável às hipóteses reguladas pela lei processual penal brasileira, em que o juiz 
não altera a acusação, mas apenas confere à imputação fática nova classificação jurídica 
(Correlação entre acusação e sentença, pp. 166/167). 
247 O art. 383 do CPP trata do instituto no âmbito do rito comum ordinário, com a seguinte redação 
em seu caput: “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, 
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena 
mais grave”. No procedimento do Tribunal do Júri, a matéria era tratada, anteriormente, no art. 408, 
§ 4º, do CPP. 
248 Fernando de Almeida Pedroso  diferencia desclassificação do delito, nova definição jurídica do 
fato e capitulação jurídico-penal dispositiva. A primeira seria o gênero do qual as duas outras 
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O contraditório no processo penal, como já afirmado, não se limita à 
controvérsia sobre a imputação fática – comportamento que é atribuído ao réu 
pela acusação x comportamento que o réu alega – mas abrange também as 
questões de direito. A adequação dos fatos à norma incriminadora depende de um 
raciocínio que afeta, muitas vezes, o exercício da ampla defesa, ainda que a 
delimitação fática da acusação não seja substancialmente alterada. Pense-se, por 
exemplo, na hipótese em que o Ministério Público relata na denúncia conduta que 
configura crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP), 
mas classifica esse fato como homicídio qualificado pela futilidade do motivo (art. 
121, § 2º, II, CP). Trata-se de qualificadoras que, conquanto de natureza subjetiva, 
pressupõem circunstâncias fáticas bem diversas. Aquilo que se considera motivo 
insignificante é bem diferente do que se toma como motivo abjeto. Matar o marido 
para receber o seguro de vida, por exemplo, inspira repugnância, muito embora 
não se possa ver, nessa justificativa para o ato criminoso, algo sem valor, sem 
importância. Pois bem, ao se defender, o réu não rebate apenas os fatos que 
configurariam o móvel da ação imputada, mas também seu sentido jurídico. Negar 
que um impulso possa ser adjetivado como vil não é o mesmo que negar sua 
pequeneza ou insignificância diante da lesão causada pelo comportamento. 
Assim, sem refutar a existência da circunstância em si, pode a defesa 
simplesmente questionar sua adjetivação jurídica como torpe ou fútil. Ora, se os 
argumentos da defesa pretendem simplesmente descaracterizar a classificação 
jurídica de um fato ou circunstância, sem negar sua ocorrência, é ela 
indiscutivelmente colhida de surpresa quando o juiz confere a esse fato ou 
circunstância uma definição jurídica diversa - em relação à qual a defesa não teve 
a oportunidade de se insurgir - para condenar o acusado. 

Discutir as questões de direito no processo penal implica não somente 
determinar qual norma incriminadora é aplicável no caso concreto, mas também 
realizar o controle de validade dessa norma – sobretudo constitucional – e 
interpretá-la. Por isso, “não parece que, numa perspectiva de efetividade e 
plenitude do contraditório, todas essas questões de direito possam ser subtraídas 
das considerações das partes, sob o pretexto de que iura novit curia. Ao contrário, 
o princípio do contraditório exige, em relação às questões de direito que possam 
fundar uma decisão relevante, que as partes sejam previamente consultadas”249. 
Assim, “em tais casos, para evitar uma lesão ou perda da efetividade do princípio 
do contraditório, o órgão jurisdicional deve, antes de exercer seus poderes oficiais 
e como pressuposto de eficácia de tais poderes, submeter à apreciação das 
partes tais questões, permitindo a contradição das mesmas”250. 

                                                                                                                                                     
constituiriam espécies, dando-se a nova definição jurídica do fato nas hipóteses da mutatio libelli, e 
a capitulação penal dispositiva nos casos da emendatio libelli (Processo penal. O direito de defesa: 
repercussão, amplitude e limites. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 293-302). Sem 
questionar essa diferenciação – até mesmo porque não constitui o objetivo do presente trabalho - 
empregaremos, aqui, a expressão modificação ou alteração da definição ou classificação jurídica 
da imputação fática ao tratar da emendatio, pela similitude dessa fórmula com os termos legais. 
249 Gustavo Henrique Badaró , Correlação entre acusação e sentença, p. 34. 
250 Ibidem, p. 35. O mesmo autor informa que a exigência de prévia manifestação das partes sobre 
possível alteração da classificação jurídica encontra-se prevista no ordenamento jurídico de outros 
países, a exemplo da França e da Alemanha (páginas 36-37).  
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Essa exigência se reforça quando se tem em conta que o juiz não se 
vincula à nova classificação jurídica sobre a qual insta as partes a se manifestar. 
Ao contrário do que ocorre na mutatio, na emendatio não há antecipação de 
convencimento do juiz sobre o material probatório. Ele não diz o que está ou o que 
não está provado. Apenas afirma a possibilidade de os fatos descritos na denúncia 
ou queixa serem ajustados a outro tipo penal, sem falar se estes fatos ficaram ou 
não demonstrados na instrução. O juiz tão somente prenuncia que, na sentença, 
analisará a adequação típica dos fatos imputados tomando como paradigma mais 
de uma norma penal incriminadora. E é exatamente este prognóstico, esta 
comunicação prévia, que facultará às partes uma manifestação sobre os fatos 
imputados, a partir de uma perspectiva jurídica não debatida, até então, no 
processo. 

Analisada a questão de forma sistemática, a incoerência da emendatio 
libelli sem o contraditório torna-se ainda mais evidente. Vigora o entendimento de 
que o juiz não pode, ao longo do processo, alterar a classificação jurídica 
inicialmente dada aos fatos pelo acusador251.  Isso só seria admitido na sentença. 
A incongruência desse raciocínio é indefensável: para assegurar ao réu o 
exercício de direitos como a suspensão condicional do processo ou a fiança, o juiz 
não poderia modificar a classificação jurídica dos fatos durante o processo, mas 
para condenar o acusado pela mesma imputação fática, porém a pena mais grave 
cominada a outro tipo penal, poderia fazê-lo, e sem dar às partes, especialmente à 
defesa, a oportunidade de sobre isso se manifestar! Ou seja: para condenar, 
vamos adiante; para garantir direitos subjetivos processuais, aguardemos a 
sentença. 

Conclusão: o art. 418 do CPP deve ser interpretado conforme a 
Constituição. Não pode o juiz, no rito do Tribunal do Júri, pronunciar o réu pelos 
fatos imputados na denúncia, conferindo-lhes definição jurídica diversa, sem antes 
assegurar às partes oportunidade para se manifestar. 

 
6. Considerações finais 

 
O ranço inquisitivo do processo penal brasileiro é inegável. Ao juiz, que 

deveria tão somente julgar, são conferidos poderes de ampliar a acusação. O 
discurso que legitima essa mobilidade judicial é o da impunidade: para punir o 
acusado, vale tudo, até mesmo dar ao juiz poder para acusar, quando quem 
deveria fazê-lo não o fizer. A questão que não se costuma enfrentar – talvez por 
covardia – é a que diz respeito ao preço a ser pago por esse tipo de justiça. No 
Estado democrático de direito, a punição dos culpados pressupõe o respeito a 
valores tão caros ao homem quanto a própria justiça (dignidade humana, 
liberdade, etc). E a preservação desses valores constitui também função do juiz. 
Sem o distanciamento dos interesses e paixões que pautam as escolhas das 
partes – especialmente no Tribunal do Júri, em que a teatralização e a 

                                                 
251 Contundente crítica a esse pensamento, e com total procedência, é feita por Antonio Scarance 
Fernandes  (A reação defensiva à imputação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 220-
229). 



113 
 

dramatização dos fatos são tão exploradas em plenário - jamais conseguirá o 
julgador efetivar o sistema acusatório eleito pela CF/88. 

Iniciativas de tanto apelo como a mutatio e a emendatio libelli contribuem 
para forjar o juiz-inquisidor, aquele que, a pretexto de evitar a impunidade, pode 
praticar atos visivelmente acusatórios, muito embora, com isso, se desvie do 
caminho que deve seguir para assegurar um julgamento imparcial. E esses são 
apenas dois exemplos dentre os vários que podem ser apontados em nosso 
processo penal, inclusive no Júri. O que faz o jurado quando reconhece uma 
qualificadora não sustentada em plenário pelo Ministério Público, mas que foi 
admitida na pronúncia? Substitui o acusador. Como não pode haver condenação 
sem acusação, o reconhecimento de uma qualificadora não mais atribuída ao réu 
por quem tem legitimidade para imputar – Ministério Público - transfere ao 
Conselho de Sentença o encargo anterior, pressuposto do julgamento, que é a 
acusação. E isso tudo em nome da sacrossanta “soberania do veredicto”, como se 
o jurado, por ser considerado, em relação ao réu, um semelhante, um par – 
similitude que só se pode aceitar como fruto de uma visão romântica do Júri, ou, o 
que é pior, enganosa252 – pudesse decidir sem qualquer compromisso com a 
harmonia do sistema acusatório. 

Muito se esperou – e ainda se espera – pela reforma do processo penal 
brasileiro. Mas por uma reforma que sintetize o progresso, a evolução humanitária 
do principal instrumento da persecução penal. Uma reforma que expresse a exata 
compreensão de que o homem, não importa o que tenha feito ou do que esteja 
sendo acusado, continua a ser o centro das preocupações. O respeito à dignidade 
humana – que é atributo de todos nós, sem exceção ou mitigação – assim exige. 
O discurso atraente da celeridade, tão impregnado na vida contemporânea – as 
coisas devem acontecer em “tempo real”, como na internet! – e que tanto risco 
representa para os direitos fundamentais, especialmente quando afeta o devido 
processo legal, inspira mudanças para tudo permanecer como sempre esteve253. É 
absolutamente imprescindível que se apreenda, de uma vez por todas, que não há 
celeridade, impunidade ou qualquer outro argumento que justifique converter o juiz 
em acusador. Enquanto permanecermos com essa visão, não teremos juízes, mas 
sim justiceiros, e estaremos a marcar passo na longa caminhada do progresso da 
humanidade. 
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Reflexos constitucionais na intervenção criminal do  
Ministério Público brasileiro 
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Resumo: O perfil do Ministério Público inaugurado com a Constituição da República de 1988 
exige profunda reengenharia da Instituição, a qual, além de passar pelo enfrentamento das 
questões afetas à definição de um planejamento institucional, importará em uma necessária 
reanálise das atribuições já existentes quando da vinda da nova Carta, assim como a descoberta 
de um novo campo de funções por ela inaugurado. A implementação desta realidade, entretanto, 
é tarefa das mais complexas, seja por envolver interesses conflitantes, seja, principalmente, por 
envolver a revisão de dogmas e conceitos há muito arraigados na Instituição. A partir desta 
problemática, partindo da premissa de que nessa reengenharia institucional será fundamental a 
realização de uma reeleitura da intervenção do Ministério Público também na seara criminal, o 
presente trabalho busca verificar não somente à impossibilidade de manutenção do antigo perfil 
de “Promotor-acusador” no âmbito da atividade persecutória, como ainda verificar o surgimento 
de uma intervenção da Instituição também na senda extrajudicial, mormente através da 
participação no processo de elaboração de políticas criminais. 

 
Introdução 
 

Ultrapassados 20 anos da Constituição da República, tem se mostrada 

corriqueira a afirmação da necessidade de uma reengenharia do Ministério 

Público brasileiro, buscando a adoção de um novo modelo de gestão. Um 

modelo que se mostre apto a atender, definitivamente, a nova missão e 

identidade constitucional outorgada pela Carta de 1988, sob pena de a 

Instituição persistir caminhando para a inviabilidade prática e operacional, 

quando não para o seu descrédito e enfraquecimento254. 

A reiteração desta afirmação, por certo, deu início à elaboração de 

planejamentos estratégicos, à fixação de gestões administrativas eficientes e 

                                                 
*Mestrando em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 
Especialista em Direito Criminal pelo Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA); Professor titular 
de Direito Processual Penal da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB); Professor convidado da 
Escola da Magistratura do Estado do Paraná (EMAP); Promotor de Justiça no Estado do Paraná. 
254 Neste particular, já em 2001, ressaltava BUSATO: “Não se vê, a curto ou médio prazo, a 
possibilidade de que se alcance um equilíbrio de recursos humanos e materiais suficientes a suprir 
as necessidades que demandam as estupendas atribuições ministeriais atuais” (BUSATO, Paulo 
César. O papel do Ministério Público no futuro do Direito Penal brasileiro. Disponível em: 
<http://advocacia.pasold.adv.br>, acesso em jan.2009). 
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profissionais e, ainda, à análise racional da intervenção judicial e extrajudicial 

do Ministério Público. 

Há de se perceber, porém, que tal cenário nada mais é do que fruto de 

um contexto inaugurado pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a qual incluiu, 

no âmbito do Poder Público, o chamado princípio da eficiência (CR, art. 37, 

“caput”). Até então defendido tão-só em âmbito doutrinário, a partir da Emenda 

a idéia da eficiência administrativa recebeu devida e expressa normatização. 

É justamente neste contexto que se tornou comum a elaboração de 
planejamentos institucionais por parte dos Poderes Públicos. Tanto nas três 
esferas dos Poderes Executivo e Legislativo, quanto no Poder Judiciário e no 
âmbito do Ministério Público, a elaboração de planejamentos tomou, 
justificadamente, a pauta do dia. Não por outra razão que foi criado, no ano de 
2004, o Conselho Nacional do Ministério Público (EC nº 45/2004), a partir do qual 
a expressão planejamento assumiu nítidos contornos normativos para a 
Instituição, seja por força da implícita previsão constitucional trazida no inciso II do 
parágrafo 2º do artigo 130-A255, seja pela explícita norma trazida no artigo 129 do 
Regimento Interno de tal Órgão256, 257. 

Desde a Constituição, portanto, é forçoso reconhecer que houve avanços, 
mas igualmente há de se ter certo que longe estamos do perfil institucional ideal e 
almejado pela constituinte. 

                                                 
255 "Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (...) §2º 
Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e 
financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, 
cabendo-lhe: (...) II - zelar pela observância do art. 37 (...)." 
256 "Art. 129. O Plenário do Conselho promoverá permanentemente o planejamento estratégico do 
Ministério Público nacional, que consistirá em: I - definir e fixar, com a participação dos órgãos do 
Ministério Público, podendo ser ouvidas as associações nacionais de classe, os planos de metas e 
os programas de avaliação institucional do Ministério Público, visando ao aumento da eficiência, à 
racionalização e à produtividade; II - produzir diagnósticos, estudos e avaliação de gestão dos 
diversos ramos do Ministério Público, visando à sua modernização, desburocratização e eficiência; 
III - determinar e estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão 
administrativa e financeira dos órgãos do Ministério Público, estabelecendo metas; IV - coordenar a 
implantação de políticas institucionais." 
257 Especificamente no tocante ao planejamento estratégico institucional do Ministério Público: 
BERCLAZ, Márcio Soares; CARUNCHO, Alexey Choi. O planejamento estratégico institucional e a 
participação democrática da sociedade. Tese aprovada à unanimidade no Congresso Estadual do 
Ministério Público. Curitiba, 2009. Disponível em: <http://www.ceaf.mp.pr.gov.br 
/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>. Acesso em maio.2009. 
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É neste ponto que – ao se pensar em uma reengenharia – acreditamos 

ser necessário averiguar e reanalisar antigos perfis e dogmas do Ministério 

Público. Senão pela busca de um aperfeiçoamento institucional – 

reconhecendo-se a dinâmica da ciência do Direito –, certamente para verificar 

se esses antigos dogmas foram recepcionados pelo ordenamento constitucional 

de 1988, isto é, verificar se o antigo perfil da Instituição não conflita com o 

ordenamento então inaugurado. 

Desta forma, o que se buscará demonstrar, nas limitações deste 

espaço, é até que ponto o novo perfil criminal do Ministério Público é compatível 

com o perfil que a Instituição possuía até 1988. De fato, sabendo-se que, até a 

vinda da Carta, o Ministério Público possuía atribuições essencialmente (senão 

exclusivamente) processuais, interessa saber: 

• por primeiro, se o novo perfil trouxe alteração nas atribuições 
processuais criminais do Ministério Público; e 

• por segundo, se esse novo perfil ampliou as atribuições ministeriais 
na seara criminal, ultrapassando as funções meramente demandistas, para 
assumir funções resolutivas, mormente na seara extrajudicial ou, como querem 
alguns, extraprocessual. 

Este o objeto do presente estudo, pois, ao tempo em que tanto se fala 

na dita ‘reengenharia institucional’, acreditamos ser fundamental uma releitura 

(também) da intervenção criminal do Ministério Público. 

 

1. Identificação do contexto que levou ao novo perf il do Ministério Público 
 

Tradicionalmente, o Ministério Público sempre fora uma Instituição 

voltada à persecução penal. Fruto da jurisdicionalização dos conflitos sociais, 
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ao lado do desenvolvimento da justiça pública, o Ministério Público recebeu 

relevante ampliação e estruturação de suas funções a partir do instante em que 

se firmou uma intervenção estatal impeditiva da vingança privada. Neste 

particular, bem ressalta OLIVEIRA: 

 

Demonstrada a inconveniência do modelo acusatório privado anterior que 

se desenvolveu na Antiguidade, e já a partir do século XVIII, após longo e 

tenebroso período de inquisição eclesiástica, evoluiu-se (em tese) para a 

elaboração de uma Justiça Penal Pública, sem distinção entre a natureza 

privada e pública dos delitos, a cargo do Poder Público, tanto no que diz 

respeito à função de jurisdição, ou seja, de dizer o direito, quanto na 

formulação da acusação (...). É nesse momento que surge a figura do 

Ministério Público, como órgão do Estado responsável pela promoção da 

persecução penal, retirando do juiz quaisquer funções de natureza pré-

processual (ou investigatória), desde que atinentes à apuração dos fatos e 

à formulação da acusação, como a depurar e preservar o quanto possível 

a sua imparcialidade.258 

 

Daí a visão clássica da Instituição estar umbilicalmente atrelada à figura 

do Promotor-acusador. Não por outra razão, que é através desta figura que o 

Ministério Público acaba sendo mais bem identificado e reconhecido pela 

                                                 
258 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 383-384 (grifos no original). 
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sociedade civil. De fato, enquanto na seara cível identificava-se a intervenção 

ministerial como sendo aquela voltada à defesa da Administração Pública259, na 

seara criminal a atribuição criminal costuma ser relacionada tão somente com a 

de um mero órgão de acusação. 

É exatamente por partir dessa premissa que os equívocos se tornaram 

inevitáveis. Com efeito, reconhecendo-se ser a Instituição “órgão de acusação” 

– e não “órgão legitimado à acusação” – haverá de se concluir, por exemplo, 

que o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública deve ser interpretado 

de forma absoluta. Mais, que os pedidos de condenação não raras vezes sejam 

desarrazoados e, quiçá, irresponsáveis. Ainda, que surja uma absurda 

“coisificação” da figura do acusado, reconhecendo-o não mais como sujeito de 

direitos a serem assegurados no processo penal, mas como mero objeto da 

pretensão punitiva. Ignorar-se-á, ademais, tanto a absoluta ineficiência do 

sistema criminal repressivo, quanto o desrespeito cotidiano aos direitos 

humanos vivenciado no sistema prisional. Afinal, segundo este entendimento 

equivocado, ao Ministério Público caberia (comodamente) tão-só representar a 

figura do Promotor-acusador e, uma vez oferecida a denúncia e postulado o 

juízo de condenação definitivo, esgotar-se-iam todas as atribuições ministeriais, 

pois todo o resto seria problema externo à Instituição, nada podendo ser feito 

por seus agentes. 

                                                 
259 Especificamente com relação à intervenção civil do Ministério Público e sua necessária releitura 
tivemos a oportunidade de tratar in A Intervenção Cível do Ministério Público a partir da 
Constituição da República: uma reflexão necessária (CARUNCHO, Alexey Choi; FARIAS, 
Alexandre Ramalho de. Curitiba: APMP Revista, Ano II, 2008, p. 24-29). 
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Infelizmente, ainda hoje é comum a identificação deste perfil em parte 

significativa, inclusive, de membros do Ministério Púbico, que consideram que 

suas atribuições na seara penal limitam-se à busca incansável pela 

condenação. Novamente nos auxilia OLIVEIRA: 

 

Ao contrário de certos posicionamentos que ainda se encontram na prática 

judiciária, o Ministério Púbico não é órgão de acusação, mas órgão 

legitimado para a acusação, nas ações penais públicas. A distinção é 

significativa: não é por ser o titular da ação penal pública, nem por estar a 

ela obrigado (em razão da regra da obrigatoriedade), que o parquet deve 

necessariamente oferecer a denúncia, nem, estando esta já oferecida, 

pugnar pela condenação do réu, em quaisquer circunstâncias. Enquanto 

órgão do Estado e integrante do Poder Público, ele tem como relevante 

missão constitucional a defesa não dos interesses acusatórios, mas da 

ordem jurídica (...). 260 

 

Embora alguns ainda assim apregoem, forçoso reconhecer que tal 

cenário jamais pode persistir após as modificações enfrentadas pelo direito 

processual penal brasileiro. Antes mesmo da vinda do ordenamento 

constitucional de 1988, certo é que a legislação infraconstitucional já vinha 

trazendo atribuições ao Ministério Público na seara criminal que em muito se 

aproximam daquelas que surgiram com a Carta. A título de exemplo, mencione-

                                                 
260 Ibidem, p. 384 (grifos no original). 
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se o trazido pela Lei nº 7.210/84 que, no âmbito da execução penal, já previa 

desde o ano de 1984 relevantes funções aos agentes ministeriais que nada 

tinham de acusatórias, mas nitidamente assecuratórias de direitos 

fundamentais. São explícitos, neste sentido, alguns dos preceitos trazidos pelo 

artigo 68 da lei em questão261. 

Muito embora na seara penal algumas modificações normativas tenham 

advindo previamente à Carta de 1988, é certo que esta realmente serviu como 

um verdadeiro divisor de águas. Fundamental, entretanto, é identificar a razão 

desta modificação. É dizer, deve-se identificar o que teria feito com que o 

Ministério Público assumisse a partir de então perfil absolutamente diverso 

daquele que possuía, já que será a partir daí que restará muito mais explícita a 

real missão constitucional da Instituição. 

Cremos que referida abordagem, atento aos limites deste trabalho, há 

de ser feita através: de uma análise de viés sociológica e de uma análise 

histórica. 

 

1.1. Perspectiva sociológica 

 

Sob o aspecto sociológico, o surgimento do atual perfil do Ministério 

Público decorreria do próprio incremento pelo qual passou a sociedade, 

                                                 
261 No que interessa ao contexto, trasladamos: “Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público: (...) 
II - requerer: a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo; b) a 
instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; (...) d) a revogação da medida de 
segurança; e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes (...); Parágrafo único. 
O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais (...)”. 
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passando a ser identificada como sociedade de risco, isto é, “uma sociedade na 

qual os riscos se referem a danos não delimitáveis, globais e, com freqüência, 

irreparáveis; que afetam a todos os cidadãos; e que surgem de decisões 

humanas” (SILVA SÁNCHEZ)262. 

A sociedade atual, pós-industrial, enfrenta um verdadeiro dilema 

porque, muito embora tenha alcançado um estágio bastante avançado de 

desenvolvimento científico e tecnológico, encontra-se ameaçada pelos próprios 

riscos criados ou incrementados por esse estágio de desenvolvimento, quando 

não por um grande receio de “desumanização” e diluição de valores (BAUMAN, 

2006)263. 

As conseqüências deste processo tiveram leitura inicial positiva e 

otimista secundada por posterior crítica sobre os riscos que esta forma de 

relacionamento pode causar à própria existência humana, conforme precisa 

análise realizada por BECK264. 

O contexto é marcado pelo homem como ator principal que, movido por 
objetivos gananciosos, conscientemente ou não, produz incessantemente a 
destruição de seu habitat. Neste cenário, a sociedade de risco encontrou campo 
farto ao seu desenvolvimento, já que dividida por uma crise de suas instituições 
basilares (família, escola, religião) e impregnada por um ideal individualista, no 
qual se busca apenas a satisfação própria, sem se importar com as graves 
conseqüências desta ideologia. 

Tal cenário faz surgir na coletividade uma expectativa por maior 
segurança, como bem observado por SILVA SÁNCHEZ: 

 

                                                 
262 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal. Trad. Luiz Otávaio de Oliveira 
Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29.  
263 BAUMAN, Zigmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 
264 BECK, U., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 2002. 
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(...) nossa sociedade pode ser melhor definida como a sociedade da 

‘insegurança sentida’ (ou como a sociedade do medo). Com efeito, um dos 

traços mais significativos das sociedades da era pós-industrial é a 

sensação geral de insegurança, isto é, o aparecimento de uma forma 

especialmente aguda de viver os riscos. É certo, desde logo, que os 

‘novos riscos’ – tecnológicos e não tecnológicos – existem. Tanto é assim 

que a própria diversidade e complexidade social, com sua enorme 

pluralidade de opções, com a existência de uma abundância informativa a 

que se soma a falta de critérios para a decisão sobre o que é bom e o que 

é mau, sobre em que se pode e em que não se pode confiar, constitui uma 

fonte de dúvidas, incertezas, ansiedade e insegurança.265 

 

Pois é justamente esta sensação social de insegurança que gera um 
acréscimo na demanda das atividades estatais de controle. Essas exigências, 
relativas à expansão da lei em searas antes não abrangidas, entretanto, 
transfiguram-se em implicações na dogmática até então limitadas a uma noção 
restrita e individual dos interesses tutelados. 

Este panorama de dificuldades de toda ordem, inicialmente visualizados 
no meio ambiente, agora, pode ser facilmente verificado nas searas do 
consumidor, do patrimônio público, das infrações praticadas pela internet, dentre 
vários outros campos que mereceriam destaque. 

É neste quadro que ganham relevo as atribuições afetas ao Ministério 

Público brasileiro. De fato, num cenário de risco exacerbado, mostra-se 

absolutamente compreensível e necessária a existência de uma Instituição 

dotada de legitimidade para representar e proteger a sociedade, especialmente 

no tocante à tutela de interesses de natureza coletiva. Daí o perfil que a 

                                                 
265 Ibidem, p. 33. 
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Instituição passou a ter a partir da Constituição de 1988. Neste sentido, Claudio 

Tenório Figueiredo Aguiar faz oportuna abordagem: 

 

Outro aspecto relevante que justifica a mencionada ampliação da atuação 

jurisdicional decorre dos crescentes mecanismos de acesso à justiça 

disponibilizados ao povo, dentre os quais se apresenta em posição de 

destaque no país o Ministério Público, que, em defesa da sociedade, 

responde por grande número de demandas judiciais e extrajudiciais que 

envolvam os direitos fundamentais. A trajetória de sucesso do parquet no 

cumprimento desse papel esta diretamente relacionada com o modelo 

institucional traçado pela Constituição de 1988.266 

 

Embora a sociedade de risco a que fizemos referência não fora 

inaugurada neste período, certamente é esta que há muito vem sendo 

incrementada. Natural, portanto, sob este viés, que o Ministério Público tenha 

sido alçado à posição de defensor da “ordem pública” e dos “interesses sociais 

e individuais indisponíveis” (CR, art. 127, “caput”). 

 

1.2. Perspectiva histórica 

 

                                                 
266 AGUIAR, Cláudio Tenório Figueiredo. “O Ministério Público e a implementação de políticas 
públicas: dever institucional de proteção do núcleo essencial dos direitos humanos”. In VILLELA, 
Patrícia (Coord.). Ministério Público e Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 3-4. 
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Afora a questão sociológica que, por si só, já seria apta a justificar a 

existência deste novo perfil do Ministério Público, sob o ponto de vista de uma 

análise histórica, o que se identifica é que esse surgimento foi, ainda, 

absolutamente previsível para as circunstâncias então vivenciadas na 

Assembléia Nacional Constituinte. 

Com efeito, muito embora seja comum afirmar-se que o constituinte não 

teria absoluta ciência da Instituição que criava quando da aprovação da Seção 

referente ao Ministério Público267, uma análise mais percuciente das 

circunstâncias existentes no curso dos trabalhos nos leva a crer que tal 

conclusão é absolutamente simplista e não representativa da realidade dos 

fatos, mormente por não refletir a complexidade dos trabalhos da 

Constituinte268. 

Na verdade, o estudo do processo de elaboração da Constituição de 

1988 dá mostra de que o atual perfil da Instituição é fruto de elementos de 

cultura política e de um determinado contexto histórico-político, refletidos em 

vários pontos da própria Constituição. Muito embora boa parte deste perfil 
                                                 
267 Imaginando-se que, caso assim não fosse, jamais a Assembléia Constituinte dotaria o Ministério 
Público do extenso rol de funções e garantias que lhe entregou, alocando-o ainda como Instituição 
independente dos Poderes do Estado. 
268 Neste particular, informa KERCHE, em oportuna abordagem, que teriam sido 65.000 emendas, 
243 advogados entre os 559 parlamentares das mais diversas posições políticas, quase 02 anos 
de atividades e, especificamente no tocante à elaboração da Seção referente ao Ministério Público, 
teriam sido apresentados inúmeros anteprojetos, a saber: 01 anteprojeto apresentado pela 
Confederação Nacional do Ministério Público, 01 anteprojeto apresentado pela Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, 01 anteprojeto apresentado pelo chamado 
‘Centrão’ e 08 anteprojetos apresentados pela Relatoria Geral da Assembléia Nacional Constituinte 
(anteprojeto de junho de 1987; projeto de julho de 1987; substitutivo do relator de agosto de 1987; 
2º substitutivo do relator de setembro de 1987; projeto de novembro de 1987; projeto de dezembro 
de 1987; projeto de julho de 1988; projeto de agosto de 1988; projeto de setembro de 1988). Tudo 
a indicar, portanto, que teria havido profunda discussão e maturação entre a proposta inicialmente 
apresentada e o texto constitucional final (KERCHE, Fábio. “O Ministério Público e a Constituinte 
de 1987/88”. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 26, 
abr./jun., 1999). 
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possa ser atribuída ao eficiente trabalho conduzido pela Confederação Nacional 

do Ministério Público (CONAMP) – a qual não só forneceu aos constituintes 

uma proposta em formato de texto constitucional (a ‘Carta de Curitiba’), como 

ainda desenvolveu um trabalho eficaz de acompanhamento das discussões 

constituintes –, bem nos recorda KERCHE que a facilidade encontrada para 

“vender” aos constituintes a idéia de entregar a um agente não-político (o 

Ministério Público) a defesa dos interesses da sociedade se deve a um aspecto 

conjuntural e às características da cultura política. No seu dizer: 

 

O aspecto conjuntural refere-se à própria época em que os trabalhos da 

Assembléia Nacional Constituinte se desenvolveram – no fim de um 

período autoritário-militar que durou mais de 20 anos (1964/1985). A 

questão central, observando a Constituição de 1988, não era minimizar o 

Estado segundo os parâmetros liberais clássicos mas, sim, democratizá-

lo. Essa afirmação pode ser corroborada observando-se vários aspectos 

como a ampliação dos direitos coletivos, mecanismos de participação 

direta (referendo, plebiscito, iniciativa popular), entre outras.269 

 

Ademais, lastreando-se nos trabalhos de Maria D’Alva Kinzo sobre o 

processo Constituinte – a qual buscou classificar a atuação dos partidos 

políticos no período de feitura da Constituição, agrupando para tanto as 

                                                 
269 KERCHE, Fábio. “O Ministério Público e a Constituinte de 1987/88”. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 26, abr./jun., 1999. 
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votações, de acordo com conteúdos comuns, em governismo, 

conservadorismo, democratismo, nacionalismo e oposição ao sistema 

financeiro –, conclui KERCHE que prevalecera uma tendência democratizante  

da Assembléia Constituinte, o que certamente se refletiu na construção do novo 

Ministério Público. 

Some-se a tal cenário, a identificação de que, no processo constituinte 

de 1987/1988, existiam “três diferentes estratos” de experiência histórica, isto é, 

“três idades geológicas” da cultura política brasileira que estariam presentes 

nos debates e, conseqüentemente, na normativa elaborada. Neste sentido, 

referindo-se aos trabalhos de Amaury de Souza e Bolívar Lamounier, esclarece 

KERCHE importante aspecto que, no seu entender, é determinante para 

justificar a razão da estrutura atual do Ministério Público, a saber: 

 

O primeiro aspecto  seria uma ‘negação indiscriminada do passado’. Ou 

seja, a identificação de que, dado que os direitos individuais da tradição 

liberal não foram suficientes para acabar com as desigualdades existentes 

em nossa sociedade, somado à figura fraca ou mesmo inexistente de 

indivíduo, seria necessári(a) ‘a revisão das premissas individualistas do 

direito brasileiro. Deste modo, além de manter as tradicionais garantias e 

direitos dos indivíduos, amplia-os para entidades coletivas (...). Como 

segundo aspecto , o ‘legado getulista’ também teria seu espaço na cultura 

política durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. Por um 

lado o presidencialismo, com fortes traços plebiscitários, somado a uma 
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tradição nacionalista refletida em vários pontos da Constituição (...). Por 

outro, uma ampliação dos direitos de cidadania, principalmente nos seus 

aspectos trabalhistas que, pela lógica liberal, reflete uma noção 

paternalista de Estado. Em outras palavras, o Estado concebido como 

agente privilegiado, não somente do ponto de vista da iniciativa 

econômica, como também da construção da cidadania. É nesta chave que 

se apresenta a tradição em perceber a sociedade civil como fraca e 

incapaz de exigir o cumprimento – ou mesmo a ampliação – de seus 

direitos por iniciativa própria (...). Por fim (...), uma posição que refletia 

uma alternativa à participação política exclusivamente através da 

representação política via partidos políticos/parlamentares. ‘Deu-se ao 

princípio participativo uma definição muito mais forte, colocando-o 

virtualmente em pé de igualdade com a democracia representativa. Os 

legisladores não apenas tornaram o princípio participativo operante nos 

níveis Legislativo e Judiciário, como também o adotaram como norma 

programática no Poder Executivo, em diversas situações administrativas’. 

Assim, o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular foram previstos na 

Constituição. Em relação ao Judiciário, houve a legitimação de agentes 

coletivos contrariamente a uma tradição individualista-liberal. Cria-se, 

portanto, instrumentos onde não se faz necessário uma intermediação 

entre sociedade civil e Estado (...) em um sentido de reforço e de 

construção de uma cidadania não dependente.270 

                                                 
270 Ibidem, p. 242-244 (grifos nossos). 
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Conseqüentemente, diante de tal cenário, é fácil identificar que o 

desenho constitucional do Ministério Público atendia exatamente a esses “três 

estratos”. Na conclusão de KERCHE: 

 

O Ministério Público neste sentido [a um só tempo]: 1) é um agente 

privilegiado da defesa dos interesses coletivos (‘negação do passado’); 2) 

reforça o papel do Estado como agente privilegiado nas relações sociais, 

inclusive sob o aspecto paternalista (‘legado getulista’) e, 3) é um 

instrumento de reforço da cidadania, rompendo o modelo liberal-clássico 

de representação política via partidos políticos.271 

 

No mesmo sentir, Enzo Bello em oportuna abordagem: 

 

(...) o Ministério Público possui um status ao mesmo tempo de garantidor e 

de empreendedor da Democracia no Brasil, que assume duas missões 

concomitantes e convergentes: (i) resguardar os direitos fundamentais dos 

cidadãos, dos grupos desfavorecidos e das minorias frente os arbítrios do 

Estado; e (ii) fazer com que sejam implementadas, na prática, as 

                                                 
271 Ibidem, p. 244. 
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prestações positivas estatais e comunitárias destinadas aos avanços 

sociais propostos pelo texto programático e dirigente de 1988.272 

 

Reforça tal contextualização, BUSATO ao ressaltar “o interesse político 

constitucional de fazer com que o Ministério Público atuasse ombro a ombro em 

favor dos pólos considerados frágeis dentro das relações sociais”.273 

Tudo de modo a concluir que, sob um ponto de vista histórico e 

conjuntural, o Ministério Público representa uma verdadeira síntese dos vários 

aspectos que marcaram a construção da Constituição da República de 1988. 

A assunção deste novo perfil por certo gerou reflexos na seara criminal, 

seja interferindo de forma fundamental nas tradicionais atribuições de cunho 

processual da Instituição, seja inaugurando um campo de atuação até então 

inimaginável: atribuições de cunho extrajudiciais. 

 

2.  Reflexos constitucionais na atuação processual criminal do Ministério 
Público 

 

                                                 
272 BELLO, Enzo. Perspectivas para o Direito Penal e para um Ministério Público Republicano. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 295. Citando trecho da obra de Antônio Alberto Machado, 
destaca o autor: “ao Ministério Público, consciente do seu papel na construção da democracia, 
atuando em meio às relações de poder que governam a sociedade capitalista, parece não haver 
outra alternativa senão funcionar como canal de acesso à justiça para as camadas populares na 
defesa de direitos fundamentais, assumindo assim, como uma de suas funções institucionais, a 
defesa jurídico-política dos direitos humanos ou sociais formalmente assegurados pela nova ordem 
constitucional”. 
273 BUSATO, Paulo César. O papel do Ministério Público no futuro do Direito Penal brasileiro. 
Disponível em: <http://advocacia.pasold.adv.br >. Acesso em jan.2009. 
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Tal qual nos referimos, a visão clássica do Ministério Público sempre 

esteve atrelada à figura do “Promotor-acusador”. Não por outra razão que é 

através desta fisionomia que o Ministério Público acaba sendo mais bem 

reconhecido pela sociedade, que o relaciona tão somente com a de um mero 

órgão de acusação, ignorando-se se tratar de órgão legitimado à acusação 

(OLIVEIRA). 

É certo, porém, que a vinda do ordenamento constitucional de 1988 

ensejou uma necessária reanálise deste perfil, mormente tratando-se de 

Constituição recheada de princípios nitidamente de ordem garantista. De modo 

que, ao tempo em que se tornou fundamental reinterpretar-se todo o direito 

processual penal com base na principiologia constitucional trazida, fundamental 

se fez ainda que se percebesse que todos os atores sociais que fazem parte da 

persecução penal sofressem reflexos desta principiologia. 

Desde 1988, portanto, para bem compreender a normativa processual 

penal brasileira, imprescindível que a mesma seja (re)interpretada a partir das 

vigas mestras constitucionais. Nesta tarefa jamais poderá ser ignorado que 

também os agentes que fazem parte do sistema criminal sofreram as 

(benéficas) influências do sistema garantista fundado. 

Daí a necessária releitura do papel exercido pelo Ministério Público 

durante todo o curso da persecução. Se numa fase pré-CR/88 admitia-se que 

sua função limitava-se à de Promotor-acusador, a partir da Constituição tal 

(cômoda) posição não pode mais ser aceita. É que em todas as etapas 
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persecutórias – desde a fase investigatória até a fase executória – os membros 

da Instituição assumiram funções absolutamente distintas daquelas de outrora. 

Tome-se, como exemplo, inicialmente, as atribuições afetas ao 

Ministério Público na fase inaugural da persecução, isto é, na fase 

investigatória . Se antes da Carta as atribuições ministeriais limitavam-se a de 

requisitar a instauração de inquéritos policiais ou a realização de diligências 

(CPP, arts. 5º, II e 47), a partir de 1988 passou a ser possível, inclusive, a 

instauração de seus próprios procedimentos investigatórios274. 

Ademais, ressalta Décio Alonso Gomes, em peculiar abordagem, que 

“foi conferido também ao Ministério Público o especial dever de controlar a 

atuação dos demais agentes responsáveis pela primeira fase da persecução 

criminal, em especial a polícia, buscando que seus procedimentos ajustem-se 

às regras do Estado Democrático de Direito”.275  

Importa destacar, entretanto, a observação trazida por KERCHE de 

que, durante os trabalhos da Constituinte, aventou-se, inclusive, a possibilidade 

                                                 
274 Não se desconhece a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da 
existência e dos limites do poder investigatório do Ministério Público. Neste particular, registre-se 
recente decisão emanada da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em que se asseverou que “a 
denúncia pode ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo órgão do MPF sem a 
necessidade do prévio inquérito policial, como já previa o Código de Processo Penal. Não há óbice 
a que o Ministério Público requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenção da prova 
de modo a formar seu convencimento a respeito de determinado fato, aperfeiçoando a persecução 
penal (...)” (RE 535478/SC, Rel(a). Min(a). Ellen Gracie, j. 28.10.2008). Por todos, fundamentais as 
lições de Eugênio Pacelli de Oliveira: “A legitimidade do parquet para a apuração de infrações 
penais tem, de fato, assento constitucional, nos termos do disposto no art. 129, VI e VIII, da CF, 
regulamentado, no âmbito do Ministério Público Federal, pela Lei Complementar nº 75/93, 
consoante o disposto nos arts. 7º e 8º. Também o art. 38 da mesma Lei Complementar nº 75/93 
confere ao parquet a atribuição para requisitar inquéritos e investigações. Na mesma linha, com as 
mesmas atribuições, a Lei nº 8.625/93 reserva tais poderes ao Ministério Público dos Estados” (In 
Curso de Processo Penal. 10 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 384, grifos no original). 
275 GOMES, Décio Alonso. “Política criminal brasileira e o papel do Ministério Público”. In Patrícia 
Villela (Coord.). Ministério Público e Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 31. 
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de ir além, pois “pela ‘Carta de Curitiba’, a Confederação Nacional do Ministério 

Público elencava como atividade privativa do MP a promoção da ação penal 

pública e a supervisão dos ‘procedimentos investigatórios, podendo requisitá-

los e avocá-los’”.276 

Muito embora a tanto não se tenha avançado, certo é que a 

Constituição trouxe renovadas atribuições ao Ministério Público também na fase 

investigatória. Neste particular, vale a precisa observação de OLIVEIRA: 

 

Embora esquecido, deve-se lembrar que a Constituição de 1988 é um 

instrumento normativo amplamente oxigenado pelos ares da democracia, 

e que teve nítida e reconhecida finalidade de romper com os traços 

autoritários da ordem política e jurídica anterior. Nesse passo, como 

compatibilizar, em uma hermenêutica constitucional principiológica, que 

constrói um amplo sistema de liberdades públicas, fundado na proteção 

aos direitos fundamentais – eis o princípio do Estado Democrático de 

Direito –, a idéia de uma Constituição cidadã com a reserva das 

investigações para a polícia? Qual seria a razão de semelhante opção? 277 

 

Afora a renovação trazida na fase investigatória, importante modificação 

há de ser reconhecida, igualmente, a partir da fase do oferecimento da inicial 

acusatória  nas infrações penais cuja iniciativa da ação penal seja pública. Com 

                                                 
276 Ibidem, p. 249. 
277 Ibidem, p. 70 (grifos no original). 
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efeito, mesmo no tocante à fase do oferecimento da exordial, as atribuições 

ministeriais ganharam contornos diferenciados daquele então existente. 

Referimo-nos às modificações pelas quais têm passado o princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública, seja em âmbito normativo, seja em 

âmbito doutrinário. 

No âmbito normativo, nítida mitigação ao princípio da obrigatoriedade 

veio através da Lei nº 9.099/95 que, dando concretude à previsão do artigo 98, 

inciso I, da Constituição da República, no tocante às infrações penais de menor 

potencial ofensivo, trouxe a possibilidade do oferecimento da denúncia ser 

evitado nos casos em que couber o instituto da transação penal (art. 76). No 

dizer de LOPES JR.: 

 

Trata-se de relativização do princípio da obrigatoriedade, ou, ainda, de 

uma nova concepção a ser incorporada no sistema processual penal 

brasileiro: discricionariedade regrada. Mas, é importante destacar, esta 

muito longe de qualquer consagração de oportunidade e conveniência. 

Trata-se apenas de situações muito restritas e devidamente disciplinadas 

onde o Ministério Público tem uma pequena (e bem circunscrita) esfera de 

negociação com o imputado (dentro de rígidos critérios legais).278 

 

                                                 
278 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 2 ed. Vol. I. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 348. 
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Em âmbito doutrinário, cite-se, a título de exemplo, o entendimento que 

vem sendo advogado por OLIVEIRA no sentido de que, sob certas 

circunstâncias, apresentando a persecução, desde o seu início, prova 

indiscutível e incontestável – isto é, estreme de qualquer dúvida razoável – da 

existência de uma excludente de ilicitude estaria o Ministério Público autorizado 

a promover o arquivamento do inquérito policial, pois numa tal hipótese o 

processo penal se revelaria absolutamente inútil e contraproducente. No seu 

dizer: 

 

Entendimento contrário obrigaria o órgão do parquet – mesmo convencido, 

desde o início, da inocência (pela conduta justificada) do agente –, a 

oferecer denúncia contra este, imputando-lhe a prática de fato que sabe 

não ser criminoso. A hipótese consagraria inegável violação ao princípio 

constitucional da independência funcional do Ministério Público, a menos 

que se sustentasse que, na própria denúncia, então obrigatória, o órgão 

da acusação pudesse fazer referência expressa à existência da legítima 

defesa, arrolando, desde já, provas testemunhais exclusivamente no 

interesse da defesa, o que, convenhamos, é de um absurdo 

insustentável.279 

 

Embora tal entendimento certamente demandasse uma análise mais 

aprofundada, que fugiria às pretensões deste trabalho, uma alternativa 

                                                 
279 Ibidem, p. 112 (grifos no original). 
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normativa já em vigor que, de certa forma, aplaca esta dificuldade averiguada 

pelo autor referido, é a previsão do artigo 160 do Código de Processo Penal 

Alemão (StrafprozeBordnung, StPO), referido por Marcelo Batlouni Mendroni 

em trabalho comparativo voltado à “direção” da fase investigatória: 

 

StPO § 160: 

(1) Tão pronto tenha conhecimento a Promotoria de Justiça, por meio de 
denúncia ou outra via, da suspeita de um fato punível, deverá averiguar as 
circunstâncias com o fim de tomar sua resolução sobre se deverá exercitar 
a ação penal. 
(2) A Promotoria de Justiça deverá averiguar não só as circunstâncias 
que sirvam de incriminamento, como também as que sirvam de 
inocentamento , e cuidar de colher as provas cuja perda seja temível. 
(3) As averiguações da Promotoria deverão estender-se às 
circunstâncias que sejam de importância para a determinação das 
conseqüências jurídicas do fato. Para isto poderá valer-se de ajuda do 
Poder Judicial.280 
 

Por fim, ainda em âmbito doutrinário, há de se fazer referência a Luis 

Wanderley Gazoto em obra cujo próprio título já dá mostras de sua pretensão: 

“O princípio da não-obrigatoriedade da ação penal pública: uma crítica ao 

formalismo no Ministério Público”. Em seu prefácio, alerta o autor: 

 

O Ministério Público brasileiro ainda não se deu conta de suas relevantes 

funções na atual configuração do sistema punitivo: seus membros ainda 

agem como se estivessem sob a égide do Código de Processo Criminal 

                                                 
280 MENDRONI, Marcelo Batlouni. “A Tendência do Processo Penal Moderno”. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 22, abr./jun., 1998 (grifos nosso). 
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do Império, de 1832, quando até o juiz podia, de ofício, dar início à ação 

penal pública. Por certo, não foi desarrazoadamente que o constituinte lhe 

atribuiu a titularidade privativa da ação penal pública – se o escopo 

constitucional fosse meramente instrumental e não finalístico, 

evidentemente teria atribuído, para tanto, legitimação a qualquer um do 

povo, admitindo a ação penal de iniciativa popular. Se não o fez, é porque 

entendeu necessária a interposição de um órgão independente, com 

poderes de filtragem no mecanismo punitivo, objetivando a efetiva 

produção de resultados e não a insana e desarranjada acusação 

privada.281 

 

O que se vê, desta forma, é que, antes tido e entendido como regra de 

caráter absoluta, cada vez mais o princípio da obrigatoriedade da ação penal 

pública vem sofrendo mitigações, certamente como um reflexo de mudanças 

inauguradas pela Constituição. A nosso ver, entretanto, há ainda outras 

alterações substanciais nesta seara que demandariam um verdadeiro repensar 

do princípio em questão. Neste particular, fazemos coro às ponderações 

lançadas por Enzo Bello em análise que merece traslado: 

 

Conforme exaustivamente salientado, propomos uma atuação pragmática 

do Ministério Público focalizada nos crimes dotados de repercussão 

                                                 
281 GAZOTO, Luis Wanderley. O princípio da não-obrigatoriedade da ação penal pública. Uma 
crítica ao formalismo no Ministério Público. São Paulo: Manole, 2003, XV. 
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substancial em termos de danosidade social e de influência direta nos 

rumos da ordem jurídica e política. Destarte, para um engajamento efetivo 

nessa empreitada, cumpre a seus membros essencialmente realizar um 

filtro nos inquéritos policiais (e investigações criminais), a fim de aferir se 

realmente ensejam a deflagração de novos processos judiciais criminais, 

bem como nos que já estejam em curso. Assim, cumpre ter em mente, 

mais do que nunca, os princípios da lesividade, ofensividade e 

insignificância, de modo que a atividade ministerial esteja fulcrada na 

persecução das condutas realmente dignas da mobilização de todo o 

maquinário do Parquet para acionar o Judiciário e movimentar o aparato 

punitivo do Estado. Para tanto, é necessário atentar quanto ao tipo de bem 

jurídico que foi (ou possa vir a ser) lesionado por uma determinada 

conduta e quanto ao grau de agressão que esta possa lhe proporcionar. 

Enfim, ponderar-se-á (inclusive com base nos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da razoabilidade) acerca da (des)necessidade de se 

levar a juízo questões que não representam verdadeiramente malefícios 

para a sociedade, ou para um determinado indivíduo a ponto de merecer a 

deflagração de um processo judicial criminal. Em suma, é preciso que se 

passe de um Ministério Público ‘demandista’ para um ‘resolutivo’.282 

 

Afora as modificações introduzidas na função ministerial na fase 

investigatória e na fase da instauração da ação penal, mesmo no curso da 

                                                 
282 Ibidem, p. 341-342 (grifos no original). 
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instrução processual e até mesmo na fase recursal , passou a assumir o 

membro do Ministério Público cada vez mais uma posição verdadeiramente de 

agente imparcial, ou, como preferem alguns, de parte imparcial283. Neste 

sentido, novamente nos auxilia OLIVEIRA: 

 

Também o Ministério Público atua com inteira imparcialidade, a ele 

interessando, na mesma medida, tanto a condenação do culpado quanto a 

absolvição do inocente. Não se pode esquecer de que a fase pré-

processual, isto é, a fase de investigação, desenvolve-se sem a 

participação da defesa, do que resulta a conclusão de que somente o 

convencimento ou a opinio delicti inicial do Ministério Público, para fins de 

instauração da ação penal, é que é construída com alguma parcialidade. 

Mas, uma vez instaurada a relação processual penal, estabelecidos o 

contraditório e a ampla defesa, o Ministério Público é inteiramente livre 

para a reapreciação dos fatos, seja sobre o aspecto de direito, seja sobre 

a questão fática, não se podendo identificar em tal atuação tratar-se de 

exercício de direito de punir, mas unicamente do exercício do dever da 

ação penal, diante do convencimento firmado a partir do conjunto 

probatório colhido na fase investigatória (...). Enquanto órgão do Estado e 

                                                 
283 Especificamente no tocante à admissão da expressão ‘parte imparcial’, voltada ao Ministério 
Público, vd. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. (Ibidem, p. 374/375). No sentir do autor, há de se fazer 
uma diferenciação entre parte no sentido formal (referente à posição processual) e parte no sentido 
material (referente ao objeto dos requerimentos e alegações). A partir daí, conclui que o Ministério 
Público é parte material quando há coincidência entre a sua manifestação na causa (requerendo a 
condenação) e a sua posição no processo; é formal, por outro lado, quando não há tal 
coincidência, “como ocorre, p.ex., quando o Ministério Público, mesmo autor da ação, requer a 
absolvição do acusado”. 
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integrante do Poder Público, ele tem como relevante missão constitucional 

a defesa não dos interesses acusatórios, mas da ordem jurídica, o que o 

coloca em posição de absoluta imparcialidade diante da e na jurisdição 

penal.284 

 

Ressalte-se que esta imparcialidade do agente ministerial relaciona-se 

à liberdade que se lhe reconhece na apreciação dos fatos e do direito a eles 

aplicável. “O Ministério Público é livre e deve ser livre na formação de seu 

convencimento, sem que esteja vinculado a qualquer valoração ou 

consideração prévia sobre as conseqüências que juridicamente possam ser 

atribuídas aos fatos tidos por delituosos” (OLIVEIRA). 

Em precisa conclusão, Décio Alonso Gomes: 

 

O que sobreleva destacar é indispensabilidade de uma atuação objetiva 

e imparcial, esta última característica entendida como a inexistência de 

interesse pessoal do membro do Ministério Público na solução do caso 

penal. Não é crível que o Ministério Público tenha que atuar sob a 

bandeira da imparcialidade tal qual ocorre com o Judiciário, pois os 

integrantes do Parquet devem – obrigatoriamente – estar convencidos da 

sua opção antes de atuar (a chamada formação da opinio). O caráter 

híbrido destacado é o que permite a alteração da sua convicção ao longo 

do desempenho do seu mister (é dizer, ao longo das duas fases da 
                                                 
284 Ibidem, p. 373-374 e 384 (grifos no original). 
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persecução penal). O julgador, ao contrário, não deve externar sua 

opinião em qualquer momento que antecede a sentença, devendo estar 

aberto às razões expostas pelas partes interessadas do processo.285 

 

Por fim, no tocante à fase executória – a qual, tal qual referido, desde 

a Lei nº 7.210/84 já dava mostras de apresentar um outro perfil para a 

Instituição –, assumiu o Ministério Público verdadeira função de garante dos 

direitos humanos dos sentenciados, implantados ou não no sistema 

penitenciário. Neste particular, ao lado da fiscalização, interposição e 

intervenção em todos os incidentes executórios, há, cada vez mais, toda uma 

atuação voltada à fiscalização dos próprios estabelecimentos prisionais. Não 

por outra razão que, atualmente, não são raras interposições de ações civis 

públicas voltadas à interdição de centros de detenção e cadeias públicas ou, 

até mesmo, tendentes à implementação pelo Poder Público da política 

penitenciária estatal. Muito embora se trate de demandas interpostas perante o 

Juízo Cível, evidente os reflexos na seara criminal destas ações. Tudo, reitera-

se, fulcrado nos comandos trazidos pela Constituição da República de 1988. 

 

3.  Reflexos constitucionais na atuação extrajudici al criminal do Ministério 
Público 

 

Tradicionalmente, as atuações do Ministério Público, tanto na seara 

cível, quanto na seara criminal, estiveram vinculadas às relações processuais, 
                                                 
285 Ibidem, p. 32-33 (grifos no original). 
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isto é, estiveram voltadas a uma atuação de contornos demandistas. O advento 

da Constituição da República, neste particular, gerou verdadeira revolução nas 

atribuições ministeriais, lastreando-se em intervenções que, de forma 

embrionária, desde a década de 70 do século anterior, haviam sido inauguradas 

timidamente na seara ambiental, recebendo maior ênfase a partir da Lei nº 

7.347/85, que regulou a ação civil pública. 

Conceitos de interesses e direitos de natureza difusa, coletiva, 

transindividual e metaindividual, a partir da Carta, tomaram a ordem do dia, e 

isto até por conta da previsão explícita de funções ministeriais voltadas a eles 

(CR, art. 129, III)286. Na seara extrapenal, tal nomenclatura cada vez mais 

ganha representatividade e efetividade. São inúmeros, atualmente, os exemplos 

de intervenções ministeriais voltadas a atender tais interesses. 

O que se coloca à apreciação, entretanto, é até que ponto o Ministério 

Público brasileiro já teria despertado para os reflexos penais que a função 

constitucional inaugurada pelo referido inciso III pode apresentar. Indaga-se se 

a atuação de natureza extrajudicial voltada a atender interesses de natureza 

coletiva limita-se a uma atuação na seara extrapenal. 

Cremos que não, entendendo existir todo um rol de atribuições que, 

malgrado ultrapassado 20 anos da promulgação da Constituição da República, 

persiste dormente. 

                                                 
286 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) III - promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; (...)”. 
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Absolutamente preciso, neste ponto, o alerta de Enzo Bello287: 

 

“verificamos a existência de uma lacuna de extrema importância na 

produção acadêmica sobre o assunto: a exploração do aspecto político da 

instituição. Tanto do ponto de vista institucional, quanto do funcional (...) 

dificilmente se deixa de conceber o Ministério Público e seus respectivos 

órgãos enquanto algo estritamente jurídico. Especificamente no que tange 

ao campo criminal, sua seara tradicional de atuação, quando muito se 

recorre à História do Direito para situá-lo na introdução de tópicos como 

‘sistema acusatório’, ‘garantias processuais’, ‘modalidades de pena’, etc.”.  

 

Com base nas lições de GUARNIERI, reforça o autor que: 

 

“uma análise puramente ‘jurídico-formal’ de uma instituição como o 

Ministério Público é pouco satisfatória, ainda mais quando se tem em 

conta a sua relação com as normas constitucionais e o sistema político, 

bem como a importância da abordagem através das Ciências Sociais”. 

 

Enfim, acreditamos que há algumas hipóteses que também 

correspondem a atribuições constitucionais ministeriais vinculadas à seara 

                                                 
287 Ibidem, p. 290-291. 



144 
 

criminal, mas que até o momento ou não foram descortinadas ou o foram de 

modo absolutamente acanhado. 

Façamos uma abordagem do referido inciso III do artigo 129 da 

Constituição. Por meio de sua leitura, fácil identificar que em momento algum o 

constituinte limitou a defesa extrajudicial dos interesses difusos somente àquela 

voltada a interesses extrapenais. 

Tal qual visto supra, o ambiente contextual de promulgação da Carta foi 

marcado pelo desejo de criação de uma Instituição com claros propósitos de 

reforçar a cidadania, de criação de mais “uma alternativa à participação 

política”, dando-se ao “princípio participativo uma definição muito mais forte”, 

com clara “tendência democratizante” (KERCHE). Foram nestas circunstâncias 

que houve a criação do atual perfil constitucional do Ministério Público. 

Ora, se assim foi, mostra-se absolutamente legítimo o entendimento de 

que o inciso III em questão vai muito além daquilo no que tem sido aplicado. É 

dizer, há de se interpretá-lo dando-lhe a máxima efetividade, conforme 

CANOTILHO288. 

Daí estarmos autorizados a concluir que o Ministério Público brasileiro 

tem legitimidade constitucional para atuar extrajudicialmente  na defesa de 

interesses transindividuais também de natureza criminal. Neste particular, há de 

se perceber concluirmos de forma diversa da de Décio Alonso Gomes que, 

após dedicar estudo sobre o tema, firmou o entendimento de que, fora das 

                                                 
288 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 1999. 
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atuações penais demandistas, restaria ao Ministério Público atuar como “agente 

indutor” de política criminal, porém, essencialmente através de atuações cíveis 

demandistas, a saber: 

 

(...) a ação civil pública surge como especial ferramenta de efetivação do 

dever prestacional estatal. Ostentando o direito à segurança pública a 

natureza inconfundível de direito difuso (bastando a rápida consulta ao 

preceito do art. 81, inciso I, da Lei nº 8.078/90), a ação civil pública pode – 

folgadamente – tê-lo como objeto de atuação (cf. art. 1º, inciso IV, da Lei 

nº 7.347/85). A prestação dessa segurança pública deverá ser exigida do 

Estado-membro, à medida que a ameaça de lesão à liberdade e/ou à vida 

atinja a população da unidade federativa, e à União Federal, na medida 

em que afetadas são as instituições públicas. Note-se, por derradeiro, que 

a experiência revela que o Ministério Público não consegue isoladamente 

desenvolver ações de alteração das políticas públicas (ainda que 

considerado o termo de ajustamento de conduta). E é justamente por 

depender da interação com outros órgãos que se qualifica o Ministério 

Público, neste canteiro, como agente indutor da política criminal.289 

 

Esclareça-se. Não discordamos que o Ministério Público poderá fazer 

uso da ação civil pública para tutelar o interesse difuso à segurança pública. 

Neste ponto, fazemos coro ao anunciado pelo autor. Da mesma forma, não 

                                                 
289 Ibidem, p. 37. 
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negamos que a Instituição poderá, ainda fazendo uso de tal ação, demandar na 

proteção de outros interesses difusos que, mediatamente, geram reflexos na 

seara criminal. Citem-se, àquelas ações civis voltadas a áreas sociais como às 

atinentes à educação, ao trabalho, à assistência social, etc., verdadeiros 

subcomponentes da macroestrutura da política criminal290. Ainda, não 

discordamos da existência de bens jurídicos tutelados penalmente de natureza 

difusa que, por sua vez, haverão de receber a devida proteção judicial 291. 

Todas estas atribuições, entretanto, persistirão sendo demandistas, isto 

é, processuais. Na verdade, a interpretação que buscamos fazer do inciso III do 

artigo 129 da Constituição pretende ir além. É dizer, pretende legitimar o 

Ministério Público a participar de forma direta e interveniente no próprio 

processo de elaboração das políticas públicas como um todo e, no que ora 

nos interessa, das políticas criminais 292. Isto sem que seja proposta qualquer 

demanda. Advirta-se, desde já, política criminal entendida aqui como atividade 

do Estado, na precisa abordagem de BUSATO e HUAPAYA: 

 

                                                 
290 A expressão é de Décio Alonso Gomes (Ibidem, p. 34). 
291 Neste particular, assevera MIR PUG, Santiago: “las modificaciones que entretanto há ido 
experimentando el capitalismo e el modelo de Estado en nuestro âmbito cultural van determinando 
o exigiendo ciertos cambios em los bienes jurídicos del Derecho penal. Em la actualidad va 
abriéndose paso la opinión de que el Derecho penal debe ir extendiendo su proteccíon a intereses 
menos individuales pero de gran importancia para amplios sectores de la población, como El medio 
ambiente, la economía nacional, las condiciones de la alimentación, el derecho al trabajo em 
determinadas condiciones de seguridad social y material – lo que se llaman los interesses difusos” 
(In Derecho Penal: parte general. 5. Ed. Barcelona: Reppertor, 1998, p. 135 apud Gianpaolo 
Poggio Smanio. Tutela Penal dos Interesses Difusos. São Paulo: Atlas, 2000, p. 105-106). 
292 Ressalta Décio Alonso Gomes que “a política criminal, de forma geral, e a segurança pública, 
em particular, estão inseridas dentro do conceito de políticas públicas, que podem ser definidas 
como programas de ação governamental, sendo certo que estes programas representam o 
encontro de elementos técnicos de administração de recursos e meios públicos com a escolha 
política de prioridades para uso desses recursos” (Ibidem, p. 33). 
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Por um lado, a Política Criminal pode ser entendida como uma atividade 

do Estado e, por outro lado, se lhe pode considerar como uma atividade 

científica , que tem como objeto o estudo da postura política assumida 

pelo Estado em todas as fases de sua atividade relacionadas com o crime. 

A Política Criminal como atividade do Estado  faz parte da política geral 

do mesmo Estado. Dentro de um Estado Social e Democrático de Direito 

um dos fins que corresponde ao Estado é o de oferecer os meios para 

uma convivência pacífica em sociedade e a partir dela permitir o 

desenvolvimento harmônico de suas demais atividades. Precisamente 

com relação ao fenômeno delitivo ou os comportamentos desviados o 

Estado estabelece os fins que se têm que seguir para neutralizá-los e, 

posteriormente, emprega os meios adequados para a consecução desses 

fins (...). O Estado, através da Política Criminal, estabelece toda a 

orientação a seguir a fim de prevenir a criminalidade. Utiliza, para isso, 

políticas extrapenais, penais e dentro destas é imprescindível estabelecer 

quais são os fins e os meios que se devem empregar, quais são os 

comportamentos que se considera delitivos, quais são os fins que se 

pretende alcançar com as penas a serem estabelecidas, etc.293 

 

De fato, “o Ministério Público não pode partir da representação (errada) 

de que a lei criminal não deve/pode ser objeto de escrutínio, valoração e 

                                                 
293 BUSATO, Paulo César e HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal: fundamentos 
pra um Sistema Penal Democrático. 2. ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.16 (grifos no 
original). 
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decisão político-criminal”294. Cabe ao Ministério Público papel ativo e isto, 

inclusive, em respeito à atribuição que lhe foi outorgado pela Constituição da 

República. 

Neste ponto, acompanhamos entendimentos que cada vez mais vêm se 

firmando no sentido de que a Instituição não só pode como deve intervir no 

processo de desenvolvimento de leis e políticas estatais, mormente na seara 

criminal, assolada por grave crise de identidade. Isto sob pena de se mostrar 

conivente com o atual cenário. No dizer de BUSATO: 

 

(...) Os criminólogos há muito tempo, e os penalistas mais recentemente, 

vêm apontando com estarrecedora freqüência para o inegável fato de que 

o sistema penal tem contribuído historicamente para a manutenção do 

sistema de poder e para a preservação de desigualdades sociais. Ora, 

uma postura de conformismo quanto às revisões das políticas 

institucionais no campo penal converte o Ministério Público em uma 

entidade conivente com um sistema díspar que se opõe justamente à 

função de guarda do regime democrático.295 

 

No mesmo sentido Fábio Konder Comparato: 

 

                                                 
294 GOMES, Décio Alonso. Ibidem, p. 28. 
295 Ibidem. 
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Ora, no Estado contemporâneo o Ministério Público exerce, de certo 

modo, esse poder impediente, pela atribuição constitucional que lhe foi 

dada de impugnar em juízo os atos dos demais Poderes, contrários à 

ordem jurídica e ao regime democrático. A isto se acresce, ainda, a nova 

atribuição de promover a realização dos objetivos fundamentais do 

Estado, expressos no art. 3º da Constituição, pela defesa dos interesses 

individuais e sociais indisponíveis, consubstanciados no conjunto dos 

direitos humanos. (...) Na verdade, o bem comum do povo consubstancia-

se, precipuamente, no conjunto dos direitos fundamentais. E, embora 

formem eles um sistema solidário e indivisível, é manifesto que num país 

onde se instalou, desde os primórdios da colonização, a mais funda 

desigualdade social a defesa da dignidade da pessoa humana passa, em 

primeiro lugar, pela realização dos direitos humanos de conteúdo 

econômico, social e cultural, dado que eles representam, de certa forma, a 

condição de possibilidade para a extensão, às camadas mais pobres, das 

liberdades individuais clássicas. Nessa linha de combate, o Ministério 

Público deve atuar não só no plano dos direitos subjetivos públicos 

expressamente garantidos pela Constituição, o que, aliás, vem fazendo 

com inegável zelo; mas deve também exigir judicialmente o cumprimento 

do dever se implementarem políticas públicas nesta área.296 

 

                                                 
296 COMPARATO, Fábio Konder. “O Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais 
e culturais”. In: Estudos de direito constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 254-255. 
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Mesmo que se desejasse evitar esta interpretação por nós realizada do 

inciso III do artigo 129 da Carta, ainda assim a Instituição estaria legitimada a ir 

além das suas atribuições criminais clássicas. O próprio artigo inaugural da 

Seção correspondente ao Ministério Público (CR 127), ao fazer menção à 

“defesa da ordem jurídica” e “dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, 

por si só, já nos daria amparo constitucional suficiente para o que se advoga. 

Ou há alguma dúvida de que atuações voltadas à segurança pública não se 

subsumem na defesa da ordem jurídica e de interesses sociais? Neste 

particular, nos auxilia Enzo Bello: 

 

Ao promover a defesa da ordem jurídica, atuando como fiscal da lei 

(custos legis), o Ministério Público vai além da proteção da validade e da 

aplicação de textos normativos, devendo sempre visualizar o horizonte 

mais longínquo dos fundamentos, princípios e objetivos do Estado 

Democrático de Direito e da República. Somente vinculado a tais 

elementos, de elevada carga política e axiológica, o Parquet terá um norte 

funcional compatível com o seu verdadeiro mister de defensor dos 

interesses da sociedade, eis que a forma de Estado a que está perfilado, 

no corpo da Constituição Federal de 1988, tem seus alicerces fortemente 

fincados: na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF); na cidadania 

(art. 1º, II, da CF); na construção de uma sociedade livre, justa e solidária 
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(art. 3º, I, da CF); na busca da eliminação das desigualdades sociais (art. 

3º, III, da CF); e na prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF).297 

 

Cabe, portanto, a Instituição a atribuição extrajudicial de intervir no 

processo de definição das políticas criminais. Para tanto, porém, é fundamental 

que o Ministério Púbico aproxime-se do maior interessado e de quem é 

representante: a sociedade.  

De fato, para poder participar do processo de elaboração de policias 

criminais, fundamental o preciso conhecimento da realidade em que atua. E isto 

até por conta dos próprios elementos que se referem a essa política criminal no 

sentido a que nos referimos. Neste particular, vale o alerta de COSTA 

ANDRADE: 

 

Como toda política, também a política criminal, para ser esclarecida e 

eficaz, pressupõe o conhecimento, o mais aproximado possível, da 

realidade, dos factos pertinentes e relevantes. Resumidamente, para ser 

minimamente conseqüente, a política criminal postula: o conhecimento da 

fenomenologia criminal (que crimes se cometem, como se cometem, com 

que freqüência, como se distribuem no tempo e no espaço, dentro e fora 

das fronteiras, por tipos ou grupos de agentes, como são financiados, que 

danosidade social e alarme provocam, etc.); o conhecimento do impacto e 

conseqüências do estigma e das reacções (reincidência, ‘carreiras 
                                                 
297 Ibidem, p. 294-295. 
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delinquentes’, reinserção social, etc.). A lista não esta acabada nem 

fechada: ficam, de qualquer modo, enunciados alguns tópicos que, no seu 

conjunto, integram o núcleo central da investigação criminológica, como 

hoje é entendida e praticada.298 

 

Urge, desta forma, uma aproximação entre Ministério Púbico e 

sociedade. Nesta perspectiva, já tivemos oportunidade de ressaltar: 

 

Para tanto, porém, é imprescindível que tanto o “representante/protetor” 

quanto o “representado/protegido” se conheçam, interajam e estejam 

sintonizados nas mesmas aspirações. É dizer, sendo o Ministério Público 

o porta-voz e verdadeiro ombudsman da sociedade, parece evidente que 

seus membros devam conhecer a realidade dos problemas sociais contra 

os quais devem lutar em busca de soluções eficientes para o atingimento 

do bem comum e da paz social. Da mesma forma, na era da informação, 

crucial que a sociedade esteja habilitada e minimamente informada sobre 

o que exatamente pode esperar e provocar das atribuições do Ministério 

Público no seu perfil constitucional. Longo é o caminho, entretanto. 

Pesquisas de opinião recentes dão mostras do quanto se esta aquém do 

exigido. Para que se tenha uma idéia, em 2004 já se informava que 43% 

dos entrevistados conheciam o Ministério Público “só de ouvir falar”, sendo 

                                                 
298 COSTA ANDRADE, Manuel da. “Lei-Quadro da Política Criminal (Leitura crítica da Lei nº 
17/2006, de 23 de maio)”. In Revista de legislação e de Jurisprudência. Coimbra: Coimbra Editora, 
ano 135, nº 3938, maio-jun./2006, p.262/277. 
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que apenas ínfimos e incríveis 6% afirmaram o “conhecer bem”299. De 

outro lado, se o público alvo da pesquisa fosse constituído por integrantes 

da Instituição e o objeto da pesquisa indagasse a respeito do 

conhecimento científico e empírico da realidade social sobre a qual atuam, 

não seria arriscado dizer que essa perigosa tendência pouco se 

modificaria. Os números são impactantes, as impressões são 

preocupantes e ambos elementos combinados traduzem a necessidade 

da descoberta de um novo direcionamento para melhorar este aparente 

estado de coisas.300 

 

Daí a importância, uma vez mais, que o Ministério Público faça uso dos 

instrumentos da democracia participativa, ganhando relevo, na sua órbita, não 

só as audiências públicas, mas também a participação reuniões comunitárias, 

em reuniões de conselhos sociais e, ainda, a participação em conferências. 

Deve o Agente Ministerial, igualmente, criar outros ambientes capazes de 

propiciar uma verdadeira “busca ativa”, a qual possa permitir a extração das 

carências e das necessidades sociais, o que poderá ser feito, inclusive, a partir 

do manejo adequado de estatísticas e pesquisas científicas elaboradas. 

                                                 
299 CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Púbico. Pesquisa sobre o Ministério 
Público no Brasil – pesquisa de opinião realizada pelo Ibope em fevereiro de 2004. Rio de Janeiro, 
2004, p.64. 
300 BERCLAZ, Márcio Soares; CARUNCHO, Alexey Choi. O planejamento estratégico institucional 
e a participação democrática da sociedade. Tese aprovada à unanimidade no Congresso Estadual 
do Ministério Público. Curitiba, 2009. Disponível em: <http://www.ceaf.mp.pr.gov.br 
/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>. Acesso em maio.2009. 
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Tais instrumentos, importantes conquistas advindas com o novo 

ordenamento inaugurado a partir de 1988, correspondem a momentos únicos 

em que a Instituição ganha legitimidade e verdadeiramente assume seu papel 

de representante da sociedade. 

Com efeito, no enfrentamento de questões que cunho difuso, além de 
ampla e democrática discussão no âmbito interno da Instituição, é imprescindível 
aumentar a interlocução e a participação da sociedade, num processo capaz de 
propiciar não só aumento da legitimidade como a devida emancipação da 
consciência de cidadania. De modo que, na atualidade, não é mais admissível 
ignorar-se que as atuações ministeriais devem encontrar respaldo nos anseios da 
sociedade. 

Enfim, acredita-se que só através da efetiva assunção da função 

constitucional que ora procuramos destacar é que o Ministério Público, agora 

dotado da devida legitimidade constitucional, poderá interferir de forma pró-

ativa301 na definição das políticas criminais, viabilizando (re)discussões a 

respeito: da expansão desarrazoada do Direito Penal302; do absoluto descrédito 

das funções atuais da pena; e, da necessidade de alterações na legislação 

criminal, mormente diante da reinante “inversão de valores” no sistema punitivo 

pátrio303. 

                                                 
301 O termo ‘pró-ativo’ vem do inglês pro-active/proactive e se refere a algo ou alguém que antecipa 
futuros problemas, necessidades ou mudanças, que seja capaz de mudar eventos em vez de 
reagir a eles, fazendo com que as coisas aconteçam. 
302 Neste sentido, precisa a abordagem de BUSATO, Paulo César. O papel do Ministério Público 
no futuro do Direito Penal brasileiro. Disponível em: <http://advocacia.pasold.adv.br>. Acesso em 
jan.2009. Ressalta o autor ser “muito importante que o Ministério Público esteja consciente do 
papel determinante que exerce na evolução do desenvolvimento dogmático do Direito penal 
brasileiro, dado que suas opções político-criminais representam um papel de verdadeiro ‘filtro’ das 
questões que doravante tendem a ser postas em discussão”. 
303 Ressalta Enzo Bello: “Vigente desde 1940, o atual Código penal pátrio há muito não reflete as 
condutas que realmente representam transtornos para a sociedade brasileira, demonstrando-se 
em total descompasso, não somente em relação à evolução da criminalidade e de seus 
mecanismos de atuação, como também em referência aos costumes sociais contemporâneos. 
Estes, por si sós, já descriminalizaram uma série de condutas tidas como ilícitas naquela longínqua 
e nefasta época. A defasagem e a mora legislativa no Direito penal pátrio são de tamanha 
grandeza que, mesmo as leis penais extravagantes, obviamente dotadas de maior especificidade e 
que, teoricamente, deveriam ser elaboradas e aprovadas com maior agilidade, atualmente também 
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Somente então, acredita-se, a sociedade civil finalmente terá voz no 

incremento das políticas criminais, servindo o Ministério Público como 

verdadeira “alternativa à participação política”, isto é, como ponte direta entre a 

coletividade e o Estado, tal qual fora desejo do Constituinte (KERCHE). 

 
Conclusão 
 

Ao cabo do trabalho, nos parece ter restado evidente que, quando muito 
se fala em reengenharia no âmbito do Ministério Público brasileiro, mostra-se 
oportuna a realização de uma reanálise de antigos perfis e dogmas da Instituição, 
mormente com vistas a aferir os reflexos gerados pela Constituição da República 
de 1988 na seara das atuações criminais dos agentes ministeriais. 

Antes vinculado a uma atuação essencialmente demandista, através da 
propositura da ação penal de iniciativa pública, a partir da nova ordem 
constitucional, o Ministério Público assumiu novo perfil, circunstância que além de 
gerar reflexos nas atribuições da persecução penal, inaugurou um novo leque de 
funções, desta feita, de cunho eminentemente extrajudiciais. 

Fizemos referência, em especial, à intervenção ministerial no processo de 
elaboração e desenvolvimento de políticas criminais, a qual, no nosso sentir, tem 
fulcro constitucional, seja através da interpretação dotada de máxima efetividade 
do artigo 129, inciso III, seja através da leitura que há de ser feita do próprio 
“caput” do artigo 127 da Carta. 

Ainda pouco exploradas, inclusive em âmbito doutrinário, tais atribuições, 
entretanto, exigem uma aproximação e sinergia entre a Instituição e a sociedade, 
pois enquanto esta não reconhecer e souber de modo adequado o que seu 
“representante” faz, dificultada estará não só a atuação da Instituição como, 
sobretudo, a possibilidade do atendimento aos comandos traçados pelo Poder 
Constituinte Originário. Mais do que isso, o risco deste distanciamento é que 
equivocadamente possa o corpo social pensar na necessidade de buscar um 
substituto para nele projetar o que pode e deve ver exigido do Parquet.  Sempre 
atual, neste ponto, o alerta de MAZZILLI de que: 

 

                                                                                                                                                     
demonstram-se ultrapassadas e ineficazes. Por fim, não abarcam adequadamente as condutas 
reprováveis que realmente devem ser criminalizadas e cometem profundos disparates na 
cominação de penas, caminhando cegamente no refluxo do Sistema Penal hodierno” (Ibidem, p. 
321). Trata-se, porém, de “reformulação que só surtirá efeito se conjugada a uma profunda 
mudança de mentalidade daqueles que lidam com o Direito Penal, de maneira que passem a ser 
observados os mandamentos da Constituição Federal e que seja conferida uma prioridade e a 
devida importância aos valores por ela evidenciados” (Ibidem, p.289). 
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“sem maior respaldo social (legitimação) e sem um trabalho bem feito e 

produtivo, em todos os setores da atuação ministerial, se o próprio 

Ministério Público não tomar a frente na sua reforma destinada a mudar 

sua face e sua atuação, será inevitável que a própria sociedade faça aos 

poucos suas próprias mudanças”.304 
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O Direito penal será capaz de proteger os bens jurí dicos pós-
modernos, como o meio ambiente? 

Alexandre Ramalho de Farias* 
 

Resumo: O presente trabalho apresenta como panorama inicial as características da sociedade pós-
industrial – chamada de sociedade do risco –, especialmente com relação às questões relativas ao 
meio ambiente. Observando-se que este desenvolvimento social desencadeia uma demanda 
crescente para o Direito penal e que, ao contrário do que pugnam os princípios penais de garantia, 
como da atuação subsidiária, o resultado é um movimento de expansão do mesmo. A doutrina penal 
buscou várias orientações para enfrentar essas novas realidades, merecendo destaque, e uma 
análise crítica mais detida, a corrente minimalista da Escola de Frankfurt e a corrente de atuação do 
Direito penal por meio de duas velocidades. Ressalte-se, ainda, que o desenvolvimento da teoria do 
bem jurídico recebeu expressamente matiz constitucional em diversos ordenamentos jurídicos e 
reforçou a índole de atuação material do Direito penal, não mais pela tutela de bens apenas 
individuais, mas também coletivos. Neste ponto, mostra-se necessária a tutela penal do meio 
ambiente como bem jurídico supraindividual, e, conseqüentemente, gera-se alguns pontos de 
enfrentamento relativos à dogmática penal tradicional, exigindo sua adaptação sob a perspectiva das 
formas de imputação e, sobretudo, encontrando como fundamento razões de política criminal de 
maior envergadura. 

 

1. Aproximação 

 

O surgimento dos primeiros agrupamentos humanos trouxe a necessidade de criar 
normas de comportamento que visavam a garantir a paz social305. Com esse objetivo, através do 
pacto social, o indivíduo abdicou de certa parcela de sua liberdade, transferindo poderes ao 
soberano, de forma exclusiva, de estabelecer a norma e punir aqueles que não a cumprissem306. 

Pela sua própria natureza o direito pode ser considerado uma forma de controle social, 
que é ditado para regular a sociedade e, ao mesmo tempo deve ser atualizado e retroalimentado 
pelas mudanças da sociedade. Portanto, regula e é regulado pela sociedade – ubi societas ubi 
jus307. 

Antes mesmo de desenvolver as questões propriamente relativas ao Direito penal 
ambiental ou informático, por exemplo, cumpre desenvolver alguns conceitos iniciais relativos 

                                                 
* Alexandre Ramalho de Farias, Mestre em Direito Econômico e Social, do Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Setor de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Promotor de 
Justiça do Estado do Paraná e Professor da FEMPAR – Fundação Escola Superior do Ministério Público. 
O presente texto é parte da Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre em Direito Econômico e Social, do Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de 
Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
305BRUNO, A., Direito Penal, Vol. I, p. 53 e seguintes. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1959. 
306RIOS, R. S., Tomas Hobbes Penalista? In: Homenagem a Carlos Henrique de Carvalho. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1995. p. 658 et. seq. 
307PRADO, L. R., Curso de Direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral: arts. 1o a 120. 2. ed. rev., atual. e 
ampl., 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.p. 27. Ao tratar do ordenamento jurídico e das 
normas penais, ensina LUZON PEÑA, D. M.: “Como parte do Direito que é, também o conjunto organizado 
de normas que constitui o Direito penal supõe uma regulamentação e ordenamento – de determinados 
aspectos e com determinados meios – da vida social; por isso recebe o nome de ordenamento jurídico-penal 
ou, mais abreviadamente, de ordem jurídico-penal” vide Curso de Derecho penal. Parte General. Madrid: 
Universitas, 2002, p. 49. Tradução nossa. 
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ao Direito penal e as características da sociedade atual – denominada como sociedade de risco e 
seus reflexos na política criminal. 

A história do Direito penal e do Direito processual penal revela a prevalência, na 
idade antiga, de penas bastante severas e a ausência de garantias mínimas relativas ao 
direito de defesa por meio de processos sumários e absolutamente inquisitórios308. 

No Estado Moderno – absoluto – a aplicação da pena era considerada monopólio 
do Estado e justificava-se pela exigência de justiça como castigo divino, verdadeiro 
instrumento de sofrimento dos súditos309. 

À medida em que o Estado absolutista foi perdendo espaço para o Estado liberal, 
passou a ocorrer um abrandamento do Direito penal, a partir do movimento reformador do 
século XVII e XVIII, caracterizado pelo período humanitário e científico trazido pela 
doutrina iluminista de autores como VOLTAIRE, HOBBES, ROUSSEAU, JEREMIAS 
BENTHAM, e principalmente o MARQUES DE BECARIA310. 

Nesse contexto, poder-se-ia conceituar o Direito penal não apenas como o ramo 
do direito que, buscando a proteção de bens jurídicos, determina as transgressões contra 
a ordem social que se constituem em delito, tendo como conseqüência a aplicação de 
penas e medidas de segurança311, mas também sob a perspectiva de garantia do 
indivíduo a limitar o ius puniendi do Estado312. 

Esse viés garantista313 do Direito penal encontrou terreno fértil na evolução do 
Estado liberal para o Estado Social de Direito, especialmente a partir de textos 
constitucionais programáticos, caracterizados por extenso rol de direitos, tendo como 
precursoras a Constituição mexicana de 1917 e a de Weimar em 1919, sob a trilogia da 

                                                 
308Vide a respeito FOUCAULT, M., Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Vozes, 1987. 
309Ibid.: “Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta 
principal da Igreja de Paris (aonde devia ser) levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, 
carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; (em seguida), na dita carroça, na praça de Grève, e 
sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua 
mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes 
em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre 
derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus 
membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento”. op. cit. p. 9. 
310Vide por exemplo o pensamento penalista de Hobbes, onde “se encontram valiosos postulados liberais 
que influenciaram o nascimento do direito moderno: como o princípio da legalidade, o primado da legislação 
sobre os costumes, a certeza do direito, a racionalidade da pena, que fazem do mesmo um dos precursores 
do iluminismo jurídico, com notória relevância na esfera penal, pois ao pensamento iluminista influenciará 
nas codificações que se deram na Europa entre os sécs. XVII e XVIII. RIOS, R. S., op. cit. p. 657 et. seq. 
Sobre Beccaria, vide LUISI, L., Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 2003. p. 307 et . seq. E, ainda, na conclusão do próprio BECCARIA, C. B., Marchesi di,: “(...) para 
que a pena não seja a violência de um ou de muitos contra o cidadão particular, deverá ser essencialmente 
pública, rápida, necessária, a mínima dentre as possíveis, nas dadas circunstâncias ocorridas, proporcional 
ao delito e ditada pela lei. In: Dos delitos e das penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2. 
ed.rev., 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 139. 
311JESCHECK, H. H., Tratado de Derecho Penal – Parte general. Tradução de Miguel Olmedo Cardenete, 
Granada: Comares Editorial, 2002. p. 10 et. seq. 
312MIR PUIG, S., El sistema del Derecho penal en la Europa actual. Livro em homenagem à Claus Roxin. 
Barcelona: Ed. Bosch, 1995. p. 28/29. 
313Acerca do modelo penal garantista como parâmetro de racionalidade, de justiça e legitimidade da 
intervenção punitiva, vide FERRAJOLI, L., Direito e Razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 683. 
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liberdade, igualdade e fraternidade, e, com especial relevo à dignidade da pessoa 
humana314. 

Passando novamente do Direito constitucional para o Direito penal, houve o 
desenvolvimento e vinculação a princípios de garantia como o da legalidade, da 
culpabilidade, do estado de direito, da humanidade, da proporcionalidade, etc315. 

Especial destaque recebeu o princípio da intervenção mínima ou ultima ratio, 
sustentando a aplicação subsidiária do Direito penal como meio necessário à proteção de 
bens jurídicos, última alternativa, apenas nos casos em que a intervenção de outros 
ramos do direito não seja suficiente à tutela pretendida. Deve-se, portanto, em primeiro 
lugar, “esgotar-se todos os meios extra-penais de controle social”. 

Nesse sentido, LUIZ LUISI traz o dispositivo precursor do citado princípio: 
 

“Entendendo ser necessário enfrentar e dar solução ao problema em foco, a 
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu art. 
8a determinou que ‘A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente 
necessárias”..., Punha-se, assim, um princípio orientador e limitador do poder 
criativo do crime. Surgia o princípio da necessidade, ou da intervenção mínima, 
preconizando que só se legitima a criminalização de um fato se a mesma 
constitui meio necessário para a proteção de um determinado bem jurídico. Se 
outras formas de sanção se revelam suficientes para a tutela desse bem, a 
criminalização é incorreta. Somente se a sanção penal for instrumento 
indispensável de proteção jurídica é que a mesma se legitima”.316 

 
No âmbito restrito da doutrina penal cumpre observar que os referidos princípios 

norteadores do Direito penal moderno nem sempre receberam a devida acolhida dentro 
da dogmática jurídico-penal. É ainda lugar comum um pensamento divorciado entre a 
dogmática e a política criminal. A ciência penal ficou, durante decênios, discutindo 
questões abstratas como a inserção do dolo no tipo, ou o conteúdo exclusivamente 
normativo da culpabilidade, ignorando que essas categorias somente se viabilizam nas 
suas razões de política criminal. Assim, tomada por uma discussão teórica entre 
causalistas e finalistas (na atualidade ainda ocupando espaço nos manuais práticos)317, a 
ciência penal olimpicamente deixou de observar as novas necessidades advindas da 
política criminal e próprias da sociedade moderna318. 

                                                 
314Constituição da República Federativa do Brasil. Art.1o, inciso III. 
315PRADO, L. R., op. cit. p. 84. 
316Cfr. LUISI, L., op. cit. p. 38 et. seq. 
317Vide BITENCOURT, C. R., Manual de Direito penal: parte geral, vol. 1. 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2002. Vide ainda, anteriormente, BRUNO. A., op. cit. Vol. I, p. 287 et. seq. 
318A respeito, quanto à aceitação – a partir dos anos setenta – esta discussão sistemática e conceitualmente 
abstrata cedeu lugar a uma orientação teleológica – valorativa das categorias do delito aos conteúdos de 
política criminal. Neste sentido, a referência é obrigatória à obra de Claus ROXIN, à qual aderimos. Cite-se, 
inicialmente, como marco principal sua obra Política Criminal e Ciência Jurídico penal. Tradução Greco. L., 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000. Sobre o mesmo tema, aceitando a orientação de ROXIN, vide LUZON 
PEÑA, D. M., p.238/239. Indicando a renovada concepção da dogmático jurídico penal, assim assevera: 
“Mas a disciplina científica que estuda o Direito penal tem realmente uma dupla vertente: A dogmática penal 
ou estudo técnico-jurídico do Direito penal vigente, e a política criminal, que valora do ponto de vista político 
– em sentido amplo – os objetivos e os meios da prevenção do delito e, entre eles, de modo especial avalia 
criticamente o Direito penal vigente e propõe reformas de lege ferenda”. op. cit. p.92. Tradução livre. 
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Constata-se, na realidade, que os critérios atuais de política criminal seguem 
justamente em sentido contrário, expresso através da expansão do Direito penal, 
maximizada pelas características da sociedade de risco. Essa expansão ocorre por meio 
de uma “deliberada política de ‘criminalização’, expressa por freqüentes e parciais 
alterações, pelo legislador, na Parte Especial do Código Penal ou pela edição de leis 
penais especiais”, pelo “aumento dos marcos penais dos delitos clássicos”, pela “ampla 
utilização da técnica dos delitos de perigo abstrato”, pela “responsabilidade penal da 
pessoa jurídica”, pelas “profundas alterações na área do processo pena319”, ou mesmo 
pelo agravamento das condições de execução penal. Denota-se que a expansão da lei 
penal responde a situações originadas na sociedade moderna, condizentes com a sua 
evolução tecnológica e econômica. Resta analisar a dimensão do alcance dos avanços da 
sociedade de “risco” e sua repercussão na seara penal. 
 

1.2. A sociedade de risco e o meio ambiente 
 

A sociedade atual, pós-industrial320, vive um verdadeiro dilema porque, muito 
embora tenha alcançado um estágio bastante avançado de desenvolvimento científico e 
tecnológico, encontra-se ameaçada pelos próprios riscos criados ou superdimensionados 
pelo referido estágio de desenvolvimento. Seus efeitos que, em princípio, seriam positivos, 
percebe-se agora, vêm acompanhados de grandes ameaças, que põem em risco a 
própria existência humana, conforme primorosa análise realizada por BECK321, 
desenvolvida a seguir. 

Vale dizer que, antes mesmo de abordá-la, o contexto é marcado pelo homem 
como ator principal que, movido por objetivos gananciosos, conscientemente ou não, 
produz incessantemente a destruição de seu habitat, isto é, do meio ambiente em que ele 
próprio está inserido e do qual é parte integrante. 

A par de tantas outras questões relevantes a serem desenvolvidas quando o 
assunto é a sociedade de risco (como o direito informático), trata-se aqui especialmente 
do aspecto relativo ao meio ambiente que necessita de ampla divulgação e discussão 
acerca das alternativas e dos caminhos a traçar, pois além das conseqüências sociais, 
políticas e culturais, os lucros desta fase de modernidade não são partilhados, ao 
contrário do que ocorre com seus riscos que, de uma forma ou de outra, mais cedo ou 
mais tarde, serão suportados por todos. 

Em se tratando de meio ambiente, alguns primados lógicos, corriqueiramente 
utilizados por outras áreas do conhecimento não servem de critério. Vide como exemplo a 
questão alimentar no mundo: 
 

                                                 
319GOMES, L. F., Globalización e Derecho penal. In: A ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro 
homenaje al professor doutor don José Cerezo Mir. Madrid: Editora Tecnos, p. 331 et. seq. Tradução livre. 
320Segundo Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa:“1. que se segue à era industrial e que se 
caracteriza pela utilização crescente da computação, da automação, dos meios eletrônicos na industria e em 
todos os campos da atividade econômica (sociedade p.). 2. que já não depende da indústria pesada (diz-se 
da economia ou sociedade)“. HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S., elaborado pelo Instituto Antônio Houaiss de 
Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2269. 
321BECK, U., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Editora Paidós, Barcelona, 2002. 
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“Dois homens tem duas maçãs. Um come as duas. Assim, pois, pela média cada 
um comeu uma maçã. Transferida à repartição de alimentos no mundo, esta frase 
diria que pela média todos os seres humanos da Terra estão saciados. Aqui, o 
cinismo é evidente. Em uma parte da Terra as pessoas morrem de fome, 
enquanto em outra parte os problemas causados pelo excesso de alimentação se 
converteram em problema de primeira grandeza322”. 

 
Da mesma forma, no que respeita à questão relativa aos níveis de poluição, sabe-

se que existem locais com níveis aceitáveis e, todavia, outros absolutamente excessivos. 
Nesse campo, deve-se ressaltar, o nível médio não serve de padrão porque, dentre as 
situações avaliadas, poderá estar determinada hipótese de grave poluição, causadora de 
lesões ou, até mesmo, de vítimas letais. Restando, desta forma, muito abaixo dos padrões 
minimamente aceitáveis. 

Ainda, segundo BECK, para determinar a questão diferenciada do meio ambiente, 
cumpre observar que os mesmos níveis de substâncias nocivas certamente terão 
conseqüências diferenciadas com relação a várias pessoas e, em especial, a cada uma 
delas. Mesmo quanto às investigações e testes realizados com determinadas substâncias, 
os mesmos são questionáveis, pois costumam utilizá-las individualmente, ao contrário da 
infinidade de reações e combinações a que estão sujeitas no organismo humano. 

As decisões políticas acerca das orientações a serem assumidas, quando se trata 
de meio ambiente, necessitam de um alto nível de conhecimento que, na maioria das 
vezes (contaminação por energia radioativa ou química, substâncias nocivas na água e 
em alimentos), não foi estabelecido ou não está acessível. Ou ainda, quando alcançado, 
por sua especialidade e tecnicidade, encontra-se fora do alcance cognitivo e intelectual do 
homem médio, tornando-o refém das informações de técnicos e cientistas, as quais 
poderão ser manipuladas, pois não tem condições mínimas de compreendê-las ou mesmo 
aferí-las323. 

A causalidade também é diferenciada porque nem sempre será direta, 
relacionando, desde logo, causa e efeito. Por vezes poderá representar uma causalidade 
indireta, cujo efeito ocorre por via transversa, após percorrer um longo caminho, como nos 
casos de contaminação de animais e plantas por substâncias químicas, as quais 
representaram, ao longo da cadeia alimentar, um acúmulo tóxico perigoso, sobretudo em 
seu final onde, que em regra, encontra-se o ser humano. 

Embora as situações em questão estejam relacionadas com conhecimentos 
bastante específicos e com variáveis de toda ordem, adverte BECK que, também em sede 
de política de meio ambiente, há que se deparar e enfrentar a questão (ética) fundamental 
de como se quer viver, e se o fim (enriquecimento) justificará os meios (lesão ao meio 
ambiente). 

De outro lado, até mesmo a radicalização absoluta em defesa do meio ambiente 
certamente traria prejuízos, na medida em que a proibição pura e simples de atividades 
econômicas abstratamente lesivas ou, ainda, na hipótese de não ser demonstrada, desde 

                                                 
322BECK, U., op. cit. p. 31. Tradução livre. 
323BECK, U., op. cit., p. 33. 
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logo, sua natureza inofensiva, acarretaria restrições sociais que, todavia, devem ser 
resguardadas para situações excepcionais324. 

Resta evidente que, em tempos de globalização e alta competitividade no 
mercado industrial, comercial e laboral, ocorre, o embate entre o progresso econômico e 
os limites aceitáveis ou não em sede de riscos ao meio ambiente. Vide, por exemplo, 
certos empreendimentos econômicos que são aceitos por determinados governos como 
forma direta de criação de empregos e que não analisam a potencialidade dos danos ao 
meio ambiente e nem mesmo chegam a assumi-los. Passa a valer, então, a máxima do in 
“dubio pro progressu”325. Portanto, verifica-se que não há uma análise global das 
possibilidades e dos riscos relativos a determinada atividade econômica, ou, em havendo, 
tudo será relativizado em face de certa quantidade de postos de empregos. 

Sem embargo, BECK aduz que até mesmo a prosperidade econômica encontra-
se absolutamente esvaziada diante de contaminações ambientais de certas proporções 
porque, na realidade, acaba por inviabilizar o desenvolvimento humano saudável. Então, 
restam algumas perguntas (fundamentais) em busca de respostas: Deve-se assumir a 
possibilidade de catástrofes ecológicas em nome de interesses econômicos? Estarão 
corretos os conceitos de progresso, bem estar, desenvolvimento econômico, dentre 
outros? 

Em uma escala menos severa, vale a hipótese corriqueira do proprietário rural que 
realiza queimadas para ganhar o tempo (e o trabalho) relativo à limpeza do terreno. Desta 
forma, adiantando o plantio, perceberá que com o passar dos anos a produtividade 
diminuirá, ao invés de aumentar, trazendo por conseqüência a desvalorização da 
propriedade. Verdadeiro contra senso para quem tira o sustento da terra. O título jurídico 
(posse/propriedade) permanece, todavia seu conteúdo social e econômico326 é esvaziado. 

Em razão até mesmo da função social que medeia as atividades econômicas, o 
desafio com o qual se depara é o de encontrar o caminho viável, possível, através de um 
risco permitido, aceitável, superando, assim, o paradigma do risco não previsível, não 
quantificado327. 

Entretanto, a busca desse caminho viável a ser percorrido encontra percalços de 
toda ordem na medida em que se assiste, a cada dia, ao surgimento de novos riscos, ou 
seja, a uma pluralidade cada vez maior de elementos, e, sobretudo ameaças ao equilíbrio 
do ecossistema. 
 

“Há uma superprodução de riscos que em parte se relativizam, em parte se 
complementam, em parte se disputam mutuamente a supremacia. (...) as 
ameaças ao solo, às plantas, ao ar, à água e aos animais adotam lugar especial 
nesta luta de todos contra todos pelas definições do risco mais vantajoso (...)328”. 

 
Essa pluralidade de causas de dano ou riscos potenciais, segundo BECK, reflete a 

idéia de que todos são responsáveis e, ao mesmo tempo, ninguém será responsável. O 

                                                 
324ROMEO CASABONA, C. M., La responsabilidad penal de las actividades de riesgo: El principio de  
precaución en las actividades de riesgo. Cuadernos de Derecho Judicial, III – 2002. Madrid: Consejo 
General del Poder Judiciario, 2002, p. 19 et. seq. 
325Cfr. BECK, U., op. cit. p. 40. 
326Ibid. p. 45. 
327ROMEO CASABONA, C. M. R., op. cit. p. 19 et. seq. 
328BECK, U., op. cit., p. 37. Tradução nossa. 
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conceito (de responsabilidade) fica diluído, disperso na sociedade, sendo que aquele que 
não participa (da preservação) não se sente responsável. Passa a reinar uma 
cumplicidade geral, em favor da irresponsabilidade. 

De outro lado, ainda em sede de meio ambiente, mas ao contrário de muitas 
outras questões, há a negação da luta de classes, a qual passa a ser relativa, pois ainda 
que as classes privilegiadas economicamente continuem a ter um padrão de vida superior, 
não deixarão de consumir a mesma água, respirar o mesmo ar, suportar as mesmas 
alterações climáticas, etc. Aqui, a supremacia econômica não se destaca a ponto de 
estabelecer diferença representativa porque as conseqüências geradas a partir de danos 
ao meio ambiente atingem de forma similar, tanto aquele que é economicamente 
favorecido, quanto o que não é. 
 

“Com a extensão dos riscos da modernidade (com a colocação da natureza, da 
saúde, da alimentação, etc. em perigo) se relativizam as diferenças e os limites 
sociais. (...) Neste sentido, as sociedades de risco não são sociedades de classes; 
não se pode pensar suas situações de perigo como situações de classe, nem 
seus conflitos como conflitos de classe329”. 

 
Até mesmo entre países mais e menos desenvolvidos, já começa a aparecer a 

sujeição a receber dejetos industriais ou mesmo a atividade industrial nociva em troca de 
uns poucos empregos e valores relativos a impostos quando, entretanto, os lucros 
auferidos pela atividade não serão partilhados ou reinvestidos, mas sim repatriados. Não é 
casual a transferência de empresas que desenvolvem atividades lesivas ou 
potencialmente lesivas ao meio ambiente para países subdesenvolvidos, e sim, a 
aplicação prática da “força atrativa” sistemática entre a pobreza extrema e os riscos 
extremos. Ademais, segundo a lógica vigente, a morte ocasionada pela fome é uma 
ameaça visível, ao contrário daquela que se dá por intoxicação330. 

Nesse sentido, mais uma vez assiste razão a BECK: 
 

“A ignorância dos riscos não perceptíveis, que encontra sua justificação (...) na 
supressão da miséria palpável, é o terreno cultural e político em que florescem, 
crescem e prosperam os riscos e as ameaças. De acordo com as relações de 
poder e os padrões de relevância vigentes, na ocultação e na competência entre, 
por um lado, as situações problemáticas da sociedade de classes, industrial e de 
mercado e, de outra parte, as situações problemáticas da sociedade do risco 
vence a lógica da produção de riqueza, e precisamente por isso ao final a 
sociedade de risco. A evidência da miséria impede a percepção dos riscos (...) 

                                                 
329Ibid., p. 42. Tradução livre. 
330Vide a respeito CORCOY BIDASOLO, M., “A consideração do fator custo meio-ambiental não é somente 
um aspecto decisivo na instalação de empresas em países não desenvolvidos, mas a situação se reproduz 
no próprio contexto da Europa, onde os países do norte transferem aos países do sul os problemas meio-
ambientais e inclusive em um mesmo Estado, como seria o caso de Espanha, onde os territórios mais ricos 
se aproveitam de sua melhor situação econômica para proteger em seu espaço territorial o meio ambiente, o 
que sempre representa maior qualidade de vida, e levar a outras Comunidades as empresas 
contaminantes”. In: Protección penal del Medio ambiente: Legitimidade y alcance. Competencia penal y 
administrativa en materia de Medio ambiente. Derecho penal de la empresa – Universidad Publica de 
Navarra. p. 617. Tradução livre. 
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(...) a garantia do crescimento econômico tem a prioridade absoluta. A ameaça 
da perda de postos de trabalho serve de pretexto para ampliar os níveis 
permitidos na emissão de toxinas, relaxar seu controle e evitar que se investigue 
a presença de elementos nocivos nos alimentos (...)331”. 

 
De outro vértice, mas ainda nesta matéria, ocorre o chamado efeito bumerang, 

quando, cedo ou tarde, quem acabará sofrendo as conseqüências serão aqueles que 
produziram o ato lesivo ou mesmo iriam beneficiar-se com ele. A própria poluição do ar, 
acabará também afetando os próprios diretores e funcionários da empresa que lança 
produtos tóxicos na atmosfera. O agricultor também utilizará a água em que lança 
defensivos agrícolas. A população vizinha à usina nuclear ou a fábrica poluidora sentirá os 
efeitos climáticos tais como grandes períodos de estiagem ou mesmo terríveis enchentes. 

Ademais, é notório que a sociedade de risco, com todas as suas características e 
especificidades, encontrou muitas possibilidades de desenvolvimento na sociedade atual, 
dividida por uma crise de suas instituições como família, escola, religião, etc. Em especial, 
o ideal individualista onde países, comunidades e indivíduos buscam apenas a satisfação 
de suas próprias necessidades, sem mesmo importar-se com as graves conseqüências 
dessa ideologia. 

 

“E certamente esse é o modelo social hoje dominante do ‘individualismo de massas’, em 
que a ‘sociedade já não é uma comunidade, mas sim, um agregado de indivíduos 
atomizados e narcisisticamente orientados para uma íntima gratificação dos próprios 
desejos e interesses332”. 

 

Mesmo a queda na taxa de natalidade da maioria dos paises desenvolvidos, além de 
outras justificativas, também representa o individualismo expresso pela clara preferência 
prioritária da realização pessoal, profissional, em relação a outros valores, como a constituição de 
família. 

Conclui-se por uma supervalorização da esfera econômica, em detrimento de outros 
elementos e valores importantes do desenvolvimento social, que são relativizados ou mesmo 
ignorados através de uma busca cega pela evolução dos indicadores de desenvolvimento 
econômico. 

 
“Sua exposição aos riscos é considerada “não demonstrada”; os efeitos que eles 
revelam para os seres humanos e para o meio ambiente, “muito exagerados”. (...) 
Ademais, somente um rápido crescimento do produto social poderia criar os 
pressupostos para uma maior proteção do meio ambiente. Invoca-se a confiança 
na ciência e na investigação. Simplesmente, sua racionalidade ainda não havia 
encontrado as soluções para todos os problemas. Frente a isto, a crítica à ciência 

                                                 
331BECK, U., op. cit., p. 51. Tradução nossa. 
332SOUZA, A individualidade pós-moderna. “AFD”, 1999, p. 321 et. seq. Apud. SILVA SÁNCHEZ, J. M., La 
expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades pós-industriales. Civitas: 
Madrid, 2001.p. 35. Tradução livre. 
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e aos medos do futuro é estigmatizada como “irracional”. (...) Pois o risco formaria 
parte do progresso. (...)333”. 

 
Essas causas desenvolvidas a respeito da ‘sociedade de risco’ fazem surgir na 

coletividade uma ‘expectativa’ por maior segurança e, por conseqüência, haverá um acréscimo na 
demanda de atividades estatais de controle, especialmente junto ao Direito penal. Todavia, essas 
exigências relativas à expansão da lei penal em searas antes não abrangidas transfiguram-se em 
implicações na dogmática jurídico-penal até então limitadas a uma noção restrita e individual dos 
interesses penalmente tutelados. Não se desconhece o avanço da ciência penal na tutela de bens 
jurídicos supraindividuais de natureza econômica334, porém, recentes estudos destacam a 
superação do viés patrimonial-individualista, para uma perspectiva na qual o meio ambiente, 
configurado como direito fundamental, legitima-se como objeto de tutela penal335. 

 

1.3. A expansão do direito penal 
 

A sociedade de risco, conforme estabelecida acima, ao exigir uma atuação mais 
eficaz do Direito penal, determina o abandono do padrão ideal, representado pela defesa 
de um direito penal mínimo, como ultima ratio, passando-se ao “necessário”, configurado 
pela expansão do Direito penal336. 

O citado princípio reza que para proteger bens jurídicos considerados importantes, 
o Estado apenas está legitimado a lançar mão da pena caso não encontre outro meio 
menos grave de atuar (mal menor). Então, configuraria uma vertente externa, na medida 
em que outros ramos do direito, como Direito civil, administrativo, etc., não se mostrassem 
eficientes ao atuarem como forma de controle social. E, ainda, uma interna, quando se 
deve prescindir de determinada sanção penal (p. ex. pena privativa de liberdade), na 
medida em que outra (também de caráter penal), menos grave, se mostre eficiente. Daí a 
expressão princípio da intervenção mínima, subsidiariedade ou ultima ratio337. 

Entretanto, sem embargo da defesa praticamente unânime pela doutrina do 
referido princípio, na prática o que se opera é a expansão do Direito penal “através da 
criação de novos bens jurídico-penais, ampliação dos espaços de risco jurídico-
penalmente relevantes, flexibilização das regras de imputação e relativização dos 
princípios políticos criminais de garantia338”. 

Dessa forma, observa-se o câmbio do modelo social, marcado pelas 
conseqüências de grandes modificações no modelo econômico como a globalização e, 

                                                 
333BECK, U., op. cit. p. 52. Tradução livre. 
334Cite-se por todos MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, C., Derecho penal económico – Parte general. Valencia: 
Tirant lo blanch, 1998. 
335Vide SCHÜNEMANN, B., Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal 
alemana. Universidad Externado de Colômbia – Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofia del 
Derecho, 1996. 
336SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 1 passim. 
337SILVA SÁNCHEZ, J. M., Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 
2002. p. 246/247. 
338SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 20. 



167 
 

especialmente, em relação ao Direito penal339, pelo aparecimento de novas formas de 
criminalidade como os delitos de natureza econômica e uma demanda social de maior 
proteção, segundo análise de SILVA SÁNCHEZ340. 

Com relação às possíveis causas da expansão do Direito penal, merece destacar 
que, em primeiro lugar, a partir de mudanças sociais e culturais, ocorreu o surgimento de 
novos bens jurídicos decorrentes de novos interesses (p. ex. bens jurídicos coletivos) ou 
novas valorações de interesses pré-existentes (p. ex. meio ambiente, patrimônio histórico-
artístico, etc.), ambos merecedores de tutela penal. 

O próprio surgimento da sociedade de risco, face suas particularidades já 
analisadas, transforma-se em causa da expansão do Direito penal, tanto pela evolução 
das atividades produtivas que acaba por marginalizar certa parcela da população 
(criminalidade comum), quanto pelo progresso técnico que desenvolve novas formas de 
criminalidade organizada (criminalidade econômica, ‘ciberdelinqüência’, etc.). Ainda, a 
complexidade da sociedade com vários fatores de delinqüência (desemprego crescente, 
correntes migratórias, etc.) que estabelecem uma situação de “insegurança objetiva”, 
decorrente das decisões que criam os riscos e, ainda, pelas decisões que massificam os 
efeitos dessa nova criminalidade. Nesse contexto, a tipificação de condutas através de 
delitos de lesão tornou-se insuficiente, exigindo o surgimento de novas formas, como as 
de delitos de perigo concreto e abstrato341. 

Toda essa onda de criminalidade encontra-se diariamente exposta nos meios de 
comunicação, superdimensionada e, o que é pior, também à disposição de profissionais 
nem sempre preparados e informados para tratar do assunto com a seriedade necessária, 
mas, preocupados sim em transformá-la em objeto sensacionalista, como subterfúgio para 
melhores resultados à sua atividade de mídia, ou seja, para vender mais exemplares ou 
aumentar os índices de audiência. O resultado deste espetáculo de mídia, mostrado em 
revistas, jornais, rádio e televisão é uma sensação de insegurança (subjetiva) crescente 
na sociedade342. 

Portanto, a dificuldade de adaptação às mudanças sociais cada vez mais constantes, 
aliada à crescente criminalidade impulsionada por fatores econômicos, sociais, pela inoperância 
do sistema repressivo cada vez mais ineficiente e, ainda, por informações multiplicadoras de 
ilícitos e catástrofes, faz crescer a desorientação pessoal, especialmente a sensação de 
insegurança (subjetiva superior à objetiva) e, por conseguinte, faz surgir uma demanda de 
responsabilidade do Estado e do Direito penal como solução para grande parte dos problemas. 

O grande número de relações sociais, expresso através de relações não pessoais, 
como por exemplo, as relações de consumo, ou ainda, as prestações sociais do governo 
(Estado-previdência) acabam por gerar uma coletividade de sujeitos passivos, que 

                                                 
339A esse respeito sustenta GRACIA MARTÍN, L.: “Deste modo, há que se compreender que sua adequação 
e validade estão condicionadas pela subsistência do modelo da sociedade que lhe sustenta e, por isso, que 
aquelas terão de ser consideradas superadas na mesma medida em que se tenha transformado o modelo 
de sociedade (...) In: La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro em homenaje al Professor 
Doutor Don José Cerezo Mir. Editora Tecnos: Madrid, 2002. p. 356. Tradução livre. 
340SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 20 et. seq. 
341GRACIA MARTÍN, L., op. cit. p. 359. Cumpre observar, ainda, que a nossa legislação penal não 
desconhecia a figura dos tipos de perigo (vide o tipo penal do art. 250 que trata do tipo penal de incêndio, e 
a sua utilização nas condutas delitivas contra a fé pública). Todavia, este direcionamento enfocava um viés 
individual-patrimonial do bem jurídico tutelado. 
342SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 32 et. seq. 
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“mutatis mutandis”, acabam se identificando com o sujeito passivo de delitos, sendo que, 
antes mesmo de concretizar-se a “profecia”, estarão certos da necessidade da aplicação 
de um Direito penal máximo. 

A sociedade diante dessa insegurança (objetiva e subjetiva) crescente, clama pela 
expansão do Direito penal, ainda que o referido avanço represente a perda de garantias 
do indivíduo em face do exercício do jus puniendi do Estado. Especialmente no que diz 
respeito à criminalidade organizada: 
 

“Seja como for, o certo é que a criminalidade organizada (narcotráfico, terrorismo, 
pornografia), a criminalidade das empresas (delitos fiscais, de meio ambiente, em 
matéria de consumo – saúde e interesses econômicos), a corrupção político-
administrativa ou o abuso de poder, e inclusive a violência conjugal do 
denominado “tirano doméstico” e o assédio, aparecem em primeiro plano de 
discussão social sobre o delituoso. E a nova Política criminal intervencionista e 
expansiva recebe as boas vindas de muitos setores sociais, antes reticentes ao 
Direito penal, que agora lhe acolhem um tanto como reação contra a criminalidade 
dos poderosos343”. 

 
Outra questão que contribui para a expansão do Direito penal é o “descrédito de 

outras instâncias de proteção”, expresso em primeiro lugar “pela ausência de uma ética 
social mínima”, mas também pela crise social em que se está mergulhado. Pois a família, 
a escola, a religião, dentre outras instituições, não cumprem sua função de estabelecer e 
ensinar valores. Então, quando da necessidade de reprimenda, a tarefa caberá – de forma 
equivocada - única e exclusivamente ao Direito penal. A esse respeito observa Jean-
Claude GUILLEBAUD, citado por SILVA SÁNCHEZ: 

 
“Quando uma sociedade perde seus pontos de referência e quando os valores 
compartilhados – sobretudo na definição elementar do bem e do mal – se 
desvanecem, são substituídos pelo Código Penal. Se você fala com os 
magistrados, te dirão que está pedindo uma tarefa impossível: não somente 
aplicar o direito, que é sua função, mas também produzir valores, para os quais 
não se sentem qualificados344”. 

 
Os movimentos sociais (associações ecológicas, de consumidores, feministas, 

pacifistas, de bairro, etc.) como organizações não governamentais, que num passado 
recente buscavam a defesa do indivíduo em face da aplicação do Direito penal (ius 
puniendi); hoje, expressam, dentre suas atividades principais, a promoção da paz social 
em favor de seus interesses. Sendo que, inclusive, questionam as autoridades quanto a 
uma atuação mais efetiva do Direito penal buscando atenuar o sentimento de impunidade 
que prospera, inclusive com a majoração de penas e a diminuição de garantias (p. ex. a 
lei de crimes hediondos foi resultado de uma manifestação social – caso Daniela 
Perez)345. 

                                                 
343SILVA SÁNCHEZ, J. M. La expansión del Derecho penal (...). op. cit p. 56. Tradução livre. 
344Ibid. p. 63. Tradução nossa. 
345Vide a respeito o pensamento de ALBRECHT, P. A, destacando que enfoca apenas uma orientação, isto 
é, da Escola de Frankfurt. Independentemente das posições assumidas por esta escola, há que se 
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O próprio SILVA SÁNCHEZ alerta para o fato de que as características – 
desenvolvidas até aqui – da expansão do Direito penal (e, porque não dizer da sociedade 
de risco) – sofrerão um grande impulso ocasionado pela globalização econômica e 
integração supranacional, como fenômenos típicos da sociedade pós-industrial. 

 

“Meu prognóstico é, com efeito, que o Direito penal da globalização econômica e da 
integração supranacional será um Direito desde logo crescentemente unificado, mas 
também menos garantista, em que se lhe flexibilizarão as regras de imputação e onde se 
relativizarão as garantias político-criminais, substantivas e processuais. Neste ponto, 
portanto, o Direito penal da globalização não fará mais que acentuar a tendência que já se 
percebe nas legislações nacionais, de modo especial nas últimas leis em matéria de luta 
contra a criminalidade econômica, a criminalidade organizada e a corrupção346”. 

 
No que pertine à globalização, é necessário dizer que: 

 
“(...) Em que pese a importância de seus aspectos culturais e políticos, a 
globalização é um fenômeno de significado fundamentalmente econômico. Por 
isso, não é de se surpreender que a criminalidade da globalização seja de caráter 
fundamentalmente econômico, por um lado, em razão de seu conteúdo, e 
marcadamente empresarial, por outro, (...)347”. 

 
Partindo das premissas da sociedade atual (de risco), há que se desenvolver os 

contornos de um Direito penal moderno, que faça frente aos desafios da era pós-moderna. 
Ainda que a doutrina tenha desenvolvido vários caminhos possíveis, buscando certa 
objetividade dentro dos limites restritos do presente trabalho, e por parecerem escolhas 
com maior aceitação, restringe-se348, a seguir, à análise da chamada Escola de Frankfurt 
e à corrente que sustenta a atuação de um Direito penal de duas velocidades. 

 Advirta-se, todavia, que essa discussão é um espaço aberto no âmbito da doutrina penal. A opção por uma maior incidência da 
lei penal nos novos âmbitos de tutela afeta, sem dúvida, as categorias tradicionais de imputação penal. Nesta orientação, é válida a reflexão dos 
membros da Escola Penal de Frankfurt para uma constatação efetiva da utilização de mecanismos extra-penais para combater os desafios da sociedade 
de risco. Ressalte-se ainda que, independentemente da escolha da orientação assumida, deverão ser respeitados os princípios penais de garantia do 
Estado de Direito. Qualquer tentativa extrema de flexibilizar estes princípios tornará a dogmática jurídico-penal nula e dissociada das suas razões de 
política criminal valorativas. 

 

1.4. A Escola de Frankfurt 
 

                                                                                                                                                     
concordar na instrumentalização da lei penal por segmentos sociais que dentro do convívio democrático 
muitas vezes se transformam em grupos de pressão em fase pré-legislativa. In: El Derecho penal en la 
intervención de la política populista. La insustenible situación del Derecho penal. Instituto de ciências 
criminales de Frankfurt (Ed.) Área de Direito da Universidade Pompeu Fabra (Ed. Espanhola), Granada, 
2000. p. 477. 
346SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 81. Tradução nossa. 
347GRACIA MARTÍN, L., op. cit. p. 370. Tradução livre. 
348Descarta-se também, como bem o faz PALAZZO, F., a proposta criminalizadora de funcionalização 
extrema do Direito penal, segundo STRATENWERTH, porque divorciada de critérios minimamente 
razoáveis de imputação e do exercício de garantias frente ao direito penal. In: Principios fundamentales y 
opciones político-criminales en la tutela penal del ambiente en Italia. Revista Penal. n. 4. Jul/1999. p. 71. 
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Através de uma vertente conservadora, a chamada Escola de Frankfurt sustenta a 
defesa do Direito penal mínimo349, segundo a proposta de restrição a um núcleo penal 
básico, tendo por objeto apenas condutas que atentem contra bens jurídicos individuais (a 
vida, a saúde, a liberdade e a propriedade)350. 

A referida Escola, capitaneada por HASSEMER, comunga a idéia de restrição, 
sendo que apenas a lesão efetiva de um bem jurídico legitimaria a atuação do Direito 
penal, sobretudo porque esta atuação afeta direitos e liberdades do indivíduo – como 
critério negativo, segundo os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade351. 

Questiona, ainda, a utilização do Direito penal para solucionar problemas sociais 
tão complexos, de toda ordem, através da ampliação da técnica de imputação pelo uso de 
tipos de perigo abstrato, com a exclusão do resultado material como elemento do crime e, 
conseqüentemente, com a alteração sensível da relação causa-efeito entre conduta e 
sanção penal352. 

Defende-se especialmente que a lesão a bens individuais resta concreta e 
precisa, ao contrário da tutela de bens coletivos que se dá de forma bastante vaga, 
“ampliando enormemente o âmbito de aplicação do Direito penal, ao prescindir do 
prejuízo, se prescinde também de demonstrar a causalidade”353. Desta maneira, sustenta-
se que a atividade estatal de persecução penal – outrora “marcada por limites de 
autonomia” – passa a gozar da possibilidade de intervenção ilimitada354. 

As garantias do indivíduo em face do Estado seguem sendo suprimidas através 
“da flexibilização do processo como instrumento de luta contra o delito”, pelo uso de vários 
institutos (e. g. “endurecimento da norma relativa à prisão preventiva”) que culminam com 
a limitação da atividade probatória em prejuízo da defesa e, quiçá, quebrando a própria 
lógica constitucional. Tudo isso segundo o fundamento, questionável sob seu ponto de 
vista, da criminalidade de massas e criminalidade organizada355. 

Os indicadores utilizados para justificar a citada expansão do Direito penal, como 
a “explosão da criminalidade violenta” e a “elevada criminalidade estrangeira” são 
relativizados, respectivamente, pela argumentação de que o número de crimes graves 
divididos pelo número de habitantes, traria uma proporção aceitável pelo fato de que não 
se trata de questão relacionada à nacionalidade, mas às condições sociais, tudo 
superdimencionado pelos meios de comunicação356. 

                                                 
349FIGUEIREDO DIAS, J., Temas básicos da doutrina penal. Coimbra: editora Coimbra, 2001. p. 165. SILVA 
SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 19. 
350Ibid. p. 19. 
351HASSEMER, W., Persona, mundo e responsabilidad: bases para una teoría de la imputación en el 
Derecho penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1999. p. 45/46. 
352ALBRECHT, P. A., op. cit. p. 477. 
353HASSEMER, W., op. cit. p. 55. Tradução livre. 
354ALBRECHT, P. A., op. cit. p. 475. 
355Ibid. “(...) Um pensamento centrado exclusivamente na eficácia da persecução penal quebra qualquer 
barreira constitucional frente a intervenção estatal na esfera de liberdade do cidadão”. Ainda, sublinha o 
referido autor: “(...) Ademais disto, a ‘força’ da criminalidade organizada ‘para pôr em perigo o sistema’ seria 
também o motivo para essas violações de Direitos fundamentais. A metáfora político-criminal da 
‘criminalidade de massa’ e da ‘criminalidade organizada’ são os cavalos de Tróia com os quais se 
impulsiona intensamente a erosão do Direito penal do Estado de Direito”. op. cit. p. 485 et. seq. Tradução 
livre. 
356Ibid. op. cit. p. 480/481. 
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As críticas ao moderno Direito penal seguem com relação a sua excessiva 
funcionalização357, sendo que o mesmo deixaria de ser um instrumento de reação frente 
às lesões graves, às liberdades dos cidadãos (passado), para se transformar em um 
instrumento de política de segurança (futuro/prevenção), com objetivos eleitorais (ou 
eleitoreiros). Sendo que, até mesmo por sua atuação deficitária frente a uma exigência 
maior, poderia macular sua efetividade e, por conseguinte, sua função simbólica358. 

Com relação aos novos riscos da sociedade, a citada doutrina sugere como 
alternativa à atuação do Direito penal liberal, a criação de um direito de intervenção, 
configurado como um direito sancionador. Justamente por não se tratar propriamente de 
Direito penal, permitiria a flexibilização de garantias inerentes a este, tais como os critérios 
de imputação (tipos de perigo – concreto e abstrato), princípios processuais mais 
dispositivos possibilitando, muitas vezes, acordo entre as partes e até mesmo a 
responsabilidade da pessoa jurídica, porém, pela aplicação de sanções outras que não a 
privativa de liberdade.  

Na lição de HASSEMER: 
 

“Em minha opinião a solução está em eliminar uma parte da modernidade do atual 
Direito penal, levando a cabo uma dupla tarefa: por um lado, reduzindo o 
verdadeiro Direito penal ao que se denomina ‘Direito penal básico’ (a), e, por 
outro, potencializando a criação de um ‘direito de intervenção’ (b) que permita 
tratar adequadamente os problemas que somente de maneira forçada se pode 
tratar dentro do Direito penal clássico. 
Em todo caso, formam parte deste núcleo todas as lesões aos clássicos bens 
jurídicos individuais, (...). 
(...) Este ‘direito de intervenção’ estaria posicionado entre o Direito penal e o 
Direito administrativo sancionatório, entre o Direito civil e o Direito público, com um 
nível de garantias e formalidades processuais inferior ao do Direito penal, mas 
também com menos intensidade nas sanções que poderão impor-se aos 
indivíduos. (...)”359. 

                                                 
357MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, C., In: Algunas reflexiones sobre la moderna teoria del big crunch en la 
seleción de bienes jurídicos penales (especial referencia al ámbito económico). La ciencia del derecho penal 
ante o nuevo siglo: libro homenaje al Profesor doctor don José Cerezo Mir. p. 397. 
358HASSEMER, W., op. cit. p. 57. 
359Ibid., op. cit. p. 67 et. seq. Tradução livre. Também MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, C., refere-se ao citado 
posicionamento: “Com efeito, e para expressar em palavras de Hassemer, o Direito penal liberal tradicional 
deveria, certamente, reduzir seu objeto ao que ele denomina de ‘Direito penal nuclear’, mas as infrações 
concernentes a esses novos bens jurídicos (como os referentes à ordem econômica) poderiam ser 
reguladas através de o que ele chama de um “Direito de intervenção”, que, ainda que não pareça 
suficientemente estabelecido, teria que ser configurado como um Direito sancionador situado a meio 
caminho entre o Direito penal e o Direito de contravenções ou de infrações de ordem, entre o Direito público 
e o Direito civil; este Direito de intervenção se caracterizaria por conter garantias e procedimentos menos 
rigorosos e exigentes que os que acompanham o Direito penal, mas, como contrapartida, disporia de 
sanções de menor gravidade que este último, ou seja, menos lesivas para os Direitos individuais”. Algunas 
reflexiones sobre la moderna teoria del big crunch (...). op. cit. p. 395 et. seq. Tradução livre. No Brasil, 
favorável à criação de um direito administrativo sancionador, cite-se o trabalho de REALE JÚNIOR, M.: 
“Desse modo, pode-se avançar na construção de uma terceira via, que dote o Ordenamento de um 
instrumento mais ágil que, sem deixar de atender a alguns princípios garantistas do Direito penal, supere os 
óbices que tornam este último ineficiente, fazendo atuar, por outro meio e de modo eficaz, os fins de 
prevenção e retribuição na defesa de bens jurídicos essenciais, fracamente protegidos pela lei penal, que se 
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Todavia, há certa tendência à aproximação entre o Direito penal e o Direito 

administrativo sancionador, sendo que a linha divisória restaria bastante tênue, 
meramente quantitativa entre ilícito penal e ilícito administrativo, seja pelo maior ou menor 
grau do injusto ou, ainda, pela gravidade da sanção vinculada.  

Justamente por não tutelar bem jurídico individual (imediato), a tutela penal do 
meio ambiente como bem coletivo (mediato)360, deveria ser estabelecida como espécie de 
Direito administrativo sancionador, combatido por meio de infração administrativa361, 
conforme sustenta HASSEMER362: 
 

“Ora, se quisermos que o Direito ambiental seja verdadeiramente eficiente, então 
devemos cuidar de lhe emprestar o maior número de condições de intervenção 
vivas e dinâmicas. Do Direito penal, por sua vez, espera-se que permaneça 
rigorosamente como Direito penal do fato, com conceitos claros e sólido perfil 
garantístico. Em suma, o Direito penal não serve para resolver os problemas 
típicos da tutela ambiental”. 

 
Pela ótica da crítica à recente expansão do Direito penal em novos âmbitos de 

tutela (principalmente na economia e no meio ambiente), resulta procedente, em parte, os 
postulados assumidos pelos membros da Escola de Frankfurt, no sentido da reivindicação 
de um Direito penal mínimo, incidindo nas condutas mais graves com seus critérios 
tradicionais de imputação. Esta é uma exigência sob a qual os adeptos da citada Escola 
não têm monopólio de princípios. Por outro lado, assumir o caráter simbólico da atuação 
da lei penal na proteção de bens jurídicos coletivos (inúmeros tipos penais na tutela 
ambiental teriam esta feição), entretanto, não implica a deslegitimação do Direito penal em 
intervir nesta seara. Uma questão é a crítica a esta atuação outra bem diversa é a 
negativa da tutela penal quanto a estes bens jurídicos penais fundamentais363. 

 

                                                                                                                                                     
revela despicienda”. Despenalização no Direito penal econômico: uma terceira via entre o crime e a infração 
administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 28, Out/Dez de 1999. p. 116 et. seq. 
360Vide a respeito da diferenciação entre bem jurídico mediato e imediato, a lição do Professor MARTÍNEZ-
BUJÁN PEREZ, C., Derecho penal económico (...). p. 90 et. seq. 
361Vide tratando acerca da Escola de Frankfurt: SCHÜNEMANN, B., Consideraciones críticas (...).op. cit. p. 
18/19. 
362HASSEMER, W., A preservação do ambiente através do direito penal. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. n. 22. p. 27 et. seq. 
363Com base no pensamento de Bernd SCHÜNEMANN vide as recentes considerações de RÍOS, R. S.: “(...) 
Perante as condutas lesivas ao meio ambiente, não resta nenhuma dúvida sobre a função intervencionista 
do Direito penal, mero reforço de normas administrativas. A reparação do dano, atrelada ao instituto da 
suspensão do processo, transforma-se em mecanismo alternativo à sanção penal. Todavia, esta atuação de 
proteção do meio ambiente com os recursos do Direito penal – associada às normas administrativas nos 
níveis de controle – não é entendida como inócua ou meramente ‘simbólica’. No pensamento de 
Schünemann, a função mais importante da política criminal moderna é outorgar à proteção do meio 
ambiente o lugar que merece na ordem dos bens jurídicos, ou seja, o lugar central. In: Causas de extinção 
da punibilidade nos delitos econômicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 136 – vide, ainda notas 
4 e 5. Sobre este aspecto, seguiremos tecendo considerações adiante (vide tópico 2.8). 
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1.5. O Direito penal de duas velocidades 
 

Diante do panorama anteriormente desenvolvido – da sociedade de riscos e 
expansão do Direito penal e da previsível opção social por esta, SILVA SÁNCHEZ sugere, 
como alternativa de expansão do Direito penal, sua atuação através de duas velocidades, 
tendo como critério diferenciador a espécie de sanção penal a ser aplicada, dentre outros. 

O Direito penal, na era da globalização, postula demandas eminentemente 
práticas, tais como o controle de novos setores como a criminalidade econômica – 
destaca por elementos de organização, transnacionalidade, poder econômico, 
organização permanente e estável,364 claramente diferenciada da criminalidade comum (e. 
g. crimes contra a pessoa, crimes comuns contra o patrimônio, etc.) que, entretanto, ainda 
estão carentes de disciplina legal e de desenvolvimento dogmático365. 

Ainda, segundo o referido autor, frente à globalização, o Direito penal terá o 
compromisso de realizar uma resposta uniforme à criminalidade transnacional, quiçá 
através de um consenso relativo à parte geral, especialmente no que diz respeito à teoria 
do delito, aos princípios e garantias político-criminais366. 

Esse caminho seria percorrido pela legislação penal moderna e, ainda, pela 
dogmática penal através de critérios processuais penais mais dispositivos, possibilitando 
acordos entre as partes (e. g. transação penal – art. 76, da Lei 9.099/95), pela 
relativização dos critérios de imputação penal (e. g. maior incidência de tipos de perigo 
abstrato), pela discussão e alteração de primados básicos como a responsabilidade penal 
da pessoa jurídica. 

Sustenta-se a aplicação de um Direito penal mínimo com relação à pena privativa 
de liberdade, através de regras rígidas de imputação penal e princípios de garantia, 
aplicáveis à criminalidade tradicional, ou seja, delitos de homicídio, furto, roubo, etc. De 
outro lado, para fazer frente à nova criminalidade, especialmente à criminalidade 
econômica, seria necessária uma outra velocidade ao Direito penal, através de uma 
flexibilização dos princípios político-criminais de garantia e dos critérios de imputação 
penal, porém, tendo como conseqüência jurídica o ressarcimento do dano causado e de 
sanções restritivas de direitos e pecuniárias, portanto, diversas da pena privativa de 
liberdade. 

Nesse sentido: 
 

“(...) Por um lado, como se viu, será difícil frear uma certa expansão do Direito penal, dada a configuração e aspirações das sociedades 
atuais. Por outro lado, a teoria clássica do deito e as instituições processuais que são reflexo, por sua vez, da correspondente vocação 
político-criminal de garantia própria do Direito nuclear da pena de prisão, não teriam que expressar idêntica medida de exigência em 
um Direito penal moderno, com vocação intervencionista e regulamentadora, baseado, por exemplo, nas penas pecuniárias e privativas 
de direitos, assim como em um eventual Direito penal de reparação. A tudo isto pode fazer-se frente a uma configuração dualista do 
sistema de Direito penal, com as regras de imputação e princípios de garantia em dois níveis. 

(...) Se nos atemos ao modelo sugerido, há somente duas opções: a primeira, que 
tais delitos se integrem no núcleo do Direito penal, com as máximas garantias (no 
relativo à legalidade, à proporcionalidade, à lesividade, à prova, etc.); e as mais 
rigorosas regras de imputação (imputação objetiva, autoria, comissão por 
omissão, etc.); e a segunda, que se mantenha a linha de relativização de 

                                                 
364GRACIA MARTÍN, L., op. cit. p. 372. 
365SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del derecho penal (...). op. cit. p. 85 et. seq. 
366Ibid. p. 89 et. seq. 
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princípios de garantia que hoje está acompanhando tais delitos, e em tal caso, 
deveria renunciar-se à cominação de penas de prisão que agora existem367”. 

 
Entretanto, uma coisa é concordar com a necessidade de desenvolver a dogmática-penal 

visando a fazer frente aos novos desafios da era pós-moderna, outra absolutamente diversa – com 
a qual não se concorda – é criar uma dicotomia dentro do próprio Direito penal, relativizando a 
importância de graves lesões ou de colocações em perigo de bens jurídicos econômicos e, 
também, meio ambientais. 

 

1.6 Considerações finais acerca da Sociedade de Ris co e a expansão do 
Direito penal 

 
Ressalvados alguns exageros pontuais (e. g. meios de comunicação), concorda-

se com o diagnóstico desenvolvido tanto pela sociedade de risco de Beck368, quanto por 
Silva Sánchez em sua expansão do Direito penal369, de uma nova estrutura social 
(globalizada, etc.), e, por conseguinte, uma nova criminalidade (organizada, etc.), à qual o 
Direito penal tradicional encontra dificuldade de enfrentamento. 

Entretanto, antes mesmo de buscar o caminho mais razoável para o referido 
embate, cumpre asseverar que se está buscando no Direito penal uma série de soluções 
para as quais ele não está preparado. Vislumbra-se um desvio e sobrecarga, pois o 
Direito penal não é constitutivo de valores (mas sim, sancionador370). Não poderá 
substituir os valores sociais realizados por instituições como a família, a escola, a religião, 
as quais, até mesmo pela vigência da ideologia individualista, encontram-se em crise371. 
 

“O resultado é desalentador. Por um lado, porque a visão do Direito penal como 
único instrumento eficaz de pedagogia político-social, como mecanismo de 
socialização, de civilização, supõe uma expansão ad absurdum da outrora ultima 
ratio”. (...) trata-se de desviar ao Direito penal as grandes questões do 
funcionamento da comunidade como tal, questões que por hoje nem as 
instituições políticas, nem os grupos sociais são capazes de resolver372. 

 
Mas, embora o panorama seja adequado, o mesmo não se pode dizer quanto ao 

tratamento proposto tanto pela Escola de Frankfurt quanto pela hipótese de um Direito 
penal subdividido em duas velocidades conforme segue. 

No que tange à doutrina minimalista da Escola de Frankfurt373, há que se ressaltar 
que as diferenças entre o Direito penal e o Direito administrativo sancionador não se 

                                                 
367SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 156. Tradução livre. 
368Vide item 1.2, retro. 
369Vide item 1.3, retro. 
370MIR PUIG, S., El derecho penal en el Estado social e democrático de derecho: bien jurídico y bien 
jurídico-penal como límites del ius puniendi. In: EPCr (XIV), 1991, p. 205 et. seq. 
371Cfr. BECK, U., op. cit. p. 52. 
372SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 65/66. Tradução livre. 
373CORCOY BIDASOLO, M., Questiona, sob uma perspectiva interessante, a própria limitação do Direito 
penal em defesa do direito de liberdade, pugnada pela Escola de Frankfurt: “(...) Quem se mostra partidário 
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caracterizam apenas pelo injusto e pela sanção (possibilidade de aplicação de pena 
privativa de liberdade) mas, sobretudo, pelos critérios de imputação, pelas garantias ante 
a aplicação de sanção e, especialmente pelo critério teleológico, ou seja, a finalidade que 
perseguem. O Direito penal visando à proteção de bens jurídicos determinados, enquanto 
o Direito administrativo sancionador procura ordenar, regular, gerenciar certos setores de 
atividade econômica ou social374. 

A diferença entre o processo administrativo e o criminal, sendo que este 
representa uma expressão de gravidade que transcende o consciente das pessoas, tanto 
sob a perspectiva individual quanto coletiva é “comunicativa-simbólica”. Esta simbologia é 
favorável à aplicação do Direito penal porque desenvolve verdadeiro temor reverencial, 
traduzido em prevenção geral, que absolutamente pode ser alcançado pelo viés do Direito 
administrativo sancionador e seus instrumentos375. 

Não se pode negar que a própria natureza da sanção penal, destacada pela pena 
privativa de liberdade, que por sua gravidade deverá obrigatoriamente ser antecedida por 
maior número de garantias ao indivíduo, distancia os referidos ramos do direito. 

Ainda, há que se mencionar, como desvantagem à atuação do Direito 
administrativo – conforme proposta pela Escola de Frankfurt376, o fato de que este ramo 
estaria mais suscetível à burocracia, à corrupção e, sobretudo, à politização de sua 
atuação. Desta maneira, não é difícil imaginar a atuação prejudicial377, segundo critérios 
de oportunidade e conveniência, conforme seja este ou aquele o governante no poder. De 
outro lado, ainda que o Poder Judiciário e o Ministério Público não estejam absolutamente 
livres de pressões, especialmente por algumas formas políticas de nomeação de seus 
membros e dirigentes378, quer-se crer que seu regime jurídico possui garantias e 
mecanismos de controle mais completos e eficientes que a esfera administrativa 
ordinária379, possibilitando garantir maior distanciamento das partes380. 

                                                                                                                                                     
de limitar o Direito penal a um Direito penal nuclear, o faz, basicamente, em nome da liberdade. Segundo 
eles, o Direito penal deve limitar-se a protege a vida, saúde, liberdade e propriedade para evitar ingerências 
excessivas na esfera pessoal. As perguntas que perante esta resposta me apresentam, são essencialmente 
duas: a) na esfera pessoal de quem? b) protege-se realmente a liberdade da pessoa em uma sociedade 
como a atual quando não se pode exercer essa liberdade?”. In: Delitos de perigo y protección de bienes 
jurídico-penales supraindividuales: nuevas formas de delincuencia y reinterpretacción de tipos penales 
clásicos. Valencia: Tirant lo blanch, 1999.p. 192/193. Tradução livre. 
374SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 125. 
375Ibid. p. 77 e 125. 
376Vide item 1.4, retro. 
377“P. ex., no âmbito de proteção do meio ambiente o que se há demonstrado é a ineficácia da 
Administração para proteger corretamente estes interesses, posto que nos casos mais graves se encontra 
sempre envolvida. Existindo interesse da Administração que entre em conflito com o que se pretende 
proteger, é parte interessada, e como tal, impossibilitada de solucionar corretamente esses conflitos. (...)”. 
CORCOY BIDASOLO, M., Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales: (...). 
op. cit. p. 200/201. Tradução livre. 
378Cfr. Constituição da República Federativa do Brasil. Arts. 94, 101, parágrafo único, 104, parágrafo único, 
107, 128, §1o e 3o, etc. 
379Neste ponto SILVA SÁNCHEZ, J. M., destaca o crescente descrédito da atuação do Direito administrativo 
como instrumento de proteção neste setor, em razão do princípio da oportunidade, da burocratização e da 
corrupção. In: La expansión del Derecho penal (...). op. cit. p. 64/65. 
380MARTINEZ- BUJÁN PEREZ, C.: “Por uma parte, há que compartir com SILVA a apreciação de que, frente 
ao Direito civil, o Direito penal possui, sobretudo, as vantagens derivadas de uma força ou dimensão 
‘comunicativa’ (de definição e estigmatização) muito superior: e, frente ao frente ao Direito administrativo, 
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Certamente, de maior relevo é a diferença relativa ao critério teleológico, ou seja, 
a finalidade perseguida por cada um dos referidos ramos do direito. O Direito penal, 
conforme mencionado, tutela bens jurídicos determinados (individuais ou coletivos), por 
critérios de lesividade ou perigo de lesão; já o Direito administrativo sancionador 
“persegue ordenar, de modo geral, setores de atividade (reforçar, mediante sanções, um 
determinado modelo de gestão setorial)381”, e, como tal, acredita-se não estaria 
suficientemente desenvolvido para realizar atividade de tamanha importância, sem os 
critérios e garantias utilizados pelo Direito penal. 

Ademais, há que se mencionar o fundamento de “índole moral”, qual seja, o de 
que: 
 

“não valerá a pena, nem sequer será socialmente aceitável o cultivo de um Direito 
penal que, seja em nome de que princípio for, se desinteresse da sorte das 
gerações futuras e nada tenha para lhes oferecer perante o risco existencial que 
sobre elas pesa382”. 

 
Diante do exposto e contrariando a defesa excessiva e desarrazoada do princípio 

da ultima ratio, como um fim em si mesmo, esclarece FIGUEIREDO DIAS: 
 

“(...) Com razão, até o ponto em que tal solução significa nada menos que pôr o 
princípio jurídico-penal de subsidiariedade ou de ultima ratio de ‘pernas para o ar’, 
ao subtrair à tutela penal precisamente as condutas socialmente tão gravosas que 
põem simultaneamente em causa a vida planetária, a dignidade das pessoas e a 
solidariedade com as outras pessoas – as que existem e as que hão de vir383”. 

 
De outro lado, também não goza de melhor sorte a dicotomia de um Direito penal 

de duas velocidades conforme desenvolvida por SILVA SÁNCHEZ384, pois com bem 
assevera MARTINEZ-BUJÁN PEREZ, peca por generalizar, em relação aos delitos 
econômicos, quando afirma que seriam, indistintamente, espécie de Direito penal 
simbólico e que independentemente da espécie tratada e do bem jurídico tutelado 
estariam afetos à segunda velocidade do Direito penal, através da simplificação das 
formas de imputação, das garantias penais e processuais penais, excetuada a pena 
privativa de liberdade. Em sentido contrário, adverte o citado autor que “a doutrina 
especializada tem propugnado unicamente a criminalização das infrações econômicas de 

                                                                                                                                                     
oferece principalmente sua maior neutralidade respeito a política, assim como a imparcialidade própria do 
jurisdicional”. Algunas reflexiones (...). op. cit. p. 407. Tradução livre. 
381SILVA SÁNCHEZ, J. M., destaca que: “A perspectiva que se centra somente no injusto e sua 
conformação para distinguir o âmbito penal e do administrativo é, a meu juízo, errônea. Por isso era errônea 
a teoria clássica de base ética. Mas também resulta incompleta a moderna teoria da diferenciação 
(meramente quantitativa. Com efeito, o decisivo da referida diferenciação não é (somente) a configuração do 
injusto, senão os critérios desde os que se contempla, os critérios de imputação deste injusto e as garantias 
de diverso signo (formais e materiais) que rodeiam a imposição de sanções ao mesmo. (...). 
Como se verá, o decisivo aqui volta a ser o critério teleológico: a finalidade que perseguem, 
respectivamente, o Direito penal e o administrativo sancionador. (...)” La expansión del Derecho penal (...). 
op. cit. p. 125. Tradução livre. 
382FIGUEIREDO DIAS, J., Temas básicos da doutrina penal (...). op. cit. p. 165. 
383Ibid. p. 167. 
384SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal (...). op. cit. 
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maior gravidade, de acordo com uma concepção material de bem jurídico, e, ademais, 
somente frente às modalidades de ataque mais intoleráveis385”. 

Vale frisar as considerações de VÁSQUEZ386, ao referir-se a capacidade do poder 
econômico colocar em risco não só a liberdade individual, mas também a própria 
sociedade: 

 
“Neste sentido, a necessidade de proteção é clara e o Direito penal há de ter a 
capacidade (e esse é, verdadeiramente, o objetivo da ciência penal atual) para, já 
que se mostra sensível com tudo aquilo que ainda hoje, em momentos tão 
complicados, permita observá-lo como um instrumento útil no seio de uma 
sociedade democrática (autenticamente democrática), poder combater com êxito 
não somente frente aos novos fenômenos criminais (delinqüência organizada e 
transnacional, por exemplo) que se apresentam na atualidade, mas também frente 
às – agora parece – inócuas atuações no âmbito econômico de quem tem 
capacidade para pôr em perigo bens jurídicos que, ainda que não sendo 
eminentemente individuais (ou, quiçá, precisamente por isto) são merecedores da 
mais alta proteção que o ordenamento jurídico pode brindar-lhes; com todas as 
garantias, mas também com todas as conseqüências que o Direito penal traz 
consigo. A redução de umas e de outras em uma ‘segunda velocidade’ não tem, a 
meu juízo, fundamento suficiente que a justifique”. 

 
Sem embargo da excelência dos trabalhos desenvolvidos por SILVA SÁNCHEZ, 

preocupa a solução dicotômica para o Direito penal, pois apresentada sob a justificativa, 
em síntese, de câmbio social e surgimento de novos anseios frente a uma nova 
criminalidade, resta ainda de “natureza e características incertas ou pouco delimitadas”387. 
Ficam sem respostas questões importantes acerca dos critérios e limites para aferir e 
classificar as categorias? Qual o limite de supressão de garantias? Pelo próprio 
surgimento de uma segunda velocidade de Direito penal e, agora, uma terceira – como o 
Direito penal do inimigo388, ainda mais severa em relação às garantias, questiona-se qual 
será o limite de supressão e mesmo de categorias. Haveria mesmo espaço para esta 
terceira e, quiçá uma quarta velocidade? 

Se é lugar comum o fato de a sociedade passar por transformações que originam 
novas demandas para o direito e, em especial para o Direito penal389, entende-se que, no 

                                                 
385MARTINEZ- BUJÁN PEREZ, C., Algunas reflexiones (...). op. cit. p. 411. Tradução nossa. 
386RAMOS VÁZQUEZ, J. A. Del otro lado del espejo: reflexiones desordenadas acerca del derecho penal en 
la era de la globalización. In: Nuevos retos del Derecho penal en la era de la globalización. FARALDO 
CABANA, P. ; BRANDARIZ GARCÍA, J. A. ; PUENTE ABA, L. M. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004. Tradução 
livre. 
387MENDOZA BUERGO, B., El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas. p. 183 et. seq. 
388Vide a respeito desta nova categoria SILVA SÁNCHEZ, J. M. In: La expansión del Derecho penal: (...). op. 
cit. p. 163 et. seq. 
389CORCOY BIDASOLO, M., Ressalva algumas conseqüências que os avanços tecnológicos criam para o 
Direito penal, inclusive para a criminalidade clássica: “A sociedade moderna e, em concreto, os avanços 
científicos, não somente criam vantagens reais, que explicam que se apóie sua utilização e seu 
desenvolvimento, e riscos, que requerem uma intervenção por parte do Direito penal com a criação de 
novos delitos, mas também suscitam problemas nos delitos mais clássicos como pode ser o homicídio. A 
morte até há pouco se determinava com a ausência de respiração pulmonar, na atualidade as pessoas 
podem viver em coma, conectadas a respiradores e, em alguns casos, logo recuperar-se. Os avanços da 
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que lhe cabe – tutela de bens jurídicos –, deverá buscar desenvolver-se para enfrentá-las. 
Mas, ainda como Direito penal, pois a abertura de novas categorias realizada pela 
supressão excessiva de direitos do indivíduo frente ao exercício do ius puniendi parece 
um caminho demasiado arriscado. 

Nesse sentido: 
 

“A tutela dos novos ou grandes riscos típicos da ‘sociedade de risco’ deve 
continuar a fazer (também e subsidiariamente) por intermédio do Direito penal, 
para tanto não parecendo, em definitivo, que se tornar-se necessária uma 
mudança radical do paradigma penal, com uma nova política criminal e uma nova 
dogmática jurídico-penal390”. 

 
Diante do exposto, cumpre concluir que a defesa de uma atuação racional do 

Direito penal não supõe, necessariamente, a defesa da solução proposta por HASSEMER 
de criar um direito de intervenção391, ou ainda, a dissociação do Direito penal em dois 
setores independentes, separados em função da utilização ou não da pena privativa de 
liberdade conforme sustenta SILVA SÁNCHEZ392. 

                                                                                                                                                     
medicina, que podem alargar-se com as novas técnicas à vida, estabelecem para o Direito, e, em concreto 
ao Direito penal a necessidade de delinear quando se pode considerar uma pessoa juridicamente morta, 
para poder estabelecer o alcance do delito de homicídio. O mesmo problema se repete a respeito do início 
da vida, porquanto, hoje em dia é possível que um feto/bebê, de três ou quatro meses seja perfeitamente 
viável fora do útero materno, suscitando a discussão acerca da viabilidade de um recém nascido para 
estabelecer também o alcance do término do homicídio por um lado, e determiná-lo a respeito do aborto, por 
outro”. In: Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales: (...). op. cit. p. 190. 
Tradução livre. 
390FIGUEIREDO DIAS, J., Temas básicos da doutrina penal (...). op. cit. p. 173. 
391Vide item 1.4, retro. 
392Conforme sustenta MENDOZA BUERGO, B.: “Neste sentido, pois, frente aos aspectos mais preocupantes 
da evolução atual, já assinalados, considero preferível a solução que implica fomentar em primeira opção o 
recurso racional a outras vias de regulação que não seja a penal e a utilização desta última somente com o 
caráter excepcional que se lhe deve assinar. Isto não supõe, sem embargo, necessariamente a defesa da 
solução propugnada por HASSEMER, no sentido de criar ‘Direito de intervenção’, sem as estritas exigências 
de atribuição de responsabilidade próprias do Direito penal, ainda que também sem as penas próprias do 
mesmo. Esse Direito de intervenção, apesar de que se propõe como uma via intermediária entre o Direito 
administrativo e o Direito penal e entre o Direito civil e o Direito público, não parece imprescindível como 
ramo autônomo e como entidade própria. (...) 
 Tampouco parece claro que a solução idônea possa ser dada pela dissociação do Direito penal em dois 
setores independentes, separados em função da utilização ou não da pena privativa de liberdade ou com 
regras de atribuição da responsabilidade distintas, com sujeição a todas as garantias no primeiro caso e 
com mais flexibilidade no segundo, como proposto recentemente por SILVA. (...) Por um lado, não deixar 
sem resposta problemas de indubitável envergadura que se apresentam nas sociedades atuais, novas 
formas de criminalidade a respeito das quais convém não criar uma sensação de impotência e impunidade 
por falta de capacidade de resposta do Direito penal – especialmente, ainda que não somente, se pensar na 
criminalidade através de empresas e na criminalidade organizada. Por outra, a sensibilidade frente ao 
despropósito que pode supor perseguir a eficácia requerida e a demanda de adaptação às novas 
necessidades, sem parar para pensar o que pode oferecer realmente o Direito penal, qual é seu verdadeiro 
papel em tudo isto e as indesejáveis conseqüências que pode trazer consigo uma acomodação irreflexiva ao 
objetivo de chegar a dar resposta penal a todo aquele que a demanda. Finalmente, e não menos 
preocupante, a ineficiência ao menos parcial de outros ramos jurídicos para manejar os problemas 
propostos e indicar soluções reais, antes de que o Direito penal tenha que intervir. op cit. p. 183 et. seq. 
Tradução livre. 
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O Direito penal deverá seguir como atuação subsidiária e de ultima ratio, sendo 
chamado para atuar apenas nas lesões mais graves aos bens jurídicos tutelados, quando 
outros ramos do Direito, como o Direito civil, administrativo, não sejam suficientes; 
ademais, com respeito aos princípios do Estado democrático de direito sem, no entanto, 
se furtar à tutela de novos bens jurídicos imprescindíveis ao convívio social. 

Portanto, entende-se possível uma posição intermediária, de tutela de novos 
interesses através do desenvolvimento da dogmática penal, sem a necessidade de 
travestir outros ramos do direito em algo semelhante ao Direito penal e, muito menos, 
deformá-lo na construção de algo que nem bem se sabe o que seria ou ainda qual a sua 
função393. 

                                                 
393Nesse sentido: “A dependência entre Direito e sociedade implica em que, frente a uma ‘modernização’ da 
sociedade, o Direito penal deve realizar esforços para assumir os novos problemas sociais e não se inibir 
frente a eles, nem ‘criar um Direito ‘moderno’ que, como vimos, somente pode tolerar os problemas 
referidos. É lógico que em uma sociedade distinta surjam novas formas de criminalidade, porque o crime vai 
unido ao homem e todos os meios que servem e são úteis para o desenvolvimento do homem e da 
sociedade – informática, industrialização, comunicação, genética...-, também podem ser utilizados de modo 
contrário aos interesses gerais. Um exemplo, penso que válido para explicar o anterior, pode ser o da 
energia nuclear, como em seu momento foi a pólvora – medicina, energia... – e que, sem embargo, tem sido 
e pode ser utilizada como meio destrutivo. Mas, é que sua utilização ilícita não é somente seu uso destinado 
diretamente a matar, e que também é ilícita sua utilização quando, por exemplo, em empresas de energia 
nuclear ou em hospitais se manipula, sem cumprir as medidas de segurança exigíveis em uma atividade tão 
perigosa. Essa conduta é ilícita independentemente de se produzir resultados lesivos que lhe possam ser 
imputados porque a única forma que tem o Direito para controlar riscos desta magnitude é intervir antes que 
se desencadeiem os resultados e, frente às infrações mais graves, o Direito que deve intervir é o Direito 
penal, porque a gravidade do risco assim o exige. (...).”  CORCOY BIDASOLO, M., Delitos de peligro y 
protección de bienes jurídico-penales supraindividuales: (...). op. cit. p. 188/189. Tradução livre. 
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Destarte, parece superada a questão se o Direito penal deverá atuar na tutela de 
novos bens jurídicos, por vezes coletivos, por nova questão em face da resposta positiva, 
ou seja, quais os aportes necessários à dogmática jurídico penal para que esta atuação se 
dê de forma justa e razoável. 
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A incomunicabilidade entre os jurados no Tribunal d o Júri e a 

democracia como processo de comunicação. 

Silvia de Freitas Mendes* e Tatiana Sovek Oyarzabal** 
 

 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma crítica à incomunicabilidade entre 
os jurados no Tribunal do Júri, podendo ser este considerado como expressão do Estado 
Democrático de Direito. Em virtude disso, torna-se necessário adotar uma concepção sobre 
democracia que permita demonstrar a importância da comunicação entre os jurados. Diante 
disso, adotou-se a concepção de Estado Democrático proposta por Jürgen Habermas, na qual a 
democracia se dá via processos de comunicação.    

 

Introdução 

 

A fim de se debater a incomunicabilidade entre os membros do Conselho 
de Sentença, será apresentada a instituição do Júri, com previsão constitucional, 
bem como sua origem. Neste ponto, far-se-á referência ao desenvolvimento do 
Tribunal do Júri no Brasil, ressaltando a possibilidade de comunicação entre os 
jurados prevista no Código de Processo Criminal do Império. Além disso, será 
tratado sobre a vedação à comunicação dos jurados como fruto da Era Vargas, 
com a Constituição de 1937.   

Após isso, se fará a abordagem sobre o conceito de democracia proposto 
por Jürgen Habermas. A adoção de tal conceito se faz necessária para 
demonstrar a importância da comunicação, com a conseqüente apresentação dos 
argumentos pelas pessoas, em um Estado que tenha pretensões democráticas. 

Por fim, será associado a importância da democracia como processo de 
comunicação à possibilidade dos jurados interagirem comunicativamente. 
Destacando-se que tal interação não repercutirá no sigilo das votações, já que o 
debate poderá ser realizado em sala apartada e a votação continuará sendo 
secreta e em plenário.   
 
1. Tribunal do Júri 
 

O Tribunal do Júri é regido pelos seguintes princípios: plenitude de 
defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5.º, XXXVIII, “a” a “d”, CF), e, 
inserido constitucionalmente no contexto dos direitos e garantias humanas 
fundamentais. Trata-se de um instrumento de controle social, mas que permite a 
participação popular na administração da justiça e onde são tratados direitos 
fundamentais do homem, tais como vida e liberdade e dignidade da pessoa 
humana. 
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O Júri, composto de um Juiz Presidente (togado) e vinte e cinco jurados, 
dos quais sete tomam assento no Conselho de Sentença, é a instituição destinada 
a promover o julgamento do réu pelos seus pares.  

A Lei 11.689/2008 alterou a legislação do Júri, modificando os dispositivos 
do Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/41), outras reformas, no entanto, 
vem sendo implementadas na legislação penal e processual penal. O Tribunal do 
Júri sempre foi gerador de questões e discussões jurídico-processuais e ainda 
tramitam no Congresso outras eventuais mudanças, também no que se refere à 
possibilidade de comunicação dos jurados antes da decisão.  

Certo é que há necessidade de uma crítica permanente à Ciência Penal 
e, segundo Zaffaroni e Pierangeli394 

 
... em confrontação com a realidade e a capacidade do direito penal para 
realizar os direitos humanos. As soluções interpretativas concretas não 
podem ficar fora do contexto total do sistema e devem procurar fazer do 
saber penal um instrumento de integração e não de marginalização. 
Responde à confiança na possibilidade de uma organização social que 
não seja ideal, mas que faça diminuir os níveis de marginalização 
mediante uma integração comunitária dos setores marginalizados e da 
conseqüente diminuição dos níveis de injustiça em suas estruturas de 
poder. Faz do saber penal um saber comprometido com os direitos 
humanos e, portanto, um saber não asséptico, mas ideologicamente 
vinculado ao aumento do espaço social de todos os participantes da 
sociedade.  

 
Neste sentido, fruto da evolução da própria humanidade, as propostas de 

alterações e os estudos com base em teorias outras se direcionam 
fundamentalmente a assegurar a correta aplicação do Direito Penal com ênfase no 
respeito aos direitos humanos e princípios constitucionais fundantes do Estado 
Democrático de Direito. 
 
1.2  Esboço histórico 
 

As origens do Tribunal do Júri remontam a Magna Carta da Inglaterra de 
1215395. Sobre a origem do Júri, também se aponta o seu conhecimento já na 
Grécia e Roma antigas, por volta do século V a.C., onde a participação popular 
nas decisões, nos discursos em praça pública e no uso da retórica serviram como 
bases da instituição. Entretanto, sua propagação pelo mundo teve início em 1215, 
perdurando até hoje. Segundo Andres396  

 

                                                 
394ZAFFARONI, Eugenio Raúl, PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito penal brasileiro I. 
São Paulo: RT, 2006, p. 77. 
395 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, 680. 
396ANDRES, Mari Oni da Silva. Tribunal do Júri: Alternativas de aperfeiçoamento e (re) legitimação 
da Instituição. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais), p. 10. 
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O Júri Popular surgiu na época em que os povos, forçados pela 
impossibilidade de continuarem com a vingança privada, concederam ao 
Estado a legitimidade do diereito-dever, em nome da coletividade, de 
julgar infrações cometidas, preservando, no seu campo de atuação, a 
participação efetiva na jurisdição do homem comum, membro da 
sociedade, através do Tribunal Popular, consagrando-se o Princípio do 
Estado Democrático de Direito. 

 
Após a Revolução Francesa, estabeleceu-se o Júri na França, com o fim 

de combater as idéias e métodos aplicados pelos magistrados do regime 
monárquico, estendendo-se a partir daí, como ideal de liberdade e democracia, 
para os demais países da Europa.  

Com a transmigração do direito por conta da colonização, o Júri veio ao 
Brasil. Assim, em 18 de junho de 1822, por decreto do Príncipe Regente, instalou-
se o Tribunal do Júri no país e acolhido pela Constituição do Império de 1824.   
 
1.3  Questão da incomunicabilidade dos jurados e a história do Júri no Brasil 
 

Na Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XXXVIII, b, assegura-se o 
sigilo das votações. Isto tem por finalidade assegurar ao jurado a livre formação de 
sua convicção e a livre manifestação de suas conclusões, resguardando, no 
entanto, sua decisão, não deixando transparecer o seu convencimento sobre o 
caso em julgamento.  

Segundo Alexandre de Moraes, o sigilo das votações “significa que a liberdade 
de convicção e opinião dos jurados deverá sempre ser resguardada, devendo a 
legislação ordinária prever mecanismos para que não se frustre o mandamento 
constitucional.”397 

No entanto, saliente-se que a incomunicabilidade dos jurados em plenário é 
fruto de um texto legal decorrente de um regime autoritário, cuja censura e 
silêncio norteavam a ideologia política e era o pano de fundo do exercício do 
poder.   

O Código de Processo Penal disciplinando o Tribunal do Júri foi elaborado 
com base na Constituição de 1937 e o processo penal brasileiro é, segundo 
Carvalho, "de corte nitidamente autoritário, pois inspirado na reforma do Código de 
Processo Penal italiano realizada por Rocco (Ministro da Justiça de Mussolini), 
optando pela minimização dos direitos e garantias fundamentais, e adotando um 
modelo processual de corte nitidamente inquisitivo".398 

Contudo, a finalidade do Tribunal do Júri é exatamente impelir qualquer 
forma de manipulação de idéias. O silêncio que é imposto ao conselho de 
sentença, não espelha a realidade do Estado Democrático de Direito adotado pela 
Constituição da República, mas espelha uma realidade histórica e política calcada 
na repressão. 

                                                 
397 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 77. 
398 CARVALHO, Amilton Bueno; CARVALHO, Salo de. Reformas penais em debate. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris e ITEC, 2005, p. 84. 
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Não raras vezes as decisões alcançadas não são aquelas que 
desejavam, por não poderem, os jurados, conversar e discutir o fato de forma 
aberta e clara entre eles e essa falta de esclarecimento e compreensão poder 
levar ao erro.  

O atual Código de Processo Penal manteve a mesma estrutura do 
Tribunal do Júri da era Vargas, no entanto, interessante notar que o Código de 
Processo Criminal do Império, permitia a comunicação entre jurados.  

Segundo Rangel “a conversação é o instrumento através do qual os 
jurados vão fundamentar e exteriorizar suas opiniões sobre os fatos objeto do 
processo evitando o arbítrio e qualquer decisão estigmatizada399”. Afinal, no 
Tribunal do Júri, inserido num Estado Democrático de Direito, “deve haver um 
compromisso ético, na decisão, que somente será alcançado pela plena 
comunicação entre o conselho de sentença”400. 

De acordo com o princípio da soberania dos veredictos, ninguém pode ser 
soberano se não possuir elementos suficientes para dar a decisão. Não pode 
dar alguém a voz final sobre qualquer assunto, quando não dispõe do mínimo 
indispensável para formar seu convencimento.  

Em razão de ser o Brasil um Estado Democrático de Direito, deve-se repensar a 
vedação de comunicação entre os jurados. Para tanto, faz-se necessário adotar 
uma concepção sobre o conceito de democracia que prime pela de 
comunicação. Essa concepção é defendida por Jürgen Habermas, a qual será 
utilizada para afastar a incomunicabilidade entre os membros do Conselho de 
Sentença. 

 
2. A democracia como processo e a possibilidade de comunicação entre os 
membros do Conselho de Sentença. 
 

O Júri é tido como uma significativa expressão do Estado Democrático de 
Direito, sendo o réu julgado por seus pares. Este Tribunal conforme a Constituição 
Federal de 1988 tem como um de seus princípios o sigilo das votações. Com base 
nesse princípio, justifica-se a impossibilidade de comunicação entre os jurados. 
Mas essa vedação à comunicação pode ser questionada a partir da adoção de um 
conceito de Estado Democrático de Direito. 

 Em razão disso, para se analisar a possibilidade de comunicação entre 
os jurados, adotar-se-á o conceito de Estado Democrático de Direito, proposto por 
Habermas, para demonstrar a importância de tal comunicação.  

 
2.1 A democracia como processo de comunicação 
 

                                                 
399 RANGEL, Paulo. A inconstitucionalidade da incomunicabilidade do conselho de sentença no 
Tribunal do Júri Brasileiro. Tese de doutorado, p. 93. 
400 Idem, p. 22. 
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A atual fase da modernidade possui como uma de suas características o 
grande fluxo de comunicação e informação entre as pessoas401. A interação 
comunicativa transcende os limites das fronteiras terrestres dos Estados. Com a 
evolução tecnológica ampliou-se as formas de comunicação entre as pessoas, 
bem como a possibilidade de manifestarem suas opiniões sobre os mais diversos 
temas. 

Em razão disso, torna-se imprescindível uma concepção sobre Estado 
Democrático de Direito fundada na importância da comunicação entre as pessoas 
e não simplesmente no critério da representatividade. 

A comunicação entre sujeitos, e a conseqüente possibilidade de 
apresentação de seus argumentos, influenciam a concepção de Habermas sobre 
o Estado Democrático de Direito402. Para Habermas a democracia deve ser 
entendida como um processo de comunicação. Graças a tal processo seria dada a 
possibilidade às pessoas para que possam apresentar seus argumentos. A 
existência ou não dessa possibilidade é o fator determinante para a caracterização 
do Estado Democrático de Direito. Assim,  

 
A teoria do discurso conta com a intersubjetividade de processos de 
entendimento, situada num nível superior, os quais se realizam através de 
procedimentos democráticos ou na rede comunicacional de esferas 
públicas políticas. Essas comunicações destituídas de sujeito – que 
acontecem dentro e fora do complexo parlamentar e de suas corporações 
– formam arenas nas quais pode acontecer uma formação mais ou menos 
racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para toda 
a sociedade e necessitadas de regulamentação. O fluxo comunicacional 
que serpeia entre formação pública da vontade, decisões 
institucionalizadas e deliberações legislativas, garante a transformação do 
poder produzido comunicativamente, e da influência adquirida através da 
publicidade, em poder aplicável administrativamente pelo caminho da 
legislação.403 

 

                                                 
401 “Dentre todos os fatores técnicos da mobilidade, um papel particularmente importante foi 
desempenhado pelo transporte da informação – o tipo de comunicação que não envolve o 
movimento de corpos físicos ou só o faz secundária ou marginalmente. Desenvolveram-se de 
forma consistente em meios técnicos que também permitiram à informação viajar independente 
dos seus portadores físicos – e independente também dos objetos sobre os quais informava: meios 
que libertaram os ‘significantes’ do controle dos ‘significados’. A separação dos movimentos da 
informação em relação aos movimentos dos seus portadores e objetos permitiu por sua vez a 
diferenciação de suas velocidades; o movimento da informação ganhava velocidade num ritmo 
muito mais rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situação da situação sobre a qual se 
informava.” BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001, p. 21. 
402 “Parece que restou um único candidato capaz de afirmar a atualidade da Revolução Francesa: 
trata-se do Estado democrático de direito. A democracia e os direitos formam o núcleo universalista 
do Estado constitucional, que resultou das múltiplas variantes da Revolução Americana e 
Francesa.” HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume II. 
Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 252. 
403 HABERMAS, op. cit., p. 21 e 22. 
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A democracia, portanto, não se circunscreveria apenas a possibilidade de 
apresentação de argumentos por representantes do povo, mas pela possibilidade 
de todas as pessoas apresentarem seus argumentos. Não se limita o Estado 
Democrático de Direito à produção legislativa, expande-se seu sentido a 
apresentação dos mais diversos argumentos em relação aos mais diversos 
assuntos. Restringir o conceito de Estado Democrático de Direito à representação 
de pessoas eleitas pelo povo, desconsidera a existência de argumentos contrários 
aos defendidos pelos representantes eleitos. 

Com essa concepção sobre Estado Democrático de Direito de Habermas, 
torna-se possível uma análise da (im)possibilidade de comunicação entre os 
membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.  
 
2.2 A comunicação entre os Jurados 
 

A importância da comunicação para a configuração do Estado 
Democrático de Direito se reflete também, assim como em todas as relações entre 
sujeitos, na troca de argumentos entre os jurados. Às pessoas escolhidas para 
compor o Conselho de Sentença conferiu-se a mera possibilidade de, 
secretamente, votar positiva ou negativamente os quesitos formulados.  

Porém, para uma boa análise dos quesitos, e primordialmente de todas as 
circunstâncias que envolvem o caso concreto, haverá a necessidade de discussão 
sobre cada um deles. Cada quesito exige uma análise pormenorizada das 
questões fáticas. Tal análise se deve, em maior medida, ao fato de que a futura 
votação repercutirá na esfera de liberdade do acusado. 

Associada à exigência de uma detida análise sobre os quesitos, a 
concepção de democracia de Habermas enseja a possibilidade de comunicação 
entre os jurados. Ao se permitir a estes a possibilidade de comunicação, haveria 
um maior debate sobre o caso concreto, bem como o esclarecimento de questões 
fáticas. 

Dessa forma, em que pese ser o sigilo das votações um dos princípios do 
Tribunal do Júri, impedir a comunicação entre os jurados implica na 
impossibilidade de uma análise mais aprimorada do caso concreto e no respeito à 
democracia. A interação comunicativa entre os jurados, antes da votação, 
permitiria a apresentação de seus argumentos, bem como o saneamento de 
eventuais dúvidas. 

Possibilitar a comunicação entre os jurados auxiliaria a construção de 
seus argumentos para a votação dos quesitos. Apesar do artigo 484, parágrafo 
único do Código de Processo Penal dispor que o juiz explicará o significado dos 
quesitos aos membros do Conselho de Sentença, isso não é suficiente para a sua 
melhor compreensão, já que não permite o debate entre os jurados sobre o caso 
concreto. 

Ao contrariar a perspectiva da incomunicabilidade, permite-se a discussão 
sobre a causa, com a apresentação dos argumentos de cada membro do 
Conselho de Sentença. Esse debate entre os jurados em momento anterior à 
votação não infringiria necessariamente o sigilo das votações, já que tal ato 
poderá ser realizado em sala separada. A discussão em lugar apropriado 
permitiria a argumentação entre os jurados, livre de constrangimento para proferir 
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suas opiniões sobre o caso. E ainda, facilitaria a formulação de seu 
posicionamento, bem como um melhor entendimento do caso concreto. A 
discussão faz com que cada componente do Conselho de Sentença analise seu 
próprio argumento a partir das considerações dos demais ou reafirme seu 
posicionamento. 

Apesar da apresentação dos posicionamentos e questionamentos pelos 
jurados, no momento da votação dos quesitos não haveria a quebra do sigilo. 
Cada um votaria de acordo com a própria consciência, porém com uma visão mais 
aprimorada sobre os autos em razão da possibilidade de comunicação.    

Essa interação comunicativa pode também repercutir na limitação da 
aplicação do Direito Penal. Isso se deve à submissão da causa a uma análise 
pormenorizada pelo Conselho de Sentença. Compreender a democracia como 
processo de comunicação permite impor a limitação ao exercício do controle 
penal, já que exige o debate, do qual poderá prevalecer o argumento contrário à 
intervenção penal no momento da votação dos quesitos. A apresentação de 
argumentos poderá demonstrar aos jurados que o Direito Penal é controle por 
demais severo para incidir no caso concreto. Assim, tratar sobre matéria penal 
implica falar em  

 
Limites de intervenção, limites de tolerância, limites para a liberdade, 
limites para os direitos, limites para as ofensas, limites para o Estado, 
limites para o indivíduo. Ao compor o instrumento mais gravoso de 
controle social, o Direito penal está em permanente busca do equilíbrio 
entre segurança e liberdade, ou seja, em busca de suas fronteiras, de 
seus limites.404 

  
Logo, a apresentação de argumentos no debate entre os jurados, além de 

se ajustar à perspectiva democrática, permite a limitação do Direito Penal. O 
debate, ao permitir a melhor compreensão sobre o caso concreto, poderá evitar a 
aplicação de penas desproporcionais ou injustas. Isso decorre de que 
“necessitamos do Direito penal, do Direito processual penal e das penas toda vez 
que restrinjam os procedimentos do controle social”405. 
 
3. Considerações finais 
 

Diante do exposto, verificou-se a importância da comunicação entre os 
membros do Conselho de Sentença, em virtude da possibilidade de se debater as 
circunstâncias que envolvem o caso concreto. Com isso, não pode prevalecer a 
incomunicabilidade entre os jurados sob o pretexto de ofender o princípio do sigilo 
das votações no Tribunal do Júri. 

Tal Tribunal, como expressão do Estado Democrático de Direito, deve 
transcender a incomunicabilidade. Em razão disso, o conceito de democracia 

                                                 
404 BUSATO, Paulo César. Quem é o inimigo, quem é você? Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, nº 66, p.318, mai-jun/2007.  
405 HASSEMER, Winfried. Por qué no debe suprimirse el Derecho Penal. México: Instituto Nacional 
de Ciências Penais, 2003, p. 34. 
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como processo de comunicação, permitiria o prevalecimento da interação 
comunicativa entre os jurados. Desse modo, estes poderiam apresentar seus 
argumentos, sanar eventuais dúvidas sobre o caso.  

Dada a importância da comunicação entre os membros do Conselho de 
Sentença, seria possível limitar a incidência do Direito Penal e Processual Penal, 
pois a apresentação dos argumentos ensejaria uma análise pormenorizada dos 
autos. Isso repercutiria, inclusive, na aplicação das penas.   
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Breve panorama sobre o parcelamento e pagamento das  contribuições 
previdenciárias descontadas dos empregados e o crim e do art. 168-A do 
Código Penal 

Danyelle da Silva Galvão∗ 
 

 
O crime de omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias era 

previsto no art. 95-d da Lei n° 8212/91, com a segu inte redação:   
  

“Art. 95. Constitui crime:  
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância 
devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público;” 

 
No ano de 1997 entrou em vigor a medida provisória n° 1571, cujo artigo 

6º, §1º previa que as dívidas de entidades e hospitais, provenientes de 
contribuições descontadas dos empregados, poderiam ser parceladas em até 30 
meses406. 

Houve reedição desta medida provisória sete vezes, sendo que suas 
sexta e sétima reedições previram nos seus parágrafos 7º dos artigos 7º que 
aqueles débitos de contribuições previdenciárias poderiam ser parcelados em 18 
vezes, ficando suspensa a aplicação do art. 95–d da Lei nº 8.212/1991 (crime de 
omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias), enquanto a entidade 
fosse beneficiária do parcelamento. 

No ano seguinte a Lei n° 9639/98 convalidou todos o s atos praticados na 
vigência daquela medida provisória, manteve a possibilidade de parcelamento 
daqueles débitos407, e dispôs no artigo 11408 quanto a anistia de agentes públicos 
pelo crime do art. 95-d da Lei n° 8212/91. 

Grande discussão foi gerada com relação ao parágrafo único do mesmo 
artigo, que previa a anistia a qualquer responsabilizado pelo crime em comento.  

Tudo porque a Lei n° 9639/98 foi publicada no Diári o Oficial no dia 26 de 
maio de 1998, constando o mencionado parágrafo único, cuja redação era a 
seguinte: 

 
“Parágrafo único. São igualmente anistiados os demais responsabilizados 
pela prática dos crimes previstos na alínea "d" do art. 95 da Lei nº 8.212, 
de 1991, e no art. 86 da Lei nº 3.807, de 1960.” 

                                                 
∗ Advogada em Curitiba, Mestranda em Processo Penal pela Universidade de São Paulo – USP. 
406 “Art. 6º.  § 1º As dívidas das entidades e hospitais provenientes de contribuições descontadas 
dos empregados e da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, 
poderão ser parceladas em até trinta meses, sem redução da multa prevista no § 7o deste artigo, 
mediante a cessão estabelecida no caput.” 
407 “Art. 7º. § 6º As dívidas provenientes das contribuições descontadas dos empregados e da sub-
rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, poderão ser parceladas em até 
dezoito meses, sem redução da multa prevista no caput.” 
408 “Art. 11. São anistiados os agentes políticos que tenham sido responsabilizados, sem que fosse 
atribuição legal sua, pela prática dos crimes previstos na alínea "d" do art. 95 da Lei nº 8.212, de 
1991, e no art. 86 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960”.  
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Entretanto, na edição do dia seguinte, 27 de maio de 1998, o Diário Oficial 
republicou a mesma lei, excluindo o parágrafo único acima transcrito. Isto porque 
se notou que aquela disposição legal não havia sido aprovada pelo Congresso 
Nacional, portanto, padecia de inconstitucionalidade formal. 

Surgiu, então, a discussão judicial quanto aos efeitos da anistia do parágrafo 
único publicado no Diário Oficial. A questão foi levada ao Supremo Tribunal 
Federal e aquela anistia acabou sendo suspensa, com efeitos ex tunc, em virtude 
de declaração incidental de inconstitucionalidade, nos autos dos Habeas Corpus 
nº 77.734-9/SC e 77.724-3/SP. 

Decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a norma do § 4º do artigo 1º da Lei 
de Introdução ao Código Civil não possui o efeito de afastar do cenário jurídico-
constitucional o devido processo legislativo”409.   

No outro habeas corpus também decidiu a Corte Constitucional pela 
inconstitucionalidade do dispositivo legal em tela: 

 
“5. O art. 11 e parágrafo único foram inseridos no texto da Lei nº 
9639/1998, que se publicou no Diário Oficial da União de 26.5.1998. Na 
edição do dia seguinte, entretanto, republicou-se a Lei nº 9639/1998, não 
mais constando do texto o parágrafo único do art. 11, explicitando-se que 
a Lei foi republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial da 
União de 26.5.1998.  
6. Simples erro material na publicação do texto não lhe confere, só por 
essa razão, força de lei.  
7. Caso em que o parágrafo único aludido constava dos autógrafos do 
projeto de lei, que veio assim a ser sancionado, promulgado e publicado a 
26.5.1998.  
8. O Congresso Nacional comunicou, imediatamente, à Presidência da 
República o fato de o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9639/1998 não 
haver sido aprovado, o que ensejou a republicação do texto correto da Lei 
aludida.  
9. O dispositivo padecia, desse modo, de inconstitucionalidade formal, 
pois não fora aprovado pelo Congresso Nacional.  
10. A republicação não se fez, entretanto, na forma prevista no art. 325, 
alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do Senado Federal, eis que, 
importando em alteração do sentido do projeto, já sancionado, a 
retificação do erro, por providência do Congresso Nacional, haveria de 
concretizar-se, "após manifestação do Plenário".  
11. Hipótese em que se declara, incidenter tantum, a inconstitucionalidade 
do par ágrafo único do art. 11 da Lei nº 9639/1998, com a redação 
publicada no Diário Oficial da União de 26 de maio de 1998, por vício de 
inconstitucionalidade formal manifesta, decisão que, assim, possui 
eficácia ex tunc.  
12. Em conseqüência disso, indefere-se o ‘habeas corpus’, por não ser 
possível reconhecer, na espécie, a pretendida extinção da punibilidade do 
paciente, com base no dispositivo declarado inconstitucional.”410  

                                                 
409 STF – Pleno – HC 777724 – rel. Marco Aurélio – j. 04.11.1998 – DJ 02.02.2001.  
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Apenas alguns anos depois, o Senado Federal aprovou a Resolução n° 

3/2008, publicada em 28 de fevereiro de 2008, que dispõe:  
“Art. 1º É suspensa a execução, com efeito ex tunc, do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, conforme publicado no 
Diário Oficial da União do dia 26 de maio de 1998, em virtude de 
declaração incidental de inconstitucionalidade em decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Habeas Corpus nº 77.734-9/SC 
e 77.724-3/SP, publicados, respectivamente no Diário de Justiça de 10 de 
agosto de 2000 e 2 de fevereiro de 2001.” 

  
Portanto, não restam dúvidas de que a anistia relativa a todos os 

responsabilizados pelo crime do art. 95-d da Lei n° 8212/91, exceto a dos agentes 
públicos, foi suspensa retroativamente por ordem do Supremo Tribunal Federal e 
não surtiu efeitos.  

Como se trata neste trabalho do crime de omissão no recolhimento de 
contribuições previdenciárias, previsto no artigo 95-d da Lei n° 8212/91, é 
importante indicar que o mesmo foi revogado diante da sua inclusão no corpo do 
Código Penal pela Lei n° 9983/2000, tendo sido tipi ficado no art. 168-A do Código 
Penal, com a seguinte redação: 

 
“Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições 
recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

 
A mesma lei previu uma forma de extinção da punibilidade do crime, 

quando “(...) o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento 
das contribuições, importâncias ou valores” (art. 168- A, §2º do Código Penal). 

Ainda naquele ano entrou em vigor a Lei nº 9.964/00, que instituiu o 
Programa de Recuperação Fiscal – Refis. Seu artigo 15 previu a suspensão da 
pretensão da pretensão punitiva do crime em questão, “durante o período em que 
a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no 
Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do 
recebimento da denúncia criminal”. 

Além disso, previu no parágrafo 3º do mesmo artigo legal que o 
pagamento integral dos tributos e contribuições sociais, com os acessórios, antes 
do recebimento da denúncia criminal, ensejaria a extinção da punibilidade 
daqueles crimes.  

Havia, portanto, marco temporal explícito para o interessado parcelar o 
débito ou pagá-lo integralmente, sob pena de perda dos benefícios legalmente 
previstos. 

Esta exigência, além de legal, restou pacificada nos os tribunais pátrios. 
Neste sentido, apenas a título exemplificativo, tem-se: 

 

                                                                                                                                                     
410 STF – Pleno – HC 77734 – rel. Néri da Silveira – j. 04.11.1998 – DJ 10.08.2000. 
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“Para a pretendida suspensão da pretensão punitiva do Estado, nos 
termos do art. 15 da Lei n.º 9.964/2000, exige-se que a adesão ao REFIS 
tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia.”411  

 
Ocorre que as disposições legais sobre os crimes tributários, entre eles o 

de apropriação indébita previdenciária, foram além. Na realidade, como se 
manifestou o Supremo Tribunal Federal, há no Brasil “uma opção político-
legislativa no sentido de, tanto quanto possível, alcançar-se a liquidação da dívida 
ativa da Fazenda”412. 

E com este objetivo arrecadatório foi aprovada a Lei n° 10684/2003, que 
instituiu o Refis II ou PAES, cujo artigo 1º dispõe sobre o parcelamento de débitos 
tributários existentes junto a Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003. 

Quanto aos débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o 
parcelamento foi autorizado apenas às contribuições patronais, pois em 
decorrência do disposto no art. 7º da Lei 10.666/03413, o § 2º do art. 5º da Lei 
10.684/03414 que dispunha sobre aquelas descontadas dos empregados foi alvo de 
veto presidencial, no seguinte sentido: “se a empresa reteve as contribuições dos 
trabalhadores, não faz sentido deixar de repassá-las ao INSS”.415 

O veto presidencial ainda indicou o artigo 7º da Lei 10666/2003 como 
fundamento, pois o mesmo veda o parcelamento das contribuições descontadas 
dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos, dos 
contribuintes individuais, as decorrentes de sub-rogação e as demais importâncias 
descontadas na forma da legislação previdenciária.  

Desta maneira, as contribuições previdenciárias descontadas dos 
empregados foram excluídas do rol dos débitos tributários passíveis de 
parcelamento. Mesmo assim, o art. 9º da Lei n° 10.6 84/03 (Refis II ou PAES) 
dispôs sobre a suspensão da pretensão punitiva do crime de apropriação indébita 
previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal, durante o período em que 
a pessoa jurídica relacionada com o agente do aludido crime estiver incluída no 
regime de parcelamento.  

Eis a redação do dispositivo legal: 
 
“Art. 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 
previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 
nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

                                                 
411 STJ – 5ª T. – Resp 598605 – rel. Laurita Vaz – j. 17.11.2005 – DJ 19.12.2005. 
412 STF – 1ª T. - HC 85.661 – rel. Marco Aurélio – j. 03.08.2007 – DJ 19.12.2007 – termos do voto. 
413 “Art. 7o Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos 
empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos, dos contribuintes individuais, as 
decorrentes da sub-rogação e as demais importâncias descontadas na forma da legislação 
previdenciária.” 
414 “Art. 5º. § 2o O disposto neste artigo aplica-se aos débitos oriundos de contribuições  
descontadas dos segurados e os decorrentes da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 e 
de importâncias retidas na forma do art. 31, ambos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.” 
415 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2003/Mv230-03.htm). 
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1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica 
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime 
de parcelamento.” 

 
O mesmo artigo, no seu parágrafo 2º dispôs que “extingue-se a 

punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios”. 

Tem-se que esta nova lei introduziu nova disciplina geral para as 
consequências do pagamento e do parcelamento dos débitos tributários. Como já 
salientou o Ministro Cezar Peluso, nos autos de Habeas Corpus nº 85.048:  

 
“isto quer dizer que essa nova disciplina, a do art. 9º da Lei nº 10.684/03, 
se aplica, indistinto, a todos os crimes tributários e a todas as formas de 
parcelamento, qualquer que seja o programa ou o regime que, instituído 
pelo Estado, sob este ou aquele nome, no exercício de sua competência 
tributária, possibilite o pagamento parcelado do débito tributário”416.  

  
Baseado nestas disposições legais, a jurisprudência, mesmo 

reconhecendo a atual vedação legal de parcelamento das contribuições 
previdenciárias descontadas dos empregados, tem deferido a suspensão da 
pretensão punitiva, conforme o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:  

 
“(...) o parcelamento dos débitos relativos às contribuições previdenciárias 
descontadas dos empregados, deferido pela autoridade administrativa, 
permite a suspensão da pretensão punitiva, nos termos do art. 9º, caput e 
§ 1º, da Lei 10.684/03, mesmo que realizado após o recebimento da 
denúncia”417.  

 
Ainda, nos termos da mesma decisão, tem-se que “(...) uma vez 

concedido o parcelamento dos débitos previdenciários – não obstante a vedação 
contida no art. 7º da Lei 10.666/03, deve ser reconhecido o direito à suspensão da 
pretensão punitiva estatal e da execução penal”418. 

Além de reconhecer a possibilidade de suspensão ou extinção da 
punibilidade com fulcro no art. 9º da Lei n° 10684/ 2003, a jurisprudência tem 
reconhecido a aplicação retroativa desta lei nos casos em que o parcelamento do 
débito de contribuições previdenciárias foi realizado sob a égide da Lei do REFIS 
(n° 9984/2000).  

Assim já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
 

“(...) sendo a nova legislação (art. 9º da Lei nº 10.684/03) mais benéfica 
ao contribuinte/denunciado, não fazendo qualquer restrição no que 

                                                 
416 STF – 1ª T. - HC 85.048 – rel. Cezar Peluso – j. 30.05.2006 -  LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 
367-379 - RDDT n. 134, 2006, p. 218. 
417 STJ – 5ª T. - REsp. 88.4057/RS – rel. Gilson Dipp – j. 10.05.2007 - DJ 29.06.2007 - p. 708. 
418 STJ – 5ª T. - REsp. 88.4057/RS – rel. Gilson Dipp – j. 10.05.2007 - DJ 29.06.2007 - p. 708. 
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concerne ao momento de a empresa promover o parcelamento do débito, 
o qual acarreta a suspensão da pretensão punitiva estatal mesmo tendo 
sido feito após o recebimento da denúncia criminal, é de se estender a 
aplicação de seus benefícios retroativamente, inclusive aos débitos 
parcelados de acordo com a Lei nº 9.964/00 (Programa de Recuperação 
Fiscal - REFIS)”419  

 
Ou mesmo em casos em que o parcelamento do débito foi anterior à 

entrada em vigor da Lei do PAES, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “(...) 
o veto ao § 2º do artigo 5º da Lei nº 10.684/03 é desinfluente, para efeito da 
suspensão da pretensão punitiva, quando o contribuinte haja logrado, quer em 
período anterior à citada lei, quer no posterior, a adesão ao Refis”420. 

Diferentemente da Lei n° 9964/2000 que previa um ma rco temporal para o 
parcelamento ou pagamento do tributo, qual era, o recebimento da denúncia 
criminal, a Lei n° 10684/2003 não contém dispositiv o semelhante. 

Tanto a suspensão da pretensão punitiva quanto a extinção da 
punibilidade, com fulcro nesta última legislação podem ocorrer a qualquer tempo 
da tramitação processual. Eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 

 
“Segundo entendimento firmado pelas Turmas da 3ª Seção desta Corte, o 
pagamento integral do débito previdenciário, antes ou depois do 
recebimento da denúncia, é causa da extinção da punibilidade, na linha 
da previsão do art. 9º, § 2º, da Lei 10.684/2003.”421 

  
Entende a jurisprudência que havendo pendência recursal, mesmo 

perante o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, inexiste o 
trânsito em julgado, portanto, “é cabível a aplicação do benefício da suspensão 
processual prevista no art. 9º daquela lei”422.  

E mesmo após o trânsito em julgado os nossos tribunais têm reconhecido 
o direito à suspensão da pretensão punitiva e à extinção da punibilidade pelo 
parcelamento pagamento do débito tributário, respectivamente:  

 
 “HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
ARTIGO 9º DA LEI 10.684/2003. APLICABILIDADE AOS 
PARCELAMENTOS REALIZADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO 

                                                 
419 TRF 4ª R. – 7ª T. - ACR 2000.70.10.001169-1 – rel. Néfi Cordeiro – j. 28.11.2006 – DJ 
10.01.2007. 
420 STF – 1ª T. - HC 85661 – rel. Marco Aurélio – j. 03.08.2007 – DJ 19.12.2007. 
421 STJ – 6ª T. – HC 63168 – rel. Maria Thereza Rocha de Assis Moura – j. 18.11.2008 – DJE 
09.12.2008. E ainda: “IV - Assim, no caso, é de se declarar a extinção da punibilidade do 
recorrente em relação ao crime previsto no art. 168-A do Código Penal ex vi art. 9º, § 2º, da Lei nº 
10.684/2003 que por ser lex mitior aplica-se retroativamente em razão do disposto no art. 5º, inciso 
XL, da Lex Fundamentalis, ainda que o pagamento integral tenha se dado em momento posterior 
ao recebimento da denúncia, visto que o referido diploma legal não mais impõe qualquer limitação 
temporal.“ (STJ – 5ª T. – Resp 949935 – rel.  Felix Fischer – j. 28.02.2008 – DJE 22.04.2008)  
422 TRF 4ª R. – 7a T. AEX 2003.71.07011741-4 – rel. José Luiz B. Germano da Silva – j. 06.04.2004 
- DJU 21.07.2004. 
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DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. ORDEM CONCEDIDA. 
3. O caput do artigo 9º da Lei 10.684/03 ao aludir a expressão ‘suspensão 
da pretensão punitiva’ não fixou como termo final o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, de modo que deve ser aplicado também 
àqueles que se encontram cumprindo a pena e que ingressaram no 
regime de parcelamento especial (PAES).”423  

  
Desta maneira, indiscutíveis são os efeitos da Lei n° 10684/2003 sobre os 

processos criminais, mesmo diante do veto presidencial expresso quanto a 
vedação do parcelamento das contribuições previdenciárias descontadas dos 
empregados. 

Ocorre que para algumas pessoas jurídicas, tais como clubes de futebol e 
entidades filantrópicas, há disciplina diferenciada no tocante às contribuições 
previdenciárias.  

Em 2006, novamente com o objetivo arrecadatório, entrou em vigor a Lei 
nº 11.345/06, conhecida como a Lei da Timemania. Esta legislação, ao contrário 
da Lei n° 10684/2003, reconheceu a possibilidade de  parcelamento das 
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, mas apenas para as 
entidades desportivas.  

Em seguida, a Lei n° 11505/2007 424 incluiu na Lei da Timemania, entre 
outros, os parágrafos 12º e 13º do artigo 4º, que estenderam o parcelamento às 
Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fins econômicos, 
entidades de saúde de reabilitação física de deficientes sem fins econômicos, e 
outras entidades filantrópicas portadoras de Certificado de Entidade Beneficente 
da Assistência Social – Cebas.  

Assim dispõe o artigo 4º com a redação dada pela Lei n° 11505/2007:  
 
”Art. 4º As entidades desportivas poderão parcelar (...) seus débitos 
vencidos até a data de publicação do decreto que regulamenta esta lei, 
(...) com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (...). 
§ 12. O parcelamento de que trata o caput deste artigo estender-se-á, 
independentemente da celebração do instrumento de adesão a que se 
refere o art. 3º desta lei, às Santas Casas de Misericórdia, às entidades 
hospitalares sem fins econômicos e às entidades de saúde de reabilitação 
física de deficientes sem fins econômicos.  
§ 13. As demais entidades sem fins econômicos também poderão se 
beneficiar do parcelamento previsto no caput deste artigo, 
independentemente da celebração do instrumento de adesão a que se 
refere o art. 3º desta lei, caso possuam o Certificado de Entidade 

                                                 
423 TRF 4ª R. – 7ª T. – AEX 2003.04.01040610-5 – rel. José Luiz B. Germano da Silva – j. 
25.05.2004 – DJU 09.06.2004. 
424 Este diploma converteu a Medida Provisória n° 358 em lei.  
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Beneficente da Assistência Social concedido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social.”425 

 
Ou seja, a nova lei afastou a proibição prevista no art. 7º da Lei nº 

10.666/03, pois permitiu o parcelamento destes débitos às pessoas jurídicas 
mencionadas. 

No entanto, a Lei da Timemania não previu ao referido parcelamento 
qualquer efeito na esfera penal ou processual penal. Ao contrário, no âmbito 
tributário, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendia no ano de 2007 que 
“o simples fato de pretender o agravante realizar parcelamento dentro do chamado 
Timemania, não suspende a exigibilidade  dos débitos tributários”426, visto que “a 
Lei nº 11.345/2006 necessita de regulamentação, ainda não aprovada pelo 
Governo Federal”427.  

Posteriormente houve mudança do posicionamento jurisprudencial, 
passando a decidir o mesmo tribunal federal: 

 
“PARCELAMENTO. ADESÃO. LEI N.º 11.345/2006. LEI Nº 11.505/2007. 
DECRETO N.º  6.187/2007. 
(...) 
A determinação contida no art. 16 da Lei n.º 11.345/2006, a qual disciplina 
que caberá ao Poder Executivo regular a referida lei,  não impede o gozo 
do benefício em questão, já que suas normas são idênticas àquelas da 
Lei n.º 10.522/2002, suprimidos o previsto no art. 13, § 2.º, e 14, inciso I, e 
acrescentado, para entes sem fins econômicos, o requisito de que o 
beneficiário tenha certificado de entidade beneficente. 
No caso de hospitais sem fins lucrativos, santas casas de misericórdia e 
entidades de saúde de reabilitação física de deficientes sem fins 
econômicos, sequer esse requisito foi acrescentado. Nada, além disso, 
reclama regulamentação, estando, portanto, a norma completa em seus 

                                                 
425 A importância da extensão do parcelamento às entidades filantrópicas é trazida em discurso do 
Senador Flávio Arns, cujo trecho se reproduz: “No dia de ontem, foi alterada a lei da Timemania, 
uma iniciativa do Executivo que foi aprovada no Congresso Nacional para tratar dos débitos dos 
clubes de futebol. No ano passado, na mesma lei da Timemania, estenderam-se os mesmos 
benefícios para as entidades sociais de nosso País que atendem crianças, jovens, idosos, pessoas 
com deficiência, todas as instituições que tenham o Cebas - Certificado de Entidade Beneficente 
da Assistência Social. Essa lei permite que todas essas entidades que tiverem débitos junto a 
organismos federais parcelem esses débitos dentro dos mesmos critérios da Timemania e que, ao 
mesmo tempo, essas entidades todas possam, inclusive em relação aos aspectos da cota do 
empregado (e não só da cota patronal), parcelar esses débitos. É o reconhecimento pelo trabalho 
extraordinário que essas entidades fazem na área social em nosso País, substituindo, inclusive, o 
Poder Público, porque este sim tem a obrigação de fazer isso e deve, de todas as maneiras, 
incentivar as iniciativas sérias e boas da nossa sociedade.” (ARNS, Flávio. Discurso proferido no 
Senado Federal em 21 de junho de 2007. Publicado no Diário do Senado Federal, 22.06.2007, p. 
20412) 
426 TRF 4ª R. – 2ª T. – AI 2007.04.00025196-9 – rel. Leandro Paulsen – j. 23.10.2007 – DE 
14.11.2007 
427 TRF 4ª R. – 2ª T. – AI 2007.04.00016664-4  - rel. Luciane Amaral Corrêa Münch – j. 11.09.2007 
– DE 26.09.2007. Saliente-se que tal regulamentação é feita hoje pelo Decreto n° 6187, de 14 de 
agosto de 2007.  
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termos, o que se vê, inclusive, do que está posto na IN SRF n.º 681/2006, 
que, basicamente, repetiu a lei e remeteu sua realização ao que a SRF e 
a PGFN já tinha estabelecido para realização do parcelamento de que 
trata a Lei n.º 10.522/2002.”428 
 
A mudança de posicionamento decorreu do entendimento que “o 

parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos 
termos do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional”429. 

Hoje, portanto, no âmbito tributário, a adesão a este parcelamento enseja 
a suspensão da exigibilidade do débito e da execução fiscal até o pagamento 
integral do mesmo. 

No tocante a esfera penal, entende-se que a interpretação e aplicação da 
Lei da Timemania devem ser feitas em consonância com o princípio da extra-
atividade da lei penal mais benéfica, qual seja, a Lei n° 10684/2003, porque esta 
determina a suspensão da pretensão punitiva e da prescrição penal quando 
houver o parcelamento do débito objeto da ação penal. E também dispõe 
expressamente quanto à extinção de punibilidade quando do pagamento integral 
do referido débito. 

Sabe-se que a lei penal mais benéfica, além de retroativa, é ultrativa. 
Portanto, considerando que este efeito ultrativo aplica-se às normas sobre 
hipóteses de reconhecimento de causas de extinção de punibilidade, nas 
situações em que exista parcelamento através da Lei Timemania deve-se garantir 
a aplicação das conseqüências jurídicas da suspensão da pretensão punitiva pelo 
parcelamento e da extinção da punibilidade pelo pagamento, previstas pela Lei nº 
10.684/03. 

Como exposto em trabalho anterior430, entendimento contrário ao acima 
exposto pode levar a resultados práticos demasiadamente contraditórios. Alguém 
denunciado pela prática do crime previsto no art. 168-A do Código Penal pode ter 
suspensa a pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 9º da Lei nº 10.684/03 se 
a empresa (com fins lucrativos), pela qual é responsável, estiver com os débitos 
de contribuições previdenciárias descontadas dos empregados parcelados. 
Enquanto isso, em não havendo a aplicação do efeito ultrativo à Lei nº 10.684/03, 
o presidente de qualquer associação sem fins lucrativos, portadora do Cebas 
(Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social), que tenha todos os 
seus débitos parcelados através do regime instituído pela lei da Timemania, pode 
não ter suspensa a pretensão punitiva estatal quando denunciado pelo mesmo 
crime. 

                                                 
428 TRF 4ª R. – 1ª T. - APE 2007.70.00015637-9 – rel. Vilson Darós – j. 03.09.2008 – DE 
09.09.2008. No mesmo sentido: “A adesão superveniente do exeqüente, ora agravante, ao 
parcelamento instituído pela Lei nº 11.345/2006 (“Timemania”), enseja o reconhecimento da 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do disposto no 151, inciso VI do Código 
Tributário Nacional, com a conseqüente suspensão da execução fiscal.” (TRF 2ª R. – 4ª T. – AI 
162452 – 2008.02.01001413-0 – rel. Alberto Nogueira – j. 11.11.2008 – DJ 18.02.2009)  
429 TRF 4ª R. – 1ª T. – APE 2006.70.00026461-5 – rel. Vilson Darós – j. 01.10.2008 – DE 
14.10.2008. 
430 GALVÃO, Danyelle. Crime de apropriação indébita previdenciária: considerações sobre a Lei 
11345/2006 (Timemania) Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 16, n. 186, p. 10-11, maio 2008. 
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Evidentemente tal discrepância de tratamento penal a situações idênticas 
quanto a suspensão da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade não pode 
ocorrer, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia431.  

Adotando este entendimento começaram a entender os tribunais pátrios 
quanto à necessária aplicação dos benefícios da Lei n° 10684/2003 àqueles 
parcelamentos da Lei da Timemania. 

Neste sentido tem-se posicionamento recente do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região indicando pela necessária aplicação dos benefícios da Lei n° 
10684/2003 aos parcelamentos feitos sob a égide da Lei da Timemania: 

 
“PENAL. LEIS NºS 11.345 E 11.505. TIMEMANIA. PAES. LEI Nº  
10.684/2003. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA. 
1. O sistema de parcelamento de dívidas criado pelas Leis nºs 
11.345/2006 e 11.505/2007, Timemania, é mais abrangente, em termos 
de natureza de débito tributário, que os programas anteriores. 
2. O art. 9º da Lei nº 10.684/2003 concede ao acusado o benefício da 
suspensão da pretensão punitiva estatal no tocante aos delitos dos arts. 
168-A e 337-A do CP, bem como dos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/90. 
3. Interpretação ampliada e benéfica aos réus em razão do contido no art. 
2º, parágrafo único, do CP.”432  

 
Este, portanto, é o panorama atual da legislação em vigor a respeito das 

contribuições previdenciárias, especialmente em relação às entidades 
filantrópicas.  
  

                                                 
431 No que diz respeito a diferenciação na quantidade de prestações dos parcelamentos, o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região já se manifestou que “não há falar em ofensa ao princípio da 
igualdade tributária pelo fato da Lei nº 11.345/2006 conceder tão-somente às entidades de prática 
desportiva de futebol profissional, às Santas Casas de Misericórdia, e às demais entidades nela 
indicadas o benefício de parcelar seus débitos em 240 prestações. Isso porque é essência da 
denominada isonomia real tratar igualmente os iguais e de forma diferente os desiguais.” (TRF 4ª 
R. – 1ª T. - AC 2007.72.08004235-2 – rel. Visoln Darós – j. 29.10.2008 – DE 04.11.2008). Neste 
sentido leciona Gilmar Mendes que “o princípio do tratamento isonômico em matéria tributária 
significa, nos estritos termos do art. 150, II, da Constituição, que é vedado instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Em que pese à clareza dessa redação, 
ou até mesmo por causa dela, impõe-se ter presente que a igualdade aqui exigida, como de resto 
a igualdade em geral, não proíbe, antes exige, que o legislador, como o juiz, tenha presentes as 
desigualdades reais, discriminando onde, quando e em relação a quem se deve discriminar – 
obviamente de modo razoável e fundamentado -, a fim de alcançar a igualdade real, que outra 
coisa não significa senão tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da 
sua desigualdade.” (MENDES, Gilmar, et all. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva e 
Instituto Brasiliense de Direito Público, 2007, p. 1281). 
432 TRF 4ª R. – 8ª T. – APE 2003.71.07009878-0 – rel. Artur César de Souza – j. 04.02.2009 – DE 
18.02.2009. 
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Ciência penal integrada. A necessária (re) aproxima ção das 
partes do todo. 

Gabriela Xavier Pereira∗ 
 

“Eu sou um conjunto unitário.  
Você é um conjunto unitário.  

Ambos formamos um conjunto binário. 
 Sob forma do contrário,  

tornar-me-ei um conjunto vazio” 
(Hilda Richter) 

 
Resumo: O artigo trata da proposição de uma Ciência penal conjunta, o que se efetivaria por 
meio da (re) aproximação entre as partes que compõem esse todo, isto é, dogmática jurídico-
penal, Política Criminal, Criminologia e também, Vitimologia e Penologia. 

 
Introdução 

 
O isolamento historicamente verificável entre dogmática jurídico-penal e 

Política Criminal é inconteste e também inadequado. Mais do que isso, também o 
afastamento criminológico não encontra qualquer razão de ser.  

Dentro desse contexto, o que pretende o presente artigo é confirmação do 
distanciamento verificado entre os saberes que compõe o Direito penal, uma breve 
análise sobre cada uma dessas partes, para, ao final, haver a proposição de uma 
(re) aproximação entre as partes que integram o todo do Direito penal, com vistas 
à formulação de uma Ciência penal integrada.  
 
1. Um todo sem partes   

 
Há já bastante tempo que a dogmática jurídico-penal, a Criminologia e a 

Política Criminal se têm apresentado, e até mesmo desenvolvido, de modos 
independentes, sempre buscando sustentar a si mesmas o atributo de 
cientificidade.433 Mais do que isso, como constantemente defendem os seguidores 
de modelos científicos “puros” e “verdadeiros”, trata-se de questão de opção ou 
requinte metodológico.434 

Tal medida não parece razoável. E isso porque a realidade evidencia “um 
marcado interesse em uma ciência penal única, na qual se integrem todos os 

                                                 
∗ Gabriela Xavier Pereira é Especializanda em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia pelo 
Instituto Busato de Ensino – IBE, Especializanda em Direito pela Escola da Magistratura do Estado 
do Paraná – EMAP, Especializanda em Ministério Público e o Estado Democrático de Direito pela 
Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR e graduada em Direito 
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. É, ainda, pesquisadora dos grupos de 
estudos “Direito e Risco” e “Modernas Tendências do Sistema Criminal”, do Centro Universitário 
Franciscano – UNIFAE. 
433 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 22. 
434 CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdiciplinariedade. In: Sistema Penal e violência. 
Coord. Ruth Maria Chittó Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 24. 
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conhecimentos normativos, criminológicos e político-criminais”.435 Além disso, 
destaca Salo de Carvalho, o que se verifica hoje é que “a necessidade de abertura 
dos saberes, de diálogo entre as disciplinas e a impossibilidade de manterem 
eficazes os discursos disciplinares impõem uma nova postura aos 
investigadores.436 

É que um modelo integrado de Ciências Penais constitui postulado 
necessário a todo pensador da área que pretende definir o terreno de sua 
incidência teórica,437 afinal, somente quando cada parte do todo contribuir com 
sua especialidade é que se estará mais próximo da consecução do objetivo 
comum, a redução da criminalidade.438 

Nesse diapasão, Muñoz Conde refere que a Ciência do Direito Penal se 
divide em duas grandes tendências: a orientação criminológica e a orientação 
jurídico-dogmática.439 Enquanto a primeira, a partir de métodos sociológicos e 
antropológicos, ocupa-se “do delito como fenômeno social e biopsicológico, 
analisando suas causas e propondo remédios para evitá-lo, previni-lo ou controlá-
lo”440, à segunda, a partir de método técnico-jurídico ou dogmático, caberia o 
“estudo do delito e suas consequências como um fenômeno jurídico regulado e 
previsto por normas jurídicas que se interpretam e aplicam”441. 

Desse modo, se essa clareza conceitual é, por um lado, tão necessária, 
por outro, certamente não autoriza tais saberes a marcharem “cada um para um 
lado, sem relação entre si, como dois mundos distintos, falando, inclusive, idiomas 
distintos”,442 sob pena de com tal divórcio científico incorrer-se no paradoxo 
referido por Muñoz Conde no sentido de que aquilo que do “ponto de vista jurídico 
era certo, do ponto de vista criminológico era falso e vice-versa”.443 

 
2. As partes que integram o todo 

 
A vista disso, considerando que todos esses conhecimentos, embora 

autônomos, são partes integrantes de um conjunto, com ele não se 

                                                 
435 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 22. 
436 Nesse sentido é o próprio Salo de Carvalho quem reconhece que “embora teoricamente seja 
natural na atualidade o entrelaçamento dos saberes e a superação dos projetos científicos, com a 
criação de novos campos de conhecimento, a dificuldade em iniciar processos de tal ordem, 
sobretudo em ramos mais conservadores como o jurídico, é sensível” CARVALHO, Salo de. 
Criminologia e Transdiciplinariedade. In: Sistema Penal e violência. Coord. Ruth Maria Chittó 
Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 25-26. 
437 CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdiciplinariedade. In: Sistema Penal e violência. 
Coord. Ruth Maria Chittó Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 23. 
438 Ressalte-se, naturalmente, que embora esse seja, ao final das contas, a pretensão única, 
parece não restar dúvida de que a mais adequada posição no que se refere à missão do Direito 
penal é a que a identifica com o controle social do intolerável através da proteção seletiva de bens 
jurídicos.  
439 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal: parte gerenal. 7. ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, p. 183. 
440 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Op. cit., p. 183. 
441 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Op. cit., p. 183. 
442 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Op. cit., p. 184.  
443 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Op. cit., p. 185. 
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confundindo,444 vale o destaque, ainda que breve, individualmente, de cada um 
deles, já que somente assim restará possível uma visão totalizadora da realidade 
penal.445 
 
2.1. Dogmática 
 

O início da dogmática446 jurídico-penal acontece com o positivismo 
jurídico, momento em que os preceitos penais constituíam uma “realidade” 
autêntica e, por isso, eram passíveis de estudos científicos.447 O momento 
histórico e político de sua origem, aliado ao aprofundamento do estudo de tais 
sistemas, acabou por impor, paulatinamente, a dogmática como único ou mesmo 
principal ponto de estudo da Ciência penal.  

Esse isolamento,448 entretanto, teve consequências nefastas, não apenas 
na Europa, mas também no Brasil. E isso porque, ao invés de a preocupação 
brasileira ser no sentido de construir sua própria dogmática, a opção foi pela mera 
importação, que se traduziu em décadas de atraso científico.449 

Assim, a proposta de Paulo Busato e Sandro Montes é que a dogmática 
constitua um objeto de estudo adequadamente delimitado, reduzindo suas 
pretensões aos limites que efetivamente ocupa450, ou ao menos deveria ocupar. É 
que “por muito que se reconheça a importância inegável da teoria do delito para o 
Direito penal, é preciso saber que a Ciência Penal, tanto em seu método quanto 
em seu objeto, não pode se restringir a ela”.451 

Aliás, justamente com tal pretensão valorativa de aproximar realidade 
social e Direito penal surge a Política Criminal.452 Afinal, um sistema penal 
orientado axiologicamente por princípios político-criminais tende a converter-se em 
uma estrutura dogmática próxima e adequada à realidade em que se insere.  

Não se pretende, pois, deixar de observar à função garantista que se 
impõe ao Direito penal. Ao contrário, a pretensão reside justamente no fato de que 
também a Política Criminal assuma uma “função garantista de delimitação da 

                                                 
444 Também Muñoz Conde e García Arán referem a não sobreposição da criminologia e dogmática. 
MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Op. cit., p. 183. 
445 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal: parte gerenal. 7. ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, p. 185.  
446 O termo dogma designa, como refere Paulo Busato, “rede inquebrantável de conceitos”. 
447 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 07. 
448 Esse isolamento é muitíssimo bem referido por Muñoz Conde, que o sustenta sobremaneira 
intencional e também esclarece os motivos e pano de fundo dessa questão em MUÑOZ CONDE, 
Francisco. Edmund Mezger e o Direito penal de seu tempo: estudos sobre Direito penal no 
nacional-socialismo. 4. ed. Trad. por Paulo César Busato.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
449 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 08. 
450 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 09. 
451 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes Op. cit., p. 09. 
452 Essa perspectiva se contrapunha à concepção de Von Liszt no sentido de que o Direito penal é 
a barreira intransponível da política criminal. BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes 
Op. cit., p. 10. 
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intervenção punitiva estatal, acolhendo todas as garantias formais e substanciais 
que a dogmática se empenhou em manter”.453 

Nesse sentido, as propostas de Roxin, cuja concepção se funda sobre 
uma diferente relação entre Direito penal e Política Criminal, tiveram significativa 
contribuição, afinal, questiona o autor, “de que serve, porém, a solução de um 
problema jurídico, que apesar de sua linda clareza e uniformidade é político-
criminalmente errada?”454.  

Por essa razão, em vista de que a “as políticas criminais devem responder 
a distintas configurações sociais e políticas conforme os perfis dos Estados, há 
uma clara tendência à diversificação da própria dogmática”. Assim, “a questão já 
não é mais de escolher a gramática que nos serve, mas de escrever a nossa 
própria gramática do Direito Penal”.455 

 
2.2. Política Criminal 
 

A expressão Política Criminal é dotada de uma multiplicidade de sentidos 
que têm gerado confusões, na medida em que o termo é empregado tanto 
designando uma atividade do Estado – quando se refere à parte da política geral 
desse (correspondendo aos meios eleitos pelo Estado para consecução dos fins 
na neutralização do fenômeno delitivo) como uma atividade científica – “acepção 
em que tem como objeto o estudo da postura política assumida pelo assumida 
pelo Estado em todas as fases de sua atividade relacionada com o crime”.456 
Nessa acepção, Política Criminal significa a ciência que estuda a forma segundo a 
qual o Estado deve orientar o sistema de prevenção e repressão das infrações 
penais,457 isto é, cuida da sistematização das estratégias, táticas e meios de 
controle social da criminalidade.458 

Ainda no que se refere à Política Criminal como atividade científica, a 
antinomia experimentada por muitos anos entre Política Criminal e dogmática, 
como referido, teve graves consequências. Reconhece-se, atualmente, contudo, a 
proposição de uma “contaminação” voluntária desta por aquela,459 orientação que 
passa a ser, aliás, determinante para a identificação do perfil do Estado.460 

É o momento, pois, de reinterpretar as bases político-criminais do 
iluminismo transportando-as para a realidade de exclusão mundialmente vivida 

                                                 
453 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 11. 
454 ROXIN, Claus. Política criminal e Sistema Jurídico-Penal. Tradução de Luís Greco. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 07. 
455 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 11. 
456 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 16. 
457 MESTIERI, João. Manual de Direito penal. vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 21. 
458 QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 20. 
459 ROXIN, Claus. Política criminal e Sistema Jurídico-Penal. Tradução de Luís Greco. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. 
460 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 17. 



205 
 

hoje,461 de modo que a observância ao princípio de legalidade,462 orientação às 
conseqüências463 e proteção de bens jurídicos sejam vistos como pilares básicos 
da Política Criminal iluminista,464 e que essa realmente se efetive de modo 
adequado. Afinal, em um Estado social e democrático de Direito, os princípios 
limitadores do ius puniendi “têm que ser acolhidos pela Política criminal, se é que 
se pretende um sistema garantista em vez de arbitrário”.465 

 
2.3. Criminologia 

 
A criminologia é a ciência466 que se ocupa dos fatores determinantes da 

criminalidade através das vertentes do fato delitivo, do delinquente e também da 
vítima.467 Em outras palavras, é ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do 
estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social.468  

Trata-se, pois, de ciência do ser, empírica, que se baseia em análise e 
investigação da realidade, valendo-se de um método indutivo e empírico.469  

Esse saber, em sua forma clássica ou tradicional, constitui legado da 
Escola Positiva italiana,470 marcado por um momento histórico em que o Direito 
penal começa a redirecionar seu estudo da norma para o delinquente.  

A vertente crítica da criminologia, contudo, que surge como crítica radical 
àquela,471 alterando seu objeto principal de estudo do delinquente para a conduta 
delituosa. Essa nova criminologia ocupa-se não dos motivos determinantes do 
agente na prática do delito, mas das razões pelas quais determinadas condutas 
são consideradas delituosas, isto é, os motivos desta seleção e rotulagem.472 
Ainda que se reconheça a validade de constatações e reflexões nesse sentido, a 

                                                 
461 Sobre o tema, ver BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução por 
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. 
462Exigindo-se da lei penal em relação à conduta delituosa que seja prévia, escrita, estrita e certa. 
463 Esse tema é tratado detidamente por Hassemer, que afirma que a “orientação das decisões 
jurídicas pelas conseqüências é uma característica do moderno sistema de Direito” o que 
pressupõe a consideração da proteção ao bem jurídico, a lesividade social e o aforismo “in dubio 
pro libertate”. HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito penal. Trad. de Pablo 
Rodrigo Alfen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2005, p. 54-58.  
464 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 17. 
465 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 17. 
466 Já se contestou seu caráter de verdadeira ciência, mas João Mestieri afirma que “qualquer que 
seja o especial interesse do criminólogo na sua investigação, e independentemente do approach e 
convicção teórica, o certo é que hoje a Criminologia é uma ciência aberta, mas com metodologia e 
objeto próprios”. MESTIERI, João. Manual de Direito penal. vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 
19.  
467 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 11. 
468 QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 19. 
469 QUEIROZ, Paulo. Op. cit., p. 20. 
470 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 11. 
471 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. 3. ed. Curitiba: ICPC: Lumen Juris, 2008, p. 
02.  
472 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 13.  
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adoção irrestrita desses postulados, destaca Busato, “significa reconhecer que o 
Direito penal não serve senão como um instrumento de desigualdade social e, 
como tal, deve ser abandonado”.473   

A moderna criminologia, por sua vez, cuida, ainda, “de apontar os 
objetivos, declarados ou não, da seleção de condutas desviadas”.474 

A despeito de tais variantes, o fato é que se deve permitir a 
potencialização dos mecanismos informais de controle social que são os que mais 
demonstraram ao longo da história, eficácia preventiva e também que, ao 
reconhecimento das falhas do sistema se deve mesclar a idéia de sua 
indispensabilidade.475  

 
2.4. Penologia 
 

A penologia ocupa-se do estudo da reação criminal,476 isto é, cuida-se de 
saber que trata do estudo e sistematização das diversas sanções penais como um 
todo, considerando não somente as penas e medidas de segurança, mas também 
as consequências acessórias e as medidas cautelares processuais prévias.  

Historicamente, a pena sempre ocupou papel bastante secundário no 
estudo do Direito penal, o que é, todavia, equivocado. Assim, seu estudo decorre, 
essencialmente, da importância que, dada sua contundência, tais decorrências 
jurídicas têm para o delito, bem como do isolamento dogmático decorrente do fato 
de que o a análise das categorias do pressuposto delito deixam de lado suas 
conseqüências.477 

 
2.5. Vitimologia 
 

O interesse pela vítima, em termos jurídico-penais, é bastante recente. É 
que a vitimologia, teoria criminológica da vítima, destaca Hassemer, foi elaborada 
sistematicamente somente após a Segunda Guerra Mundial.478  

Os estudos nesse sentido, contudo, são de sobremaneira importância já 
que se tratam desde o momento do acontecimento inicial chamado vitimização 
primária479 (envolvimento da vítima no fato delitivo), até o que se denomina de 

                                                 
473 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 14.  
474 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 14.  
475 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 15. 
476 MESTIERI, João. Manual de Direito penal. vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 20. 
477 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 19. 
478 HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito penal. Trad. de Pablo Rodrigo 
Alfen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2005, p.111. 
479 Do estudo dessa, aliás, originou-se o que se denomina de vitimodogmática, que é o estudo da 
dogmática a partir da perspectiva da influência da vítima no delito. BUSATO, Paulo César; 
HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos para um Sistema Penal 
Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 20. 
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vitimização secundária (aspectos que afetam à vítima em todo o curso do 
procedimento penal).480 
 
3. Ciência penal integrada 
 

Nesse contexto, se se pretende um modelo conjunto e integrado de 
Ciência penal,481 imposto pela necessidade de um método interdisciplinar e pela 
unidade do saber científico,482 a Política Criminal não pode prescindir da 
Criminologia para que se obtenha uma visão mais completa da realidade sobre a 
qual se dirigem,483 e assim, possam ser mais bem formuladas as bases da 
dogmática jurídico-penal. É dizer, faz-se necessário que o Direito penal 
(dogmática) seja criminologicamente fundado e político-criminalmente 
orientado.484  

Resta evidente que o distanciamento e isolamento entre tais saberes já 
não encontram (se é que um dia encontraram) razão de ser.  Ao contrário, tal 
postura revela uma pretensão de auto-suficiência que qualquer deles, nem mesmo 
o mais desenvolvido deles, a dogmática, possui. E a comprovação empírica disso 
é bastante simples. Basta mera análise dos resultados no mínimo trágicos 
produzidos pelo Direito Penal hoje em termos de controle social.485 

Aliás, é justamente pelo fato de constituir-se o Direito penal o mais 
gravoso e violento instrumento de controle social é que o compromisso de 
elaboração de suas categorias em vista das consequências sociais de sua 
aplicação é imprescindível. Daí decorre não apenas o desejo, mas a necessidade 
de aproximação deste meio de controle à realidade social à qual se dirige.486 

Assim, o regresso à proposta de Liszt, de “uma Ciência Penal totalmente 
integrada resulta inevitável, ainda que não realizada nos exatos contornos 
propostos”487 por esse autor. O estudo científico do Direito penal passa a requerer, 
pois, a pluralização do seu estudo, não se restringindo à dogmática jurídico-penal, 
mas, ao ultrapassar esses limites, englobar também a Criminologia e Política 
Criminal, e fazer uso dos conhecimentos fornecidos pela penologia e 
vitimologia.488 
                                                 
480 Questão que merece destaque é até onde a vítima pode interferir no processo. Nesse sentido, 
bastante precisa é a manifestação de Hassemer no sentido de que a neutralização da vítima no 
sistema penal não é casual. HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito penal. 
Trad. de Pablo Rodrigo Alfen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2005.  
481 A necessidade de (re) constituição do modelo de ciências criminais é também a conclusão de 
Salo de Carvalho, que acrescenta, ainda, a importância da abertura à transdiciplinariedade, 
perpassada pela idéia humanista de respeito à diversidade e, sobretudo, ciente dos limites e das 
ações possíveis. CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdiciplinariedade. In: Sistema Penal e 
violência. Coord. Ruth Maria Chittó Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 40. 
482 QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 20. 
483 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit., p. 19. 
484 QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 20. 
485 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos 
para um Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 06. 
486 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Op. cit.,, p. 06. 
487 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes Op. cit., p. 06. 
488 Essa perspectiva integralizadora, ressalta Paulo Busato, deve atentar para o fato de que não se 
deve mesclar os defeitos que eventualmente de uma e outra, já que isso implicaria a 
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Desse modo, resta claro que todos os aportes científicos fornecidos pela 
Criminologia têm que passar pela filtragem da Política Criminal (análise 
valorativa). Após isso, se ainda restar necessário e adequado o recurso ao Direito 
penal é que terá espaço o estudo da dogmática jurídico-penal. É dizer, somente 
“um sistema integrado da Ciência penal, no qual cada parte que a integra 
contribua com sua especialidade, será possível uma visão mais completa sobre o 
fenômeno criminal e, a partir dele, alguma proposta racional sobre sua 
prevenção”.489 

A análise a partir da integração dos conhecimentos da Criminologia, 
Política Criminal, dogmática jurídico-penal e também da Vitimologia e Penologia 
há de possibilitar, pois, um exame mais acurado e preciso da realidade, permitindo 
a efetivação de medidas eficazes de controle social do intolerável através da 
proteção seletiva de bens jurídicos, o que constitui, em verdade, a real e única 
missão que cabe ao Direito Penal. 

 
 

4. Considerações finais 
 

Parecem incontroversos, pois, os benefícios (para não dizer a 
necessidade) de integração das partes que compõe a Ciência Penal.  

É que o isolamento historicamente verificado, em especial da dogmática e 
da Criminologia, não encontra fundamento, não sendo razoável, portanto, seguir 
com ele. Mais do que isso, a manutenção do distanciamento traz somente 
consideráveis prejuízos sob qualquer que seja o aspecto de análise. 

Assim, somente quando cada parte que integra o todo prestar efetiva 
contribuição na medida de sua especialidade, será possível uma melhor 
compreensão da realidade com vistas a uma melhor e mais adequada formulação 
da resposta penal.  
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