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1. INTRODUÇÃO  

As mudanças perpetradas nas sociedades pós-industriais saltam aos olhos. 

Nas modernas “sociedades de riscos”, o direito penal tem ganhado papel de 

destaque, principalmente em razão da crença em sua eficiência como fato gerador 

de segurança1. Todo esse fenômeno tem conduzido à hipertrofia do poder punitivo 

estatal. Exemplo cristalino da tendência em foco é a flexibilização da ofensa 

concreta ao bem jurídico protegido pela norma como elemento indispensável para a 

imputação – os chamados “crimes de perigo abstrato” ganham força nas legislações 

“modernas” e colocam em cheque a eficácia do princípio da ofensividade. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A evolução tecnológica tem alcançado níveis astronômicos e cada vez mais o 

cidadão perde o papel individual na sociedade, passando apenas a constituir um 

elemento criador de contatos anônimos no sistema social. Essa estandardização é 

observável e produz frutos nos mais diversos ramos do conhecimento, não podendo 

o direito penal assumir um papel marginal a tal tendência (SILVA SÁNCHEZ, 2011). 

A intensificação das relações humanas – como subproduto da globalização – 

obrigou o direito penal a tomar uma iniciativa. Daí surge algumas tendências claras 

nas legislações e doutrinas contemporâneas. O anseio por segurança e a carência 

de confiabilidade nos demais ramos de proteção de bens jurídicos tem modificado 

toda a sistemática penal e colaborado para o agigantamento do direito repressivo, 

como bem acentua Silva Sánchez (2011). A punição de delitos de perigo abstrato é 

um exemplo claro desse fenômeno expansivo. 

Delito de perigo, como esclarece Capez (2007, p. 262) é aquele que “para a 

consumação, basta a possibilidade do dano, ou seja, a exposição do bem a perigo 

de dano”. Tais crimes, ainda segundo o nobre professor, costumam ser classificados 

em crimes de perigo concreto e de perigo abstrato. Aqueles se dão quando a 

realização de um efetivo perigo é requisito para a tipicidade penal, já estes ocorrem 

nos casos em que o perigo é presumido. 

                                                 
1
 A tendência clara e inequívoca na troca de liberdade por segurança parece ser um dos efeitos (positivos ou 

negativos – a depender do ponto de vista) da inflação do direito penal. 
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Toda essa construção legislativa dos delitos de perigo abstrato parece ir de 

encontro ao princípio da ofensividade. Narra este postulado que não há crime sem 

efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma – condutas que não causam 

lesão ou perigo concreto de lesão a determinado bem jurídico deve situar-se fora da 

órbita penal (GOMES, 2008). A necessária ofensividade da conduta no caso 

concreto como pressuposto para imputação penal busca impedir que o poder 

punitivo faça uma indevida (e ilegítima) antecipação do momento punitivo. 

Diante do exposto, nota-se uma aparente colisão de valores entre o princípio 

da ofensividade e a punição dos delitos de perigo abstrato: 

Essa ofensa ao bem jurídico (que é conhecida em Direito penal como resultado 

jurídico) precisa ser desvaliosa (para que o fato seja penalmente típico não basta a 

produção de qualquer resultado: ele precisa ser desvalioso). E quando uma ofensa ao 

bem jurídico é desvaliosa? Quando concreta ou real (não cabe perigo abstrato no 

Direito penal regido pelo princípio da ofensividade), transcendental (afetação contra 

terceiros), grave ou significativa (fatos irrelevantes devem ser excluídos do Direito 

penal) e intolerável. (GOMES, 2008). 

Embora respeitado setor da doutrina pátria se oriente pela incompatibilidade 

dos delitos de perigo abstrato com a carta constitucional vigente – por ofensa direta 

ao princípio da ofensividade – há opiniões rechaçando tal orientação. Nesse sentido:  

Não há dúvida de que um fato, para ser típico, necessita produzir um resultado 

jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Nada impede, no entanto, 

que tal lesividade seja ínsita em determinados comportamentos. A lei pretende 

tutelar [...] contra agressões em estágio embrionário. Isso não significa dizer que 

houve crime sem resultado jurídico. O princípio da ofensividade não deve ser 

empregado para tornar obrigatória a comprovação do perigo, mas para tornar 

atípicos os comportamentos absolutamente incapazes de lesar o bem jurídico. Sua 

aplicação, no entanto, não pode ter o condão de abolir totalmente os chamados 

crimes de perigo abstrato, mas tão somente temperar o rigor de uma presunção 

absoluta e inflexível. (CAPEZ, 2007, p. 324-325) 

Interessantes são ambos os posicionamentos acerca da constitucionalidade 

ou não dos delitos de perigo abstrato. Embora essa seja uma questão doutrinária 

interessante, do ponto de vista legislativo cada vez mais tem sido observada a 

tipificação de delitos com perigo presumido. Esta parece ser uma tendência 

irreversível, ficando ainda mais clara sua incidência nos delitos de natureza 

econômica, que na opinião de Fischer (2006, p. 119-120) “se encontram, regra geral, 

em nível hierarquicamente superior de gravidade ao da criminalidade clássica 

correlata” considerando que a intervenção penal, nessa espécie delitiva é “a única 



 

Universidade Anhanguera-Uniderp 

PÓS-GRADUAÇÃO  
Unidade de Transmissão 

 

 

 

 

que pode ter a força necessária para conscientizar o delinqüente econômico a assim 

não proceder”.  

3. CONCLUSÃO 

A punição de delitos em fase embrionária deve preceder de uma extrema 

cautela legislativa, sob pena de se criar um verdadeiro estado policial ou um direito 

penal do inimigo. Em sentido aproximado, salienta Masson (2010, p. 180) que tais 

crimes “estão em sintonia com a Constituição Federal, mas devem ser instituídos 

pelo legislador com parcimônia, evitando-se a desnecessária inflação legislativa”. 

Diante da atual estruturação das sociedades modernas, cada vez mais se 

mostra necessária a punição de tais delitos. Ignorar tal fato significa criar amarras 

injustificadas para a aplicação do direito penal. Em contrapartida, a expansão 

legítima do direito repressivo em relação à presunção do perigo reclama a atuação 

do princípio da ofensividade como fator de limitação, reputando-se inconstitucionais 

os perigos presumidos de forma arbitrária pelo legislador – ou seja, sem o devido 

suporte fático no meio social que conduza à necessária tipificação do perigo criado. 
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