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RESUMO 

NASCIMENTO, Eduardo Romualdo do. O perigo abstrato no âmbito do tráfico e 
do consumo de drogas. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
 
Ao mesmo tempo em que a evolução tecnológica trouxe inúmeros benefícios para a 
espécie humana, ampliou as possibilidades de risco na sociedade pós-moderna, por 
isso mesmo denominada sociedade de risco. Os danos aos objetos jurídicos são 
potencializados e tendem a atingir um número maior, por vezes ilimitado, de pessoas. 
Ao Direito, não cabe esperar pela materialização dos danos, pois, de tão graves, 
podem causar a imprestabilidade dos bens. Nesse contexto, os crimes de perigo 
abstrato funcionam como meio de inibir condutas perigosas, ceifando-as antes mesmo 
que se produza o perigo concreto. Entre os bens jurídicos protegidos, conta-se o 
sistema econômico financeiro, o meio ambiente, a saúde pública e outros, todos de 
caráter coletivo. Esse último tem sido diretamente atingido pelo consumo de 
substâncias entorpecentes, prática comum ao homem há milênios e que, na 
sociedade de risco, ganhou amplitude como elemento de “fuga” da realidade, muitas 
vezes estressante, que caracteriza a vida contemporânea. Nesse sentido, o objetivo 
deste trabalho é determinar o perigo abstrato das drogas, lícitas e ilícitas, no contexto 
do porte destinado ao consumo pessoal e à traficância, demonstrando se de fato há 
no porte uma presunção de perigo que represente um potencial de dano à saúde 
pública e justifique, assim, a criminalização. Para tanto, procedeu-se à pesquisa 
bibliográfica, que abarcou doutrinadores nacionais e estrangeiros, concentrando-se 
em quatro áreas: a) princípios constitucionais, com ênfase na dignidade da pessoa 
humana e nos princípios constitucionais penais; b) bem jurídico; c) drogas e d) crimes 
de perigo, com ênfase nos de perigo abstrato. Em seguida, procedeu-se à análise 
documental, em específico, dos votos proferidos até o ano de 2015 por três ministros 
do Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, 
ainda em trâmite, sobre a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Esses 
votos foram analisados à luz do arbouço teórico abarcado na pesquisa bibliográfica. 
De tal análise, depreendeu-se que o trato jurídico das drogas no Brasil é uma questão 
eminentemente de política criminal, passando ao largo dos aspectos dogmáticos que 
deveriam nortear a matéria. A principal conclusão é que, no que diz respeito às drogas 
lícitas, não existe o perigo abstrato, única e exclusivamente por opção de política 
criminal, ou seja, a lei optou por não considerar álcool e tabaco como elementos 
perigosos à sociedade. No outro extremo, estão as drogas ilícitas, que, além de 
trazerem em si o perigo concreto e efetivo tal qual as drogas lícitas, ainda carregam o 
perigo abstrato, porque o legislador optou por conferir-lhes uma concepção normativa 
de perigo. Essa configuração da política de drogas no Brasil gera incoerências e 
distorções, sobretudo com relação aos usuários e traficantes de varejo. Além disso, a 
criminalização impede que os objetivos sociais da referida lei sejam alcançados, pois 
destinam-se recursos para o combate ao tráfico, em prejuízo da saúde pública, que é 
o bem por ela tutelado. 
 
Palavras-chave: Perigo abstrato. Drogas. Descriminalização. Tráfico. Consumo. 

  



ABSTRACT 

NASCIMENTO, Eduardo Romualdo do. Apparent danger in sphere of traffic and 
drug consumption. Dissertation (Master of Law) – University of Law, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

At the same time technological progress brought uncountable benefits for human race, 
it also increased potential risk for the postmodern society and that is the reason why it 
is called risk society. Injuries to subject of the legal relation are exacerbated and tend 
to achieve a large number of people, sometimes unlimited. Law must not wait for 
injuries embodiment because it can be so severe that may result in subject-matter 
uselessness. In such context, apparent danger works as a way of inhibit dangerous 
conducts, reaping it before the production of clear danger. Amongst secured subject-
matter are financial system, environment, public health and others, all of them of a 
collective character. Public health has been directly affected by use of intoxicants, 
which has been a common practice of human being for ages. Intoxicants have gained 
amplitude as an “escape” from stressful reality, a characteristic of contemporary life in 
risk society. The purpose of this thesis is establishing legal and illegal drugs apparent 
danger, in the context of carriage for personal use and trafficking. The work is indicating 
if there is, in fact, an assumption of danger on carriage which expresses a potential 
injury to public health, justifying criminalization. For this purpose, a bibliography 
research was carried out with national and foreign scholars, concentrating in four 
topics: a) constitutional principles, with emphasis on dignity of human person, b) 
subject-matter, c) drugs and d) danger, with emphasis on apparent danger. Following, 
there was a documental analysis, in particular, of three Ministers from Supreme Court´s 
votes until 2015, on trial of Extraordinary Appeal 635.659/SP, still ongoing, about 
unconstitutionality of Article 28 of Drug Prohibition Law. Those votes were analysed in 
the light of theoretical framework embraced at bibliography research. It brought to a 
conclusion that in Brazil, drugs legal practice is a matter of criminal policy and it is not 
in accordance with dogmatic aspects which should guide the subject. Main conclusion 
is that, concerning legal drugs, there is no apparent danger simply because it was only 
a criminal policy option, in other words, it means law opted not consider alcohol and 
tobacco dangerous for society. Illegal drugs are at the other edge and in addition to 
bring, itself, effective and clear danger, just like legal drugs, illegal drugs also carries 
apparent danger, because legislator made an option to confer a regulatory conception 
of danger. This drugs policy layout in Brazil generates inconsistency and distortions, 
especially concerning drug user and wholesale drug dealer. Furthermore, 
criminalization prevents to reach social objectives, since resources are allocated to 
combat traffic, detrimentally public health which is the subject protected by law. 

Key words: Apparent danger. Drugs. Decriminalization. Traffic. Consumption. 
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INTRODUÇÃO 

Entre os assuntos mais inquietantes da atualidade, destaca-se a necessidade, sempre 

emergente, de identificar e gerir situações perigosas que representem riscos a bens 

jurídicos socialmente valiosos. A produção de riscos tornou-se característica 

fundamental da pós-modernidade, numa sociedade voltada à produção de bens de 

consumo em larga escala e à globalização (BECK, 2011), exigindo atuação do Direito 

Penal, no sentido de fornecer instrumentos jurídicos hábeis à evitação de riscos, 

substanciados nos crimes de perigo abstrato. 

Atender à demanda mundial de consumo só foi possível graças aos avanços técnicos 

e científicos que remontam à Revolução Industrial do século XVIII e, mais 

recentemente, ao não menos revolucionário desenvolvimento das tecnologias de 

informática. Contudo, junto às conquistas do mundo moderno que fascinam e 

promovem o bem-estar, vêm os riscos inerentes à produção desse arsenal de conforto 

que o homem almeja. A produção de bens de consumo em larga escala redunda em 

ataques ao meio ambiente, competição entre empresas e nações, disputas por 

mercados, desenvolvimento de tecnologia nociva ao próprio homem etc. 

A produção de risco é diretamente proporcional à busca humana pela satisfação de 

suas necessidades, sejam elas supérfluas, como por itens de luxo, ou básicas, de 

acesso a água potável e alimentos. Quanto maiores as necessidades, mais riscos são 

produzidos para satisfazê-las. Nesse contexto, os riscos ampliam-se e tendem a afetar 

um número cada vez maior de pessoas, incidindo sobre bens que são valorosos a 

toda a coletividade, os chamados bens jurídicos coletivos ou supraindividuais, de que 

são exemplo o meio ambiente, a saúde pública, o sistema financeiro etc., todos 

imprescindíveis à vida humana. 

Submetida a sociedade a constante ameaça, urge a necessidade de regulação das 

condutas consideradas perigosas. Entre os vários elementos à disposição do Estado 

para gerir as situações de risco, encontra-se o Direito, que, em face do potencial de 

dano de tais condutas, lança mão de seu braço mais forte, o Direito Penal, para coibi-

las. 

A proibição de condutas potencialmente perigosas dá-se pelo emprego da técnica 

legislativa dos crimes de perigo abstrato, que permitem a antecipação da tutela penal 
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à fase da conduta, por meio da presunção do perigo ou da potencialidade de dano 

que elas representam. Trata-se de um tipo de delito no qual a lesão, ou mesmo a 

exposição a perigo concreto do bem jurídico tutelado, não chega a ocorrer, e seu 

emprego justifica-se dadas a grandeza dos riscos, a relevância dos bens jurídicos a 

eles expostos e, sobretudo, a magnitude dos danos potenciais de podem levar tais 

bens à imprestabilidade total. 

O estudo dos crimes de perigo abstrato é relevante porque se trata de uma técnica de 

tipificação que, em tese, confronta alguns preceitos garantistas, como o princípio da 

lesividade e impossibilidade de prova em contrário do perigo potencialmente gerado. 

De outro giro, trata-se da única forma de tipificação teoricamente eficaz à proteção de 

certos bens jurídicos, cuja lesão, ou mesmo a exposição a perigo concreto, como já 

mencionado, lhes causaria a ruína, de modo que somente com a antecipação da tutela 

penal a partir de uma presunção normativa de perigo, típica dos crimes de perigo 

abstrato, é que se mostra possível proteger tais bens. 

Porém, outra característica da sociedade pós-moderna é o dinamismo. Trata-se de 

uma sociedade de consumo, em constante mudança, muito rápida e ágil, 

extremamente competitiva, na qual as lutas de classes se evidenciam. Resultados e 

metas são cobrados de todos a todo momento e a satisfação mesma das 

necessidades humanas parece ser cada vez mais urgente, o que gera nos indivíduos 

ansiedade e, não raro, frustração. A “fuga” nas substâncias entorpecentes tem se 

revelado umas das saídas encontradas por muitos em face da frenética modernidade 

e se constitui, por si só, em mais um elemento de risco social. 

O consumo de drogas não é algo novo. Remonta a milênios a relação do homem com 

substâncias, das mais variadas, que de alguma forma lhe alteram os sentidos. 

Todavia, há que se reconhecer que o consumo de drogas no contexto da sociedade 

de risco foi potencializado e se tornou problema de saúde pública, embora tratado na 

maioria dos países como sendo de segurança pública, na medida em que recebe 

tratamento eminentemente penal, fruto do proibicionismo comum a várias nações. 

Na vigente legislação sobre drogas no Brasil, o porte de psicotrópicos, seja para o 

consumo pessoal, seja destinado à traficância, é considerado crime, porque o 

legislador atribuiu às drogas um caráter normativo de perigo, ou seja, as drogas são 
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consideradas por lei um perigo presumido à sociedade, daí a necessidade de se 

combatê-las, criminalizando o porte.  

Demonstrando o perigo abstrato das drogas lícitas e ilícitas, no contexto do porte 

destinado ao consumo pessoal e à traficância, o objetivo deste trabalho é determinar 

se de fato há uma presunção de perigo no porte de drogas que represente um 

potencial de dano à saúde pública e justifique, assim, a criminalização. Apresentam-

se os conceitos de perigo, discutindo-se também a coerência da divisão das drogas 

em lícitas e ilícitas, se satisfatórios os critérios de diferenciação e se a segregação se 

justifica sob o conceito de perigo. Cabe refletir se a droga é, de fato, um perigo à 

sociedade, considerando a aparente incoerência e contradição de tratamento 

dispensado às drogas lícitas e às ilícitas. 

 No mesmo sentido, crê-se ser pertinente o estudo da Lei 11.343/2006, também 

chamada de Lei de Drogas, sob o viés dos crimes de perigo abstrato no que diz 

respeito ao incessante debate sobre a descriminalização do porte de drogas para o 

consumo pessoal que está sendo levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

cujos votos proferidos até o fim de 2015 dão conta de que a descriminalização de fato 

ocorrerá, já que três dos 11 ministros mostraram-se favoráveis à ideia. Sob essa 

perspectiva e a da análise dos votos, surgiram outras tantas indagações que 

fomentaram o processo investigativo e que serão expostas no desenvolvimento do 

trabalho, que discutirá os critérios e fundamentos utilizados nas decisões até então 

proferidas; a conveniência e oportunidade da descriminalização e as questões de 

ordem dogmática relativas ao crimes de perigo abstrato no julgamento. 

À consecução do trabalho, procedeu-se à pesquisa bibliográfica que abarcou autores 

nacionais e estrangeiros especializados e se concentrou em quatro áreas:  

a) princípios constitucionais, com ênfase na dignidade da pessoa humana e nos 

princípios constitucionais penais;  

b) bem jurídico;  

c) drogas; 

d) crimes de perigo, com ênfase nos de perigo abstrato.  

Parte diminuta do material foi coletada em bases de dados na internet, como relatórios 

estatísticos produzidos por instituições oficiais, entre os quais mencionam-se “Tráfico 
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de drogas e constituição”, de co-autoria das Faculdades de Direito da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Brasília (BRASIL, 2009), e 

“Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias” (BRASIL, 2014), produzido 

pelo Ministério da Justiça. À luz do arcabouço teórico obtido nessa primeira fase foram 

analisados os votos proferidos até o fim de 2015 pelos três ministros do STF, obtidos 

na base de dados online da Corte, configurando-se a pesquisa também como de 

caráter documental. 

Quanto à estrutura, além desta introdução, o trabalho encontra-se organizado 

conforme descrito a seguir. 

No Capítulo 1, tratou-se dos princípios constitucionais e constitucionais penais que 

fundamentam o ordenamento jurídico nacional e que, como não poderia deixar de ser, 

são as premissas das quais se parte à tomada de postura frente aos problemas 

enfrentados no decorrer do trabalho. Dá-se atenção especial ao princípio da dignidade 

humana, como fundamento que é do Estado Democrático de Direito brasileiro, 

abordando-o sob a perspectiva histórica, desde os primeiros direitos fundamentais até 

sua constitucionalização e reconhecimento como princípio fundamental. Os princípios 

constitucionais penais não serão tratados na sua totalidade, foram limitados àqueles 

mais afeitos aos crimes de perigo abstrato, ou seja, o princípio da intervenção mínima 

com seus corolários e o princípio da proporcionalidade, substancialmente relevante 

na análise de constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. 

Os bens jurídicos são alvo de estudo no Capítulo 2, porque a teoria do bem jurídico 

guarda profunda relação com os crimes de perigo abstrato, na medida em que o 

surgimento dessa espécie de tipificação penal demandou sua reinterpretação – até 

então, ela estava atrelada a bens jurídicos individuais. As características próprias dos 

crimes de perigo abstrato, cujo objeto de proteção, na maioria dos casos, bens 

jurídicos supraindividuais que prescindem de lesão ou perigo concreto à consumação 

do delito, trouxe a necessidade de adequação da teoria do bem jurídico, de modo que 

o instituto mantivesse seu caráter de limitador do poder punitivo estatal. 

Em seguida, no Capítulo 3, serão estudados os crimes de perigo. Antes, porém, será 

necessário definir os conceitos de perigo, sob as perspectivas ex ante e ex post, bem 

como a concepção normativa de perigo, fundamentais à determinação dos crimes de 
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perigo concreto, abstrato e abstrato-concreto, que serão abordados no capítulo, com 

ênfase, por óbvio, nos crimes de perigo abstrato.  

O Capítulo 4 será destinado à discussão sobre as drogas, com uma breve introdução 

histórica, de modo a desmistificar o tema, ou seja, demonstrar que elas estão inseridas 

no seio social há tempos e que o homem ainda busca formas de melhor se relacionar 

com elas, talvez menos danosas. Apresenta-se a classificação das drogas, primeiro, 

sob os critérios médico-científicos, seguida da classificação jurídica, que as divide em 

lícitas e ilícitas. Quanto às primeiras, embora sejam citados o tabaco e o álcool, dar-

se-á destaque somente a esse último, buscando, inclusive, explicações à sua 

aceitabilidade social. Quanto às ilícitas, o objetivo é trazer à tona as origens do 

proibicionismo e o fracasso dessa política. 

Ainda no Capítulo 4, apresenta-se a discussão do perigo ínsito às drogas, bem como 

a análise do perigo abstrato que elas representam nos crimes de porte ao consumo 

pessoal e tráfico, que se constitui, por assim dizer, o núcleo do trabalho. Por fim, 

passa-se à análise e discussão do processo de descriminalização da posse de droga 

para consumo pessoal. Neste ponto, firma-se, desde já, convicção contrária à 

descriminalização do art. 28 da Lei de Drogas nos moldes em que se está operando, 

porque se entende que os problemas relativos às drogas são muitos e, entre eles, há 

a violência institucionalizada do narcotráfico, algo que a descriminalização não 

acabará, pelo contrário. Defende-se, a princípio, algo para além da descriminalização, 

que é a legalização regulamentada das drogas. Contudo, de forma alguma se 

pretende entrar nessa questão, de modo que não serão lançadas propostas a 

respeito. 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as reflexões conclusivas que emergiram com a análise 

dos dados levantados e os resultados da pesquisa. Em síntese, entre as várias 

conclusões a que se pode chegar, destaca-se que, de fato, a única via de acesso à 

tipificação e punibilidade dos agentes envolvidos com a posse de substâncias 

entorpecentes ilícitas são os crimes de perigo abstrato, porquanto é impossível 

esperar que a lesão à saúde pública se materialize para, só então, configurar o injusto. 

De outra banda, sob um aspecto mais amplo, conclui-se que, quando o assunto são 

as drogas, renega-se a dogmática penal em favorecimento da política criminal e aos 

nem sempre inteligíveis interesses do Estado. Isso acaba por determinar a incoerência 
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da política de drogas no Brasil, em seus mais diversos níveis e graus de expressão, 

desde a divisão das drogas em lícitas e ilícitas, perpassando pela desproporção de 

tratamento jurídico-penal aos agentes envoltos nos delitos da Lei de Drogas, 

chegando, por fim, à incoerência de se propor a descriminalização do porte para o 

consumo de um tipo de droga e não de outro, absolutamente sem critério algum que 

explique tal postura.  
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1 PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

Desde as primeiras civilizações são cunhadas normas morais e sociais de conduta, 

por meio das quais o ser humano é penalizado por infringi-las. Mesmo com o advento 

das codificações escritas, o que denotou certo grau de desenvolvimento social, posto 

que representou o reconhecimento da fragilidade da normatização oral e a 

consequente necessidade de formalizar o Direito, as leis de caráter penal eram 

extremamente violentas e passavam ao largo de qualquer reconhecimento de direitos 

e garantias fundamentais ao homem. Em verdade, o cenário jurídico penal relativo à 

humanização das penas pouco evoluiu ao longo de séculos de história, como se 

observa na sentença condenatória de meados do século XVIII, época em que a 

humanidade já havia bebido da fonte do Renascimento Cultural e iniciava sua primeira 

Revolução Industrial. 

[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], da dita carroça, na Praça 
de Greve, 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 
(FOUCAULT, 2009, p. 9). 

Assim eram descritos os horrores da execução de uma sentença penal no século 

XVIII. Desde então, à luz dos preceitos iluministas, a comiseração aos apenados 

tornou-se regra e as penas de sangue foram paulatinamente abolidas das legislações 

penais da maioria das nações modernas, sobretudo daquelas constituídas sob a forma 

de Estado democrático de direito. 

Hodiernamente, mesmo em países em que a sanção de morte ainda é praticada, o 

que se traduz em manifesta afronta aos direitos humanos, busca-se, ao menos, que 

a execução seja feita de modo que garanta ao sentenciado o mínimo de respeito à 

sua condição e dignidade humanas. 
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A evolução no tratamento penal aos agentes de delitos observada ao longo dos 

séculos, variante de nação para nação, na velocidade própria de cada povo e dentro 

de suas características sociais e culturais, não seria imaginável sem o advento de 

cartas políticas compromissadas com os valores intrínsecos ao humanismo. Desde o 

nascedouro dessas cartas, com a Constituição Americana, de 1787, perpassando pela 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Nacional Francesa, 

de 1789, até as modernas constituições democráticas da atualidade, da qual a 

brasileira é uma digna representante, o homem é socorrido na defesa de sua 

dignidade humana pelos princípios que regem as constituições dos Estados 

democráticos de direito. 

Portanto, a advertência que se faz é que, antes de adentrar qualquer estudo de Direito 

Penal (e a regra vale para qualquer outro subsistema jurídico), é absolutamente 

imprescindível a análise dos princípios constitucionais penais que balizam a produção 

e a aplicação das leis penais que, por óbvio, devem estar alinhadas aos princípios 

regentes da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. 

A necessidade de aprofundar a compreensão sobre a relevância dos princípios 

constitucionais repousa na própria noção que se tem de Direito Penal, que  

[...] é um conjunto de conhecimentos e princípios, ordenados 
metodicamente, de modo a tornar possível a elucidação do conteúdo das 
normas penais e dos institutos em que elas se agrupam, com vistas à sua 
aplicação aos casos ocorrentes, segundo critérios rigorosos de justiça 
(TOLEDO, 1984, p. 1-2, grifo nosso).  

Ora, se, como destacado acima, os princípios constituem elementos de formação da 

própria ciência penal, torna-se claro que só se terá compreensão do todo a partir do 

conhecimento satisfatório de suas partes. Nesse sentido, o Direito Penal só será 

apreensível se dominados, ao menos minimamente, os princípios que o regem. 

Contudo, domínio amplo e absoluto do tema não é matéria fácil, diz-se quase 

impossível, e neste capítulo de abertura aos estudos dos crimes de perigo abstrato 

não será possível nem sequer tratar de todos os princípios constitucionais penais, 

limitando-se ao estudo do conceito, origem, base de desenvolvimento e funções dos 

princípios jurídicos. Depois tratar-se-á, de forma discreta, sobre a transformação dos 

princípios gerais de direito em princípios constitucionais, para, ao final, já com mais 
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propriedade e distensão, aprofundar a análise individualizada de alguns princípios 

constitucionais penais mais próximos e pertinentes aos crimes de perigo abstrato. 

1.2 CONCEITO, ORIGEM, BASE E FUNÇÕES 

A formulação de um conceito exige que um breve enunciado contemple a maior 

significação possível sobre aquilo que se deseja conceituar. Em que pese os conceitos 

sejam cunhados por especialistas atentos à forma e ao método de suas ciências, não 

há como negar que cada conceituação traz em si a carga valorativa daquele que a 

desenvolveu. Desse modo, há aspectos que são ressaltados em alguns autores, 

enquanto que em outros são ignorados, tornando a adesão a um conceito único e 

específico particularmente difícil. Contudo, a par da individualidade de cada autor na 

elaboração de seus conceitos, nota-se que há uma convergência em aceitar algumas 

características como gerais e típicas dos princípios, tais como o reconhecimento de 

se tratar o princípio como sendo uma norma, de possuir caráter universal e 

generalizante e que atua na aplicação e interpretação das leis.  

A investigação doutrinária e jurisprudencial sobre o uso do vocábulo princípios remete-

nos à ideia de que estes estão vinculados e referem-se a  

a) normas providas de um alto grau de generalidade;  

b) normas com elevado grau de indeterminação, que requerem concretização por 

interpretação;  

c) normas de caráter programático;  

d) normas com elevado grau hierárquico entre as fontes do Direito;  

e) normas que desempenham função importante e fundamental no sistema 

político-jurídico;  

f) normas dirigidas aos órgãos de aplicação.  

Seriam essas, portanto, as características gerais dos princípios, pois nos conceitos 

formulados desde então busca-se, exatamente, ressaltar a presença de tais aspectos, 

de modo a identificar ou reconhecer uma norma como um princípio (BONAVIDES, 

2015). 
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Note-se que essas características foram recolhidas analisando-se o uso que de um 

modo geral era feito do vocábulo princípios, ou seja, cada um entendia o princípio à 

sua maneira. Ainda, considere-se que por ora foram citados seis diferentes conceitos 

de princípio jurídico. Agrupar essas características em um único conceito, de modo a 

limitá-lo e deixá-lo mais preciso, tem sido a tendência moderna, diga-se, profícua. 

Ainda assim, mesmo com o elencar de caraterísticas que estão contidas em um 

pretenso conceito de princípio, a tarefa de produzir um conceito único, amplo e 

largamente aceito é problemática. Por isso, mesmo na doutrina pátria, não é difícil 

encontrar alguns conceitos de princípios que contemplam, de um modo geral, as 

referências elencadas, porém, não todas em um mesmo conceito.  

Para Silva (1992, p. 18), “os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os 

sistemas de normas”. A partir da definição de Canotilho e Moreira, citados pelo mesmo 

autor, pode-se entendê-los como “núcleos de condensações nos quais confluem 

valores e bens constitucionais”. Já para Miguel Reale (1984, p. 299), princípios são 

[...] verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como 
tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas 
também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 
pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis.  

Ainda, digno de nota é que, em tese, os conceitos de princípios aqui colacionados, 

embora formulados por grandes juristas, seriam passíveis de crítica, posto que não 

trazem, de forma explícita, o traço marcante e fundamental, o passo qualitativo mais 

longo alcançado pela doutrina na busca pela caracterização daquilo a que se pretende 

por princípios: a normatividade (BONAVIDES, 2015).  

Com efeito, parece que entender os princípios como norma é condição sem a qual é 

impossível apreender sua significação. Em última análise, não reconhecer seu caráter 

normativo é negar-lhes mesmo a efetividade. Nesse sentido, tem-se Nucci (2012b,  

p. 41), para quem, “juridicamente, o princípio é, sem dúvida, uma norma, porém, de 

conteúdo mais abrangente, servindo de instrumento para a integração, interpretação, 

conhecimento e aplicação do direito positivo”.  

Além da normatividade, outro traço intrínseco aos princípios é o valor que eles 

encerram. Na sua origem, os princípios são axiológicos; vale dizer que são a 

expressão daquilo que é valioso a uma sociedade ou povo. A natureza dos princípios 
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remonta ao jusnaturalismo, no qual prevalecia a ideia ético-valorativa, ou seja, um 

princípio era reconhecido como tal quando expressava, no entender de determinada 

sociedade, a justiça. A questão dos valores é sempre muito discutível, posto que, 

como dito, cada sociedade e povo elegem aquilo que lhes é valioso, segundo suas 

tradições, usos e costumes, formação social, econômica e religiosa. À exceção de 

valores de caráter universal, como a reprovação de matar alguém, que constituem, 

por assim dizer, o núcleo “duro” dos princípios, porque não se conhece civilização em 

que o homicídio seja admitido como algo natural ou bom1, todos os outros valores que 

fundamentam um princípio podem ser questionados.  

Mesmo nos dias atuais, em que se busca a universalização de alguns princípios, 

notadamente o da dignidade da pessoa humana, tal universalidade é de difícil 

aplicação em certas culturas, principalmente orientais. O tratamento dispensado às 

mulheres em alguns países onde impera a lei islâmica, por exemplo, em muitos 

aspectos fere o que no Ocidente entende-se como dignidade humana, de modo que 

se questiona se cabe a universalização e até onde uma cultura pode interferir na outra 

em defesa daquilo que se entende como afronta à dignidade humana. Enfim, embora 

instigante, tal discussão não tem, infelizmente, espaço neste reduzido trabalho, em 

que o estudo dos princípios é, como já aludido, de inserção ao tema central da 

dissertação. 

Definidos, pois, como norma de caráter generalizante, de conteúdo vasto e 

abrangente que serve à criação e à aplicação de outras normas positivas, repousa 

ainda sobre o tema dos princípios uma interessante discussão acerca do que os 

diferenciam das regras. Sem dúvida que os estudos de Alexy (2011) são proeminentes 

nesse sentido. Partindo da premissa de que princípio e regra são normas, a diferença 

                                            
1 A afirmação refere-se às civilizações ocidentais fundadas na cultura judaico-cristã. Em tais 
civilizações, matar alguém não é, de modo algum, algo irrelevante. Contudo, há que se admitir que em 
civilizações não lastreadas nesse tipo de cultura a prática do homicídio assumia aspectos distintos. 
Entre os índios brasileiros, por exemplo, a execução de prisioneiros de guerra tinha duplo significado: 
a princípio cumpria-se uma sentença de morte, tratava-se de verdadeira punição a quem lutou contra 
a tribo e em certa medida lhe causou danos. Em segundo plano, havia também o caráter místico ou 
sacerdotal da morte, porque partes do corpo do prisioneiro, quando se tratasse de um reconhecido 
grande guerreiro, eram devoradas pelos membros da tribo local para que as virtudes do inimigo, como 
bravura e honra, fossem-lhes transmitidas. O tema é tratado no poema “I - Juca Pirama”, de Gonçalves 
Dias, que retrata exatamente a história de um guerreiro tupi que, na hora de sua execução, chorou e 
foi posto em liberdade pelo chefe timbira. Segundo concepções daquelas civilizações indígenas, chorar 
na hora da morte frente ao inimigo é ato de covardia, de modo que a carne de um guerreiro covarde 
não pode ser consumida, já que também transmitiria covardia. 
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fundamental entre ambos estaria no grau de generalidade, muito maior nos princípios, 

mas não só aí; a qualidade também é um fator de distinção, o que ficou conhecido 

como critério gradualista-qualitativo, cujo ponto determinante é o entendimento de que 

os princípios são mandamentos de otimização, reconhecidos como normas.   

Segundo Alexy (2011), a distinção entre princípios e regras se evidencia na colisão 

entre princípios e no conflito entre regras. Quando regras se conflitam, fica exposta 

sua dimensão de validade, ou seja, uma cláusula de exceção ou nulidade deve incidir 

no conflito, de modo a tornar sem validade uma regra em favor da outra. 

Relativamente aos princípios, a questão da validade nem se cogita, na medida em 

que, por ser axiológico, não se pode dizer que um princípio possa perder a validade, 

seria o mesmo que dizer que ele perdeu seu valor. Portanto, quando há colisão entre 

princípios, põe-se à mesa os valores que cada princípio colidente expressa e carrega, 

devendo um deles recuar. O recuo, deixe-se claro, não significa que o princípio perdeu 

sua validade, melhor denominado de efetividade; ele continua fazendo seu papel no 

mundo jurídico e recuar apenas permitirá que, naquele caso concreto, um princípio se 

sobressaia ao outro.  

Para Canotilho (2003, p. 1160), princípios e regras são duas espécies de normas e a 

distinção entre ambas dá-se por alguns critérios:  

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de 
abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras 
possuem uma abstração relativamente reduzida. 

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto:  os 
princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de 
mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as 
regras são susceptíveis de aplicação directa. 

c) Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os 
princípios são normas de natureza estruturante ou com papel 
fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição 
hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou 
à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: 
princípio do Estado de direito). 

d) “Proximidade” da ideia de direito:  os princípios são standards 
juridicamente vinculantes radicados nas exigências de “justiça” 
(Dworkin) ou na “ideia de direito” (Larenz); as regras podem ser 
normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional. 

e) Natureza normogeneticaI: os princípios são fundamento de regras, 
isto é, normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 
jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética 
fundamentante.  
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A partir da distinção entre princípios e regras, vê-se claramente a proeminência dos 

primeiros sobre as últimas, evidenciando algo que, com o passar do tempo, 

concretizou-se com sua constitucionalização, ou seja, seu reconhecimento como 

elementos fundamentadores do próprio sistema jurídico lastreado na Carta Maior. 

Porém, antes mesmo das cartas constitucionais, os princípios já eram necessários 

para interpretar e integrar leis. Contudo, com a constitucionalização, os princípios 

deixam de ser meramente necessários e passam a ser obrigatórios, dir-se-ia 

fundamentais, na criação, interpretação, integração e aplicação das leis. É certo que 

aqui se estabeleceu uma escala valorativa na qual acredita-se serem os termos 

obrigatório e fundamental muito mais amplos e profundos do que o termo necessário. 

A título de argumento, seria necessário, por exemplo, o dinheiro para se ter uma vida 

confortável, mas não se pode dizer que ele seja fundamental à vida, porque se vive, 

com restrições é claro, sem o dinheiro. 

O processo de constitucionalização dos princípios diz respeito exatamente a essa 

escalada rumo ao patamar de maior relevância no sistema jurídico. Como aludido há 

pouco, antes das cartas constitucionais, os princípios eram genéricos e espalhavam-

se pelos códigos; eram utilizados como suporte à interpretação, integração e 

aplicação das normas. Agora, depois de incorporados ao texto constitucional, 

converteram-se no fundamento próprio da ordem jurídica, tornando-se, pois, princípios 

constitucionais, com funções muito bem definidas e de relevo, de fundamento da 

ordem jurídica, de orientação interpretativa e fonte em caso de insuficiência da lei e 

do costume (BONAVIDES, 2015).  

Bastos (1997), por seu turno, vê as funções dos princípios como ordenadoras. Em 

casos de revoluções, por exemplo, cuja nova ordem política depois do processo 

revolucionário tem por tendência seguir poucos preceitos, terão os princípios, nesse 

contexto, a função de ordenar e ser plataforma de tantos outros princípios em que se 

assentarão as estruturas do Estado e da sociedade. As funções integrativas e 

construtivas também encontram-se presentes no entendimento do autor, na medida 

em que cabe aos princípios integrar as normas, bem como construir outras que lhes 

garantam efetividade. Por fim, concebe Bastos a ideia de função prospectiva, que 

buscaria maior eficácia e aplicabilidade dos princípios pela prospecção de seus 

valores no seio social. 
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Canotilho (2003) aborda a questão das funções dos princípios sob outro viés, 

dividindo-os em categorias, sendo cada qual responsável pela consecução de 

objetivos próprios e conformadoras de aspectos jurídico-políticos. Dessa forma, não 

estabelece de forma direta quais funções teriam os princípios. O faz indiretamente, na 

medida em que, ao categorizar um princípio como politicamente conformador, por 

exemplo, subentende-se que ele tenha o objetivo/função de conformar o Estado, sua 

estrutura política etc. Canotilho (2003, p. 1165-1167) divide-os, portanto, em:  

a) princípios jurídicos fundamentais, que são “historicamente objectivados e 

progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que encontram 

uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional”; seriam 

particularmente importantes como fundamento da ordem jurídica, na 

interpretação e aplicação das normas. Noutro viés, sustenta o professor de 

Coimbra que os princípios fundamentadores teriam uma função negativa 

em casos limites, como a negação do Estado de direito e da legalidade 

democrática; 

b) “princípios politicamente conformadores [...], que explicitam valorações 

políticas fundamentais do legislador constituinte”, ou seja, refletem as 

opções políticas por ele feitas, de modo a conformar o Estado a tais 

princípios (organização econômica-social, estrutura do Estado, do regime 

político etc.);  

c) princípios constitucionais impositivos, cujo escopo é impor “[...] aos órgãos 

do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a execução de 

tarefas”; 

d) princípios de garantias, que, nos dizeres do autor, “visam a instituir directa 

e imediatamente uma garantia aos cidadãos”, atribuindo-lhes “[...] uma 

densidade de autêntica norma jurídica e uma força determinante, positiva e 

negativa”.  

Dessa categorização proposta por Canotilho interessam aqui, sobretudo, os princípios 

de garantias, nos quais estão inseridos os princípios constitucionais penais. O próprio 

autor cita os princípios penais do nullum crimen sine lege e de nulla poena sine lege, 

bem como o princípio do juiz natural e do in dubio pro reo, como exemplos de 

princípios de garantias. 
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Vistos de modo geral o conceito, a origem, a base e as funções dos princípios 

jurídicos, em que se evidenciou a transformação dos princípios gerais em princípios 

constitucionais, há que se analisar mais detidamente os princípios constitucionais 

penais, reafirmando o interesse particular naqueles mais afeitos aos crimes de perigo 

abstrato. 

1.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS REGENTES 

1.3.1 Considerações preliminares 

Segundo Nucci (2012b, p. 41), “o ordenamento jurídico constitui um sistema lógico e 

coordenado, imantado por princípios, cuja meta é assegurar a coerência na aplicação 

das normas de diversas áreas do Direito”.  Dessa forma e de acordo com o que até 

aqui se viu, os princípios constituem-se em pedra angular de todo o sistema e sobre 

ele atuam integral e uniformemente. Há princípios que não se submetem a um 

subsistema específico (penal, civil, tributário etc.). Pelo contrário, são amplos e gerais, 

fundamentando, como dito, o próprio sistema. Há outros que, por sua especificidade, 

são próprios de seus subsistemas, são mais afeitos e aproximam-se mais de uma ou 

outra área específica do Direito. É o caso dos princípios de garantia, que se vinculam, 

sobretudo, ao Direito Penal e Processual Penal, como há pouco visto, mas ainda 

assim devem estar em perfeita harmonia com os princípios de caráter geral e 

fundamentadores.  

Conforme Nucci (2012b), pode-se classificar os princípios em constitucionais e 

infraconstitucionais, assim como em explícitos e implícitos. Expressa-se, pois, uma 

hierarquia entre os princípios, sendo os constitucionais explícitos os de maior 

relevância, que emanam direto e de forma clara do próprio texto constitucional, como 

o princípio da igualdade. Abaixo estariam os princípios constitucionais implícitos, que, 

sempre harmônicos com os princípios explícitos, fundamentam o sistema e se 

sobrepõem aos princípios infraconstitucionais. Estes, por sua vez, informam 

determinada matéria e advêm do entendimento sistemático e do conjunto de suas 

normas, mantendo o condão de coordenar o sistema normativo, de modo que 

prevalecem sobre normas específicas ou simples regras. 
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Em que pese o objetivo imediato deste capítulo seja o enfoque nos princípios 

constitucionais penais, vislumbra-se da graduação proposta a existência de alguns 

princípios que se sobrepõem a todos os outros e são comuns a todo o Direito. São, 

verdadeiramente, o fundamento próprio do sistema jurídico, os quais podem ser 

chamados de princípios regentes. Seriam os que regem, conduzem, dão as diretrizes 

ou, numa melhor alusão, principiam o caminho que todos os outros princípios deverão 

seguir rumo à formação do ordenamento jurídico de forma harmoniosa e coerente. A 

dignidade da pessoa humana é um dos princípios regentes do sistema jurídico. A 

busca incessante de sua promoção deve ser, sempre, o objetivo de toda e qualquer 

norma jurídica e da aplicação, integração e interpretação da lei. Portanto, antes de 

abordar diretamente os princípios constitucionais penais, há que se dedicar ao estudo 

do princípio da dignidade humana, posto que, em última análise, os primeiros buscam 

a sua concretização. 

1.3.2 O princípio da dignidade da pessoa humana 

1.3.2.1 Antecedentes históricos 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o mais importante princípio que se 

impõe e está umbilicalmente ligado ao surgimento e desenvolvimento dos direitos 

fundamentais. Nos dizeres de Sarlet (2012, p. 36), 

[...] a história dos direitos fundamentais é também uma história que 
desemboca no surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência 
e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da 
dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais são, portanto, o embrião da moderna concepção de 

dignidade da pessoa humana, sua condição preambular, na medida em que primeiro 

foi necessário que o homem tivesse seus direitos fundamentais reconhecidos e 

respeitados para que, depois, sua dignidade como pessoa humana trilhasse, 

igualmente, o mesmo caminho.  

Historicamente, vislumbram-se, já na Antiguidade clássica e no cristianismo, as 

primeiras noções de direitos fundamentais. A filosofia clássica greco-romana e o 

pensamento cristão seriam as raízes de valores como a liberdade, a igualdade e a 

própria dignidade humana. Isso porque a democracia ateniense era fundada na ideia 
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de homem livre e dotado de individualidade. Já o cristianismo representou a exaltação 

do homem, na medida em considera ter sido ele criado à imagem e semelhança do 

próprio Deus (SARLET, 2012).  

Na Roma antiga, também houve exemplos que indicam essa evolução rumo à 

consolidação dos direitos fundamentais, como o veto do tribuno da plebe às ações 

injustas dos patrícios, a limitação de punições corporais contra os cidadãos e, 

também, o Interdicto de Homine Libero Exhibendo, antecedente do moderno habeas 

corpus (SILVA, 1992).  

Na Idade Média, o pensamento de São Tomás de Aquino baseava-se na existência 

do direito natural e do direito positivo, sendo o primeiro a expressão da natureza 

racional do homem, numa nítida demonstração de sua valorização, que evolui dentro 

do pensamento tomista à própria valorização da dignidade da pessoa humana e é 

incorporada, por fim, à tradição jusnaturalista, que “condicionou o aparecimento do 

princípio das leis fundamentais do reino limitadoras do poder do monarca” (SILVA, 

1992, p. 139), alicerce, pois, do pensamento renascentista já com Pico della 

Mirandola, em seu “Discurso sobre a dignidade do homem” (SARLET, 2012).  

Ainda durante a época medieval, vislumbra-se o surgimento de antecedentes mais 

diretos das declarações de direitos. Eram instrumentos que, de certa forma, limitavam 

o poder do monarca, como os pactos, os forais e as cartas de franquias, que, embora 

destinados à preservação de direitos de grupos e estamentos, tinham reflexos 

individuais. Entre tais instrumentos, de acordo com Silva (1992, p. 139), destacam-se 

os de León e Castela, de 1188, “[...] pelo qual o Rei Afonso IX jurara sustentar a justiça 

e a paz no reino, articulando-se, em preceitos concretos, as garantias dos mais 

importantes direitos das pessoas, como a segurança, o domicílio, a propriedade, a 

atuação em juízo etc.”, assim como o de Aragão, “[...] que continha reconhecimento 

de direitos, limitados aos nobres”, isso, em 1265. 

Ainda na primitiva Espanha, porém, séculos à frente, em 1526, em Vizcaya, 

reconheciam-se “[..] os privilégios, franquias e liberdades existentes ou que por tal 

acordo foram reconhecidos” (SILVA, 1992, p. 139). Contudo, foi em solo inglês que 

nasceram as mais significativas contribuições ao reconhecimento dos direitos 

fundamentais, com destaque à Magna Carta do rei João Sem Terra, de 1215, que se 
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tornou um símbolo das liberdades públicas e delineou o “esquema básico do 

desenvolvimento constitucional inglês” (SILVA, 1992, p. 140). Na época moderna, a 

Inglaterra ainda produziu a Petition of Rights, de 1628; o Habeas Corpus Amendment 

Act, de 1679, e o Bill of Rights, de 1688. Par e passo às edições das cartas e 

declarações inglesas, estão os atos e declarações das Treze Colônias da América do 

Norte, que reconheciam direitos expressos aos cidadãos, cujas edições estenderam-

se de 1620 a 17322. 

Porém, é no período de transição da Idade Moderna à Contemporânea que surgem 

os dois mais importantes documentos ou manifestações de reconhecimento de 

direitos fundamentais: a Constituição Americana, de 1787, e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de setembro de 1789, concebida no seio do processo 

revolucionário francês que acabou com o poder absoluto dos monarcas e promoveu 

a ascensão da burguesia ao poder, promovendo o fim dos privilégios remanescentes 

do feudalismo e da sociedade estamental, lançando todos os homens, pela via da 

igualdade jurídica, à condição de cidadãos.  

Crê-se que a análise do texto de cada um desses documentos é desnecessária, assim 

como maiores digressões sobre sua importância histórica e consequências, que 

atualmente saltam aos olhos. Cabe-nos, contudo, uma breve crítica aos primitivos 

reconhecimentos de direitos da época antiga, perpassando pelas cartas e declarações 

de direitos medievais e chegando, por fim, às modernas Constituição Americana e 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  

Tal crítica se dá no sentido de que desde a época antiga o processo de 

reconhecimento de direitos fundamentais foi extremamente tímido e limitado a classes 

privilegiadas, pequenos grupos e estamentos, proprietários de terras, nobres etc. 

Mesmo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e, mais tarde, a própria 

Constituição Francesa de 1791 não lograram êxito em promover a igualdade 

econômica, nem sequer a cogitaram, na medida que esse avanço era nitidamente 

contrário aos interesses da burguesia, que conduzia o processo revolucionário, cuja 

                                            
2 Trata-se do Mayflower Compacto e do Charter of New England, ambos de 1620, do Charter of 
Massachusetts Bay, de 1629, do Charter of Maryland, de 1632, do Charter of Connecticut, de 1662, do 
Charter of Rhode Island, de 1663, do Charter of Carolina, de 1663, do Charter of Georgia, de 1732, do 
Massachusetts Body of Liberties, de 1641, do New York Charter of Liberties, de 1683, e do 
Pennsylvania Charter of Privileges, de 1701 (SILVA, 1992). 
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clara intenção era diminuir ou acabar com o fosso que separava a nobreza dos 

burgueses, mantendo, por seu turno, o abismo entre a burguesia e as camadas mais 

pobres da população. 

Por fim, trazendo o tema para mais perto dos estudos de Direito Penal, cabe ainda 

ressaltar que os direitos fundamentais reconhecidos ao longo da história, desde a 

época antiga, versavam basicamente sobre direitos políticos, relativos à propriedade 

etc. No âmbito jurídico-penal, mesmo com o surgimento desses primitivos direitos, o 

conceito e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana passavam ao largo 

do processo penal, na medida em que prevaleciam as penas de sangue, castigos 

corporais, execuções públicas de sentenças etc. 

Socorrendo-se novamente na História, nota-se que no Egito antigo, para vários 

crimes, era prevista a pena de morte. Entre os hindus, como aponta Marques (2008), 

o Código de Manu determinava a obrigatoriedade da punição, sendo certo que ao 

ladrão recaísse a pena de morte. Havia ainda a prescrição de penas corporais no 

mesmo contexto. Para o povo hebreu, cujas noções de direito confundiam-se com a 

religião, as penas não eram menos infamantes. O próprio texto bíblico faz diversas 

referências a penas indignas sob o ponto de vista contemporâneo. Assim é o caso do 

homem pego no deserto recolhendo pedras no dia de sábado, cuja pena de morte foi 

executada por apedrejamento; das citações à Lei de Talião, que preconizava o “olho 

por olho, dente por dente”; ou, ainda, da vingança de sangue, inserida no Pentateuco 

e que determinava que o homicida seria punido com a morte pelas mãos do vingador 

de sangue, ou seja, um parente próximo do assassinado. Talvez muito mais conhecido 

seja o exemplo da mulher adúltera, cuja pena de apedrejamento só não foi cumprida 

por intervenção do próprio Cristo.  

Na Grécia antiga, entre os séculos VIII e VI a.C., quando o Estado teocrático perde 

muito de sua força e o pensamento político se desenvolve, culminando com a criação 

de leis escritas, como o Código de Dracon, de 621 a.C., e o desenvolvimento do 

pensamento filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles, nos séculos seguintes, ainda 

assim, persistiam as penas de morte. Marques (2008, p. 39) ressalta o “caráter 

humanitário” da justiça ateniense: “permitia-se, por exemplo, que o condenado à morte 

escapasse do carrasco mediante o suicídio com cicuta”. Sob a perspectiva da 
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dignidade humana ou do reconhecimento de direitos fundamentais, tal humanidade 

ou humanitarismo não deixa de ser um tanto quanto irônico.  

Da Idade Média ao absolutismo monárquico típico do período final da Idade Moderna, 

o tratamento jurídico-penal aos criminosos pouco mudou em termos de respeito à 

dignidade da pessoa humana, já que as penas de sangue ainda eram executadas em 

primazia. Ainda seguindo os estudos de Marques (2008, p. 45), destaca-se o uso dos 

ordálios ou juízos de Deus. 

Tais práticas eram marcadas pelas superstições e pela crueldade, sem 
chances de defesa para os acusados, que deveriam caminhar sobre o fogo 
ou mergulhar em água fervente para provar sua inocência. Por isso, 
raramente escapam de suas punições. 

Mesmo Santo Tomás de Aquino, que anteriormente foi citado como um precursor da 

ideia de valorização do homem na Idade Média, defendia em sua “Suma Teológica” a 

pena de morte para o homem que se tornasse perigoso à comunidade, demonstrando 

certo descompasso e contradição entre os pensamentos político e jurídico-penal, pois 

elevava o homem a uma condição especial, quando lhe atribuía o pensamento 

racional, mas, ao mesmo tempo, negava-lhe direitos fundamentais ao defender a pena 

de morte. Já na Idade Moderna, à época do absolutismo, as penas eram igualmente 

supliciosas, posto que a dureza e crueldade se justificavam sob a ótica de seus 

objetivos, que visavam basicamente à manutenção do poder real, havendo, pois, 

verdadeira confusão entre a figura do rei e do Estado (MARQUES, 2008). 

Esse brevíssimo perpassar histórico apresentado serve para situar no tempo e no 

espaço a importância do reconhecimento dos direitos fundamentais como 

antecedente do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como para 

dimensionar quão grande e duradoura foi a luta em busca da valorização e do respeito 

à condição humana. Isso porque só com o advento do Iluminismo e dos ideais 

humanistas que o nortearam é que o homem foi colocado no centro das atenções, 

deixou de ser considerado como massa e teve sua condição de indivíduo valorizada 

e, sobretudo, respeitada, num processo lento e gradual que se vê em andamento até 

os dias hoje, posto que, infelizmente, ainda se veem ataques ao princípio da dignidade 

da pessoa humana.  
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Nunca é demais lembrar que o precursor do combate à pena de morte, que se 

apresenta como a principal afronta a tal princípio, foi Beccaria (2002), com seu “Dos 

delitos e das penas”. Mesmo depois dele, num contexto de evolução do pensamento 

contemporâneo sob os primados dos direitos fundamentais e das luzes do 

pensamento humanista e iluminista, grandes pensadores, como Kant (1993) e Hegel, 

ainda defendiam em suas obras a aplicação da pena capital, o que reforça, sobretudo, 

a ideia do quão dura foi a luta em busca do reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana. 

1.3.2.2 A dignidade humana no contexto atual 

Antes de atingir o grau de norma positivada como princípio e fundamento do próprio 

ordenamento jurídico, a dignidade humana tem uma noção ampla e geral, comum e 

relativa a todos os homens. Vale dizer que, antes de se promover e respeitar a 

dignidade humana por se tratar de uma norma jurídica posta, há que se assim 

proceder por mera e simples humanidade. Numa sociedade dita ideal, portanto, nem 

sequer haveria a necessidade de positivação de tal norma, na medida que, por outras 

vias, e aí se destaca a educação, o respeito a tal princípio seria alcançado de forma 

natural e espontânea, como algo intrínseco ao homem. 

A noção de dignidade humana tem em Kant (2008) um grande colaborador, por meio 

dos estudos que desenvolveu sobre o conhecimento3. Esse pensador ressaltou o 

caráter racional do homem, um ser pensante e dotado de razão, o que lhe atribui uma 

condição especial, uma dignidade própria. Para Kant, o homem é um valor absoluto, 

não é meio aos outros, mas um fim em si mesmo.  

Hoje, a dignidade da pessoa humana goza de status de princípio constitucional 

explícito na Constituição da República (art. 1º, inciso III) e se apresenta como 

fundamento próprio do Estado Democrático de Direito. Conforme Taiar (2008), pode 

ser apreendida sob vários aspectos:  

                                            
3 Sobre o tema, Kant desenvolve seus estudos, sobretudo na “Crítica da razão pura”, na “Crítica da 
razão prática” e na “Fundamentação da metafísica dos costumes”, segundo indicação de Taiar (2008). 
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a) como unidade de valor de uma ordem constitucional, que serviria de paradigma 

e referência a todo o ordenamento jurídico, constituindo-se, pois, em valor 

axiológico-constitucional; 

b) como elemento legitimador de um Estado e de um sistema jurídico-

constitucional, na medida em que se legitimam por si quando comprometidos 

com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana;  

c) como efetivação no nível constitucional dos direitos fundamentais, numa 

relação pragmático-constitucional. 

Segundo Miguel Reale (1984), a dignidade da pessoa humana, historicamente, possui 

uma concepção individualista, em que cada qual, zelando por seus próprios 

interesses, perfaz os interesses da coletividade. Fala-se também da concepção 

transpersonalista, abraçada principalmente pelas teorias socialistas de Karl Marx, em 

que o coletivo é privilegiado em detrimento do individual, já que, para esse pensador, 

o egoísmo individualista do homem é traço característico da sociedade burguesa 

capitalista. Por fim, tem-se a concepção personalista, que busca uma compatibilização 

entre os valores individuais e coletivos, tendo por premissa a pessoa humana como 

valor supremo. 

Digna de nota, mesmo que breve, é a diferença entre dignidade humana e dignidade 

da pessoa humana, levantada por Junqueira (2009). A dignidade humana é mais 

ampla, diz respeito ao gênero, igualmente merecedor de proteção, enquanto que a 

dignidade da pessoa humana faz referência explícita ao indivíduo, mais vulnerável 

frente ao corpo social. O legislador da Constituição brasileira fez clara opção pela 

pessoa humana, evidenciando, pois, a preocupação com o indivíduo. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é, portanto, a pedra angular do 

ordenamento jurídico, a norma das normas, à qual todas as outras devem se 

submeter, na busca da promoção da dignidade humana. Para Nucci (2012b, p. 45), 

“trata-se, sem dúvida, de um princípio regente, cuja missão é a preservação do ser 

humano, desde o nascimento até a morte, conferindo-lhe autoestima e garantindo-lhe 

o mínimo existencial”.  

Por esse enfoque, a dignidade da pessoa humana assume dois aspectos, um objetivo 

e outro subjetivo. O primeiro diz respeito às condições materiais mínimas e 
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necessárias para que um ser humano possa viver de forma digna, dentro de um 

padrão socioeconômico aceitável. Não parece possível que um ser humano vivendo 

abaixo da linha da pobreza, em situação de miserabilidade e vulnerabilidade 

econômica, possa ter uma vida digna. Portanto, a dignidade humana material não é 

desprezada pelo Direito e o art. 7º, IV da Constituição da República funciona como 

garantidor de tais condições materiais mínimas, que, em consequência, levarão ao 

respeito e à promoção do princípio da dignidade da pessoa humana. No aspecto 

subjetivo, ela diz respeito ao “sentimento de respeitabilidade e autoestima, inerentes 

ao ser humano” (NUCCI, 2012b, p. 45), posto que todo ser humano carece de respeito 

de seus pares, com os quais convive, e do Estado, que o governa. Portanto, qualquer 

ação, seja particular ou estatal, que reduza esse sentimento de respeito que a 

comunidade tem do cidadão e que o próprio tem de si é uma afronta à dignidade 

humana. 

1.3.2.3 O princípio da dignidade da pessoa humana e o Direito Penal 

Por certo que o desrespeito à dignidade da pessoa humana pode emergir dentro de 

qualquer subsistema jurídico. Contudo, diante dos valores que o Direito Penal 

manipula – e aí destacamos a liberdade, um valor supremo, posto que todo homem 

nasce livre e assim deve permanecer, já que é sua condição natural –, parece que o 

princípio em discussão é particularmente afeito às ciências penais.  

Devido ao poder de coerção entregue ao Estado e à sua força persecutória, o campo 

penal é fértil de possibilidades de desrespeito ao princípio da dignidade humana, seja 

sob a ótica do agente que pratica o delito e deve ter sua dignidade humana respeitada 

durante toda a perquirição penal e execução da pena, seja sob a ótica da sociedade, 

que se sente aviltada diante de práticas delituosas que, em última análise, também 

afrontam a dignidade humana, e passa a exigir resposta adequada do Estado para a 

promoção e proteção desta. 

Nesse sentido, há delitos que por si sós afrontam a dignidade da pessoa humana, daí 

receberem tratamento penal diferenciado e mais severo, indicando, assim, um 

particular compromisso estatal na promoção e proteção desse princípio regente. 

Trata-se, por exemplo, do crime de tortura, que vai muito além de um mero 

constrangimento ilegal ou de lesões corporais; ou do crime de racismo, cujo elemento 
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subjetivo específico o diferencia de uma injúria; ou, ainda, dos crimes tipificados na 

Lei 11.340/2006, que versa sobre violência contra a mulher no ambiente doméstico, 

pois é especialmente indignante que condutas criminosas ocorram exatamente no 

ambiente em que as mulheres deveriam se sentir mais protegidas, seus lares, e, 

ainda, sendo vítimas daqueles que, em tese, teriam o compromisso legal e moral de 

protegê-las, seus companheiros e familiares (NUCCI, 2012a). 

Aos crimes citados podem juntar-se tantos outros que, em maior ou menor grau, 

tendem a afrontar a dignidade da pessoa humana. Portanto, o esforço do legislador 

em tipificar tais condutas e oferecer-lhes tratamento penal mais rigoroso vai ao 

encontro do mandado constitucional de promoção da dignidade da pessoa humana, 

sendo esta um fundamento do Estado de direito.  

De outro giro, não há que se perder de vista que, mesmo o torturador, o racista, o 

agressor de mulheres etc. são sujeitos de direitos e detentores também de dignidade 

humana. Desse modo, ainda que tenham praticado crimes que atentam contra a 

dignidade humana, de um particular ou da coletividade, suas próprias condições 

humanas, direitos e garantias fundamentais devem ser respeitados. Trata-se, sem 

dúvida, de uma via de mão dupla, pois o mesmo Estado que cria sanções penais para 

promover a dignidade humana vê-se obrigado a proteger a dignidade humana da 

pessoa do infrator que atentou contra a lei estabelecida e a dignidade alheia.  

Mesmo que em um primeiro momento tal postura possa parecer contraditória, no 

fundo não o é, já que a dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado 

democrático de direito e princípio regente do ordenamento jurídico. O infrator, sendo 

parte do corpo social, está inserido nesse contexto de promoção e proteção da 

dignidade humana. Se assim não fosse, estar-se-ia diante daquilo que vulgarmente é 

chamado de direito penal do inimigo ou de um estado de exceção. Nesse sentido, o 

Estado lança mão das normas e princípios de garantia, consubstanciados nos 

princípios constitucionais penais e processuais penais, para assegurar, sempre, a 

dignidade da pessoa humana. 
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1.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS 

Já no introito, restou consignado que não seria possível transitar por toda a gama de 

princípios constitucionais de caráter penal, de modo que, dado o tema do trabalho, 

este tópico vai se ater tão somente aos princípios que são mais afeitos aos crimes de 

perigo abstrato. 

Historicamente, o Direito Penal tem como função a proteção de bens jurídicos. Dessa 

forma, a lesão ou a exposição concreta a perigo de tais bens pressupunha a 

ocorrência de um crime. Contudo, no seio da sociedade de risco, algumas condutas 

humanas passaram a ser particularmente perturbadoras, pelo potencial ofensivo que 

carregam, cujos riscos, de magnitude por vezes imensurável, poderiam colocar bens 

jurídicos individuais e supraindividuais sob séria ameaça. Nesse contexto, surgem os 

crimes de perigo abstrato, que, em verdade, propõem uma antecipação da tutela penal 

à fase da conduta, com a inequívoca intenção de ceifar, já no nascedouro, possível 

conduta potencialmente perigosa, não se admitindo nem sequer sua prática. 

Por conta de tal antecipação penal e da falta mesma de lesão ou exposição a perigo 

concreto do bem juridicamente tutelado, evidencia-se um suposto conflito entre os 

crimes de perigo abstrato e o princípio da intervenção mínima, que reclama relevância 

penal na conduta para que o Estado ponha-se a coibir ato dito criminoso. Portanto, o 

estudo acerca do princípio da intervenção mínima será aprofundado, analisando-se, 

em consequência, a questão da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. 

Isso, contudo, não será feito sob o viés do princípio da lesividade (ou ofensividade), 

tão frequentemente evocado por parte da doutrina para tanto, mas, sim, por outras 

vias, como pelos critérios da razoabilidade, oportunidade e proporcionalidade. 

1.4.1 O princípio da intervenção mínima 

O Estado tem inúmeras funções e objetivos, que, de um modo geral, convergem à 

promoção do bem-estar de seus cidadãos, algo que não se alcança sem a 

manutenção da ordem e da paz social, já que não parece razoável que uma sociedade 

possa desfrutar bem-estar vivendo em meio à desordem e à insegurança. À 

consecução de seus objetivos, o Estado dispõe de diversos elementos, entre eles, o 

sistema jurídico, por sua vez, composto por vários subsistemas (civil, administrativo, 
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trabalhista, penal etc.), cada qual com um campo de atuação próprio e destinado à 

resolução de lides específicas. 

Desde já, portanto, evidencia-se o caráter fragmentário do sistema jurídico, do qual o 

Direito Penal não é mais do que uma parte, um fragmento que auxilia na promoção 

da desejada ordem e paz social, mas que não pode responder sozinho por tal missão. 

Ora, os bens jurídicos protegidos só recebem tal status porque são dotados de 

relevância social e prestam-se, de alguma forma, à realização da felicidade, do bem-

estar e do perfazimento pessoal dos cidadãos, concretizando, assim, a própria noção 

de dignidade humana. Estão, contudo, sujeitos a uma infinidade de ataques que 

podem lhes causar lesão. Porém, nem todos os ataques importam ao Direito Penal.  

Um automóvel, por exemplo, é um bem jurídico, compõe a esfera do patrimônio do 

indivíduo e é importante à realização da dignidade humana sob o ponto de vista 

material. Pode ser lesionado por uma má prestação de serviço ou por um acidente de 

trânsito eivado de culpa. Tais circunstâncias não dizem respeito a condutas penais, 

tratando-se de ilícitos civis, cuja reparação há de ser buscada na esfera adequada. 

Porém, há ataques que são intoleráveis, representam profunda agressão ao convívio 

social e carecem de intervenção estatal mais incisiva, a fim de se restaurar a ordem 

social. Quando um indivíduo pratica um roubo, além do ataque ao bem jurídico 

protegido, há que se considerar a violência ou a grave ameaça inerente à conduta que 

fomenta o sentimento de insegurança social, de modo que o Direito Civil ou o 

Administrativo não mais se apresentam como instrumentos eficazes de proteção ao 

bem jurídico e de restauração e preservação da ordem pública. 

Portanto, a defesa dos bens jurídicos é realizada de forma fragmentada; divide-se o 

campo de atuação do Direito entre condutas penalmente relevantes e irrelevantes, de 

modo que o bem jurídico esteja sempre amparado de forma proporcional à ofensa 

recebida. Diz-se proporcional, porque, ao atuar somente sobre condutas penalmente 

relevantes, o Estado reserva seu lado mais opressor e forte, o Direito Penal, às 

condutas que realmente carecem desse tipo de intervenção. O socorro à lei penal nas 

situações em que outros subsistemas carecem de efetividade evidencia outro aspecto 

do Direito Penal, o de subsidiário do sistema jurídico, na medida em que se apresenta 

como via alternativa e última à proteção do bem jurídico. 
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Sempre tendo por premissa as modernas funções que lhe são atribuídas, de 

concretização de um Estado democrático de direito pautado na promoção da 

dignidade humana, há que se considerar que, em regra, o Direito Penal não é a melhor 

opção à consecução de tal objetivo. Isso porque, graças ao seu caráter sancionador 

e de intervenção na esfera privada do indivíduo, restam maculados alguns aspectos 

da dignidade humana quando se impõe a necessidade de persecução penal, 

notadamente quando se faz necessária a privação de liberdade. 

A defesa dos valores sociais não se faz somente no campo jurídico. Em sentido 

absolutamente mais amplo, a educação formal recebida nas escolas, a família e a 

religião também atuam como agentes gestores de risco e defensores de tais valores. 

Porém, quando os conflitos surgem e a resolução se faz impossível pelas vias não 

jurídicas, o Direito entra como mediador, mas nunca lançando mão, imediatamente, 

de seu braço mais forte e opressor. Diz-se, portanto, que o Direito Penal é subsidiário, 

porque socorre, ajuda, auxilia o Estado na consecução de seus objetivos, atuando no 

pano de fundo e restringindo sua atuação a casos específicos.  

De outro giro, ao enfatizar o caráter subsidiário do Direito Penal, não há que se cogitar 

o termo sob sua outra significância, ou seja, subsidiário como sinônimo de secundário, 

de importância reduzida ou diminuta. Não se pode hierarquizar os subsistemas 

jurídicos, estabelecer que o Direito Civil seja mais importante que o Constitucional, 

por exemplo. Os subsistemas funcionam em harmonia, dando unidade ao sistema 

como um todo, de modo que é possível criar critérios de diferenciação, nunca, porém, 

de hierarquização entre eles. O Direito Civil é evidentemente mais amplo do que o 

Penal, afinal, a maioria das relações humanas é de caráter civil e assim devem ser, já 

que, se um dia as relações penais suplantarem as civis, estará instaurado o caos 

social. A supremacia da atuação do Direito Civil nas relações sociais não importa 

dizer, por seu turno, que ele seja mais ou menos importante que o Direito Penal, daí 

afastar-se a concepção de subsidiário no sentido de somenos importância. 

Fragmentariedade e subsidiariedade são aspectos do Direito Penal que autores como 

Bottini (2013) tratam como princípios constitucionais penais autônomos. Há outros, 

porém, como Nucci (2012), que os concebem como corolários do princípio da 

intervenção mínima, porque enfatizam o Direito Penal como ultima ratio. Mesmo 

sendo um legítimo instrumento de gestão de risco, como o caracteriza Bottini (2013), 
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ainda assim seu emprego há de ser extremamente necessário, não se admitindo a 

intervenção penal em searas que não lhe sejam pertinentes. O Direito Penal, como 

ultima ratio, deve intervir tão somente quando todas as possibilidades de proteção a 

bens jurídicos tutelados se mostrem inócuas. Daí resulta seu caráter de 

subsidiariedade, já que atua no pano de fundo do controle social, tendo o Direito Civil 

e o Administrativo, por exemplo, a primazia nessa tarefa. 

A incidência do princípio da intervenção mínima na esfera penal justifica-se sob 

diversos aspectos. Primeiro, como já aludido, por se tratar do braço mais forte do 

Direito e aquele com maior potencial de dano à dignidade humana, mesmo que de 

forma legítima4. Assim, se a toda contenda entre particulares ou se a qualquer suposto 

abalo da ordem pública o Estado respondesse com o Direito Penal, tal resposta teria 

a tendência de ser desproporcional, porque estar-se-ia punindo demasiadamente forte 

condutas que, a princípio, não careceriam de tamanho rigor. As consequências de tal 

postura podem ser as mais variadas, desde o fomento da injustiça à banalização do 

Direito Penal.  

Além disso, se a tudo se respondesse com a lei penal, haveria um estado de terror; o 

bem-estar social seria promovido muito mais pelo temor da punição do que pelo 

sentimento nobre de respeito às normas e pessoas. O Direito Penal não pode ser um 

grande manto de medo que cobre a sociedade e a conduz com mão-de-ferro. Pelo 

contrário, deve atuar no íntimo de cada um como um bastião de certeza e segurança: 

aos que se dispõem às condutas ilícitas, a certeza de que o Estado possui normas 

que não admitem tal comportamento; aos que se coadunam com as normas, não as 

infringindo, a segurança de que não serão inoportunamente perseguidos, assim como 

serão punidos os que optam pela infração. 

Portanto, o princípio da intervenção mínima se efetiva num contexto de extrema 

necessidade de perquirição penal, no qual outros freios legais não obstaram a conduta 

delitiva que, por sua vez, deve mostrar-se relevante. Em consonância com o princípio 

da lesividade, inclusive, não se mostra adequada a incidência penal sobre conduta 

que não causou relevante dano ou ao menos expôs a perigo concreto o bem jurídico 

                                            
4 Faz-se referência às penas privativas de liberdade que, a princípio, representam afronta à dignidade 
humana, posto que contrariam a condição natural do homem, de ser livre, porém, se justificam, 
tornando-se legítimas, quando decretadas sob o manto do devido processo legal. 
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tutelado, de modo que no limiar da intervenção mínima atua o princípio da 

insignificância, outro de seu corolário e princípio a ela paralelo. Quando a lesão ou 

exposição a perigo do bem jurídico mostra-se insignificante, algo quase sem valor, o 

princípio da insignificância indica ao Direito Penal que ele deve se manter afastado, 

que sua intervenção não se justifica. 

No que tange o princípio da intervenção mínima, conclui-se, portanto, que o Direito 

Penal é apenas uma parte, um fragmento de todo o ordenamento e que seu poder de 

coerção é o traço marcante que o distingue dos demais subsistemas jurídicos. Por 

isso, dada a violência da resposta penal em face das demandas que lhe são 

apresentadas é que o Direito Penal atua de forma subsidiária, em conjunto e no pano 

de fundo das contendas sociais, intervindo minimamente, senão quando 

justificadamente necessário, por impossibilidade de apaziguamento social pelas vias 

do Direito Civil, Administrativo etc. O Direito Penal, orientado pelo princípio da 

intevenção mínima, como ultima ratio, atende às perspectivas de um Estado 

democrático de direito comprometido com o respeito à dignidade da pessoa humana 

na medida em que condutas insignificantes, irrelevantes penalmente, não são objeto 

de sanção penal. 

1.4.2 A intervenção mínima e os crimes de perigo abstrato 

O Direito Penal surgiu sob a premissa de proteção a bens jurídicos. Nesse sentido, a 

lesão, ou ao menos a exposição a perigo concreto de lesão, é requisito mínimo exigido 

para que se ponha em movimento a máquina penal em busca da perquirição do 

agente infrator. Ao se exigir requisitos mínimos à persecução penal, está-se, em 

verdade, promovendo a limitação ou ao menos o controle do poder punitivo estatal, o 

que se justifica, na medida em que, por mais legítima que seja a demanda penal em 

face do infrator, ainda assim restarão violados aspectos de sua dignidade humana. A 

concepção do Direito Penal como ultima ratio está diretamente associada à ideia do 

“mal necessário”, ou seja, ele sempre será uma mal à pessoa (sobretudo do infrator), 

porém, necessário, diante das circunstâncias e dos valores que pretende proteger, daí 

seu emprego somente em último caso (SILVA SÁNCHEZ, 2011). 

A limitação do ius puniendi pode concretizar-se pela teoria do bem jurídico, que 

estabelece critérios à eleição dos bens jurídicos, impossibilitando, assim, que todo e 
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qualquer bem ou valor seja elevado a tal condição e, portanto, passível de proteção 

penal. Também concretiza-se pela incidência de princípios constitucionais na relação 

jurídico-penal, como o da intervenção mínima e seus corolários, entre eles, o princípio 

da lesividade, que preconiza que a ausência de lesão ou perigo de lesão exclui o 

crime, e os princípios da insignificância, da subsidiariedade e da fragmentariedade. 

Diante desse quadro de busca pela limitação do poder punitivo e de valorização da 

intervenção mínima, parece haver certa contradição entre tais pressupostos e o 

caráter excepcional dos crimes de perigo abstrato, que adiantam a repressão penal à 

fase da conduta, numa clara antecipação da tutela penal. Ora, a suposta contradição 

repousa na evidência de que, de um lado, há esforços doutrinários no sentido de 

reduzir o Direito Penal à ultima ratio, efetivamente, e, de outro, há a evidência de um 

processo de expansão do Direito Penal, com a criação de tipos de perigo abstrato, 

que, em tese, conflitaria com alguns princípios garantistas constitucionais, portanto, 

retirando a legitimidade dessa classe de delitos.  

A suposta carência de legitimidade leva alguns autores no Brasil, principalmente 

Gomes (2002), a sustentarem a inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato 

por expressa afronta ao princípio da lesividade. Contudo, reduzir a questão da 

inconstitucionalidade à mera observação da lesão ou não ao bem jurídico tutelado 

parece simplificação perigosa, que não convence, em que pese deva-se respeito à 

postura dos que defendem tal tese. Desde já, firma-se a convicção pela 

constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, bem como acredita-se que a 

análise constitucional não deve perpassar, exclusiva e unicamente, pelos critérios do 

princípio da lesividade; a questão deve ser abordada, também, sob o enfoque da 

razoabilidade, da oportunidade e da proporcionalidade. 

Retomando a relação entre intervenção mínima e crimes de perigo abstrato, não há 

aparente contradição em promover o princípio da intervenção mínima e, no mesmo 

sentido e esteio, conclamar a legitimidade e aplicabilidade dos crimes de perigo 

abstrato. Isso porque o princípio restará incólume se a construção dos tipos penais de 

perigo abstrato observar parâmetros democráticos e for orientada pela realização do 

bem-estar social, e não por interesses pessoais do legislador. Havendo respeito a 

critérios objetivos, pautados em estudos prévios (mesmo que empíricos) que 

demonstrem a necessidade e fundamentem a tipificação em regras sólidas, não há 
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porque se desprezar a utilização dos crimes de perigo abstrato como instrumento hábil 

à contenção de riscos (NUCCI, 2012a). Portanto, mais importante que submeter os 

crimes de perigo abstrato aos critérios da lesividade é analisá-los sob a perspectiva 

da razoabilidade. Esta, sim, teria o condão de ilegitimar tais delitos, pois se a 

tipificação não se mostra razoável, seja por qual aspecto for (bem jurídico irrelevante, 

excesso de intervenção estatal, desproporção da pena etc.), evidente a sua 

inconstitucionalidade. 

Parece ser condição inerente ao Direito Penal lidar com conflitos entre valores e 

princípios, afinal, como já aludido, mesmo que legítima, a privação de liberdade de um 

indivíduo configura-se, em última análise, sempre uma afronta ao princípio da 

dignidade humana. Nesse sentido, sempre haverá a defesa de um valor ou bem 

jurídico em detrimento de outro. Obter o equilíbrio nessa relação pode ser considerado 

um dos grandes objetivos da dogmática e do processo legislativo penal. O bom termo 

dessa difícil equação é orientado pela observação dos princípios que regem o 

ordenamento jurídico, sobretudo o subsistema penal, sendo a razoabilidade, como já 

dito, um desses elementos que dão substrato jurídico às tipificações penais. 

Outro princípio que, junto ao da razoabilidade, se destaca no processo legislativo de 

caráter penal é o da oportunidade, que também está vinculado à ideia de intervenção 

mínima e orienta-se no sentido de determinar se é oportuna ou não a intervenção 

estatal em certas demandas. O princípio da oportunidade pode atuar na fase 

processual, incidindo no caso concreto. Nesse particular, guarda profunda 

similaridade com o princípio da insignificância, na medida em que, sendo insignificante 

a lesão ou perigo a que foi exposto o bem jurídico, mostra-se inoportuna a intervenção 

estatal penal. Porém, a análise de oportunidade pode ser a priori, ainda na fase 

legislativa, de modo a determinar se é oportuno e importante ao Estado legislar 

penalmente sobre determinada matéria ou assunto.  

Exemplos há, e muitos, em que a criação de leis penais orienta-se mais pela comoção 

social fruto de casos pontuais, geralmente violentos e que ganham repercussão 

midiática, do que pelo princípio da oportunidade. Esse tipo de legislação tende a 

padecer de ilegitimidade, de desproporcionalidade, tendo efeito muito mais simbólico 
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do que repressivo/preventivo, considerando os objetivos do Direito Penal. A inclusão 

do homicídio no rol dos crimes hediondos é um exemplo5. 

Contudo, há circunstâncias em que a observação empírica indica a necessidade de 

intervenção estatal em situações que se mostram de risco, justificando a oportunidade 

da medida. Nesse sentido, oportuna foi a tipificação do homicídio culposo em acidente 

de trânsito (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), embora tenha sido criticada à 

época, primeiro, porque já havia tipo penal para tal conduta (art. 121, § 3º) e, segundo, 

porque a pena da novel legislação era mais severa. Diz-se oportuna a criação de tipo 

penal mais grave ao homicídio culposo quando praticado no trânsito porque não se 

podia desprezar os números alarmantes de mortes causadas pela condução 

imprudente dos motoristas. O trânsito, principalmente nas grandes cidades brasileiras, 

é uma das principais causas de morte violenta no País e tal aspecto não pode ser 

desprezado, não podendo ser insignificante ao Direito Penal, razão pela qual se 

mostra oportuna a intervenção na tentativa de minimizar as causas de algo que à 

sociedade já não mais era aceitável. Considerando que o homicídio no trânsito muitas 

vezes tem relação com a condução sob efeito de álcool ou drogas, a tipificação do art. 

306 do Código de Trânsito Brasileiro mostra-se igualmente oportuna, pois se tenta, 

pela via do Direito Penal, evitar que a conduta de dirigir bêbado ocorra, pois ela tem o 

potencial de causar mal maior. 

Portanto, quando razoáveis e oportunas, as legislações penais que criam tipos de 

perigo abstrato (ou quaisquer outros) mostram-se legítimas e não podem pairar sobre 

elas dúvidas acerca de sua legitimidade e constitucionalidade. Ao tratar de 

constitucionalidade, aliás, teriam melhor sorte os detratores dos crimes de perigo 

abstrato se a buscassem na afronta ao princípio da proporcionalidade, e não no da 

lesividade.  

                                            
5 A Lei 7.210/1994 alterou a Lei 8.072/1990, incluindo o homicídio qualificado no rol dos crimes 
hediondos. A mudança legislativa deu-se em função do apelo popular em torno da morte da atriz 
Daniella Perez, cuja mãe, a novelista Glória Perez, reuniu cerca de 1,3 milhão de assinaturas em um 
projeto de lei enviado ao Congresso Nacional nesse sentido. 
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1.4.3 O princípio da proporcionalidade 

A resposta estatal às afrontas aos bens jurídicos deve ser proporcional. Se 

penalmente irrelevantes, aplicam-se sanções de caráter civil e administrativa (menos 

gravosas); do contrário, sendo inaceitáveis e penalmente relevantes, incide a sanção 

penal (mais gravosa). Esta, por sua vez, inexoravelmente, consubstancia-se na pena, 

qualquer que seja seu caráter (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou 

pecuniária), e representa, em última análise, uma invasão na esfera pessoal do 

indivíduo e um ataque à sua dignidade humana. 

Nem toda conduta penalmente relevante tem a mesma força ameaçadora da ordem 

pública e fere bens jurídicos da mesma forma e magnitude. Diante dessa constatação 

é que o princípio da proporcionalidade se apresenta como “vetor indispensável a um 

sistema penal fundamentado na dignidade humana” (BOTTINI, 2013, p. 160), porque, 

tendo em conta seu caráter altamente invasivo, a pena tem que ser aplicada sempre 

de forma proporcional, numa relação direta entre quantidade de pena e gravidade da 

conduta. 

A origem do princípio da proporcionalidade remonta à Idade Antiga6, porém, 

desenvolveu-se intensamente às luzes do Iluminismo, sendo objeto de consideração 

já por Montesquieu, em seu “O espírito das leis”, de 1747, obra em que o filósofo 

francês observa que a desnecessidade de uma pena não é mais do que um ato de 

tirania. No mesmo sentido e contexto, Cesare Beccaria (2002) dedicou um capítulo de 

seu “Dos delitos e das penas” ao estudo da proporcionalidade, intitulando-o 

“Proporção entre os delitos e as penas”, evidenciando, já àquela época, um dos 

aspectos mais marcantes da proporcionalidade: seu juízo de necessidade.  

A própria Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, exaltou a 

relevância do princípio, quando estabeleceu em seu art. 8º que “a lei não deve 

estabelecer outras penas que não as estritas e evidentemente necessárias” 

(DECLARAÇÃO, acesso em 14 ago. 2015). Nos séculos seguintes, a 

proporcionalidade constitucionalizou-se, ganhou foros de princípio, sendo hoje objeto 

                                            
6 Ferrajoli (2010, p. 414) observa na nota 150 de sua obra que “a exigência de que a pena seja 
proporcional à gravidade do delito já tinha sido expressada por Platão: ‘Não temos que distinguir entre 
o ladrão que rouba muito ou pouco, ou que rouba de lugares sagrados ou profanos, nem atenderemos 
a tantas outras circunstâncias inteiramente dessemelhantes entre si, como se dão nos roubos que, 
sendo variados, exigem que o legislador se atenha a elas impondo castigos totalmente diferentes?’”. 
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de constante análise e fundamento de decisões de cortes constitucionais de todo o 

mundo (FELDENS, 2005). 

Não serão abordadas aqui questões relativas à controversa natureza jurídica da 

proporcionalidade (se princípio, regra, postulado ou máxima), cuja discussão, em que 

pese interessante, não cabe no presente estudo, ajustando-se mais aos interesses do 

constitucionalismo. Na seara penal, a proporcionalidade é comumente apreendida 

como proibição de excesso, ou seja, o Estado não pode se exceder, seja no momento 

da cominação, seja no da aplicação ou, por fim, no momento da execução da pena 

(PRADO, 2013).  

Contudo, além da apreensão como proibição de excesso, há autores que evidenciam 

a proibição de proteção deficiente como aspecto da proporcionalidade, o que se 

convencionou chamar de dupla face da proporcionalidade (STRECK, 2006; GAVIÃO, 

2008; FELDENS, 2005). Constituindo uma nova e moderna face do princípio em 

análise, a proibição de proteção deficiente toma por inconstitucional a omissão do 

Estado na proteção de direitos fundamentais ou, quando não omisso, estiver ele 

utilizando-se de meios ineficazes para garanti-la. Em sentido prático, a proibição de 

proteção deficiente não autoriza a incoerência estatal, na medida em que Estado não 

pode exigir determinada postura do cidadão, proibindo-o de certas condutas sem, 

contudo, instrumentalizar meios eficazes à proteção do direito fundamental ou bem 

jurídico tutelado. Quando o Estado exige por demais e, em contrapartida, faz de 

menos, afronta-se a proporcionalidade. 

A proporcionalidade há de ser respeitada em todo o contexto do ordenamento jurídico, 

posto que normas de caráter civil ou tributário, por exemplo, também podem padecer 

de desproporcionalidade. Limitada, contudo, ao campo jurídico-penal, a noção de 

proporcionalidade que será admitida aqui diz respeito à sua concepção como 

proibição do excesso, caracterizando-a como mais um elemento limitador do ius 

puniendi, inserida que está no âmbito da intervenção mínima. 

À formação do juízo de proporcionalidade, a doutrina e jurisprudência alemãs 

desenvolveram um raciocínio escalonado em três fases, no qual são analisadas, 

segundo Alexy (2011, p. 116-117), as “três máximas parciais da adequação, da 

necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em 
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sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito)”. O Tribunal 

Constitucional alemão entende que adequado é o meio “quando mediante sua 

utilização torna-se possível lograr o resultado desejável, quando o legislador não 

poderia ter optado por meio distinto, igualmente eficaz, que não limitasse, ou que o 

fizesse em menor grau, o direito fundamental” (FELDENS, 2005, p. 161-162). 

O exame de adequação ou de idoneidade pode ser sintetizado na relação de 

adequação medida-fim. O Estado sempre objetiva um fim, consubstanciado no 

interesse público. Para o alcance de tal fim, necessário se faz o desencadeamento de 

meios, a execução de medidas. Tais meios devem ser adequados e idôneos à 

consecução desses fins, caso contrário, mostram-se inidôneos e, por consequência, 

desproporcionais, na medida em que não superaram a primeira fase do juízo de 

proporcionalidade (FELDENS, 2005). Se o Estado objetiva a segurança viária, parece 

adequado editar norma administrativa que imponha multa a quem transitar acima da 

velocidade permitida. Inadequada, por seu turno, seria a edição de lei penal que, 

também objetivando a segurança no trânsito, previsse pena de prisão ao motorista 

que excedesse a velocidade máxima. 

No que diz respeito às normas penais, inicialmente há que se identificar o bem jurídico 

que se pretende proteger e, especialmente, quais os fins mediatos e imediatos da 

proteção, para que se possa determinar se o legislador se excedeu ou não no rigor da 

pena. Depois, o exame de adequação deve passar pelo crivo constitucional, a fim de 

averiguar se sua proteção jurídico-penal não é ilegítima, ou, noutros termos, se o bem 

jurídico não está proscrito e se é, igualmente, relevante socialmente (FELDENS, 

2005).  

A necessidade ou exigibilidade confunde-se mesmo com os aspectos da 

subsidiariedade e da intervenção mínima, na medida em que condiciona a validade 

da norma penal à não disponibilidade, por parte do Estado, de outro meio menos 

gravoso e eficaz ao alcance do fim desejado, de modo que seja inexigível outra ação 

estatal que não a vinculada à criação da lei penal. 

O exame de necessidade deve ser realizado aprioristicamente à elaboração da norma. 

Contudo, depois de editada, esta restará eternamente vinculada e sujeita ao exame 

de necessidade, para acompanhar a evolução social, o desenvolvimento das ciências 
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etc. Uma vez detectada a possibilidade de se alcançar com norma não penal, de modo 

mais eficaz e menos gravoso, a mesma proteção jurídica que com a lei penal se 

almeja, esta há de ser excluída do ordenamento, em favor de intervenções civis ou 

administrativas. Digna de nota é a relação necessidade-eficácia que se espera da 

norma, ou seja, a eficiência é elemento norteador na tomada de decisão. Vale dizer 

que, mesmo que haja meio menos gravoso para se proteger o bem jurídico, ele deve 

mostrar-se no mínimo igualmente eficaz à norma penal que pretende substituir 

(FELDENS, 2005). 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, também chamada de justa medida, 

estabelece uma relação entre as desvantagens dos meios e as vantagens dos fins. 

Ao juízo de proporcionalidade estrita devemos sempre ter a consideração de que a 

proteção de bens jurídicos, por vezes, demanda a afetação de direitos fundamentais. 

Assim, ao objetivar um fim (proteção do bem jurídico), alguns direitos fundamentais 

(que também são bens jurídicos) podem ser afetados e a proporcionalidade da norma 

estará em constatar que, sopesadas vantagens e desvantagens, evidencia-se que 

maiores são as vantagens, legitimando-a, portanto.  

O exame de proporcionalidade estrita é particularmente sensível às questões 

relacionadas à proporção das penas e, no mundo jurídico-penal, relaciona-se 

sobretudo com o princípio da insignificância. Isso porque, partindo da valoração de 

bens jurídicos sob o critério constitucional, auxilia na determinação da justa medida 

das penas, relacionando a quantidade da pena com a gravidade da conduta e com a 

afetação ao bem jurídico.  

Demonstrada a forma de equalizar as normas penais de modo a lhes garantir 

efetividade e legitimidade em face do princípio da proporcionalidade, também fica 

evidente, por consequência, a importância do princípio na correção de distorções e na 

promoção da aplicação justa e proporcional das penas, como representação da 

concretização de Direito Penal voltado à dignidade humana. 

1.4.4 A proporcionalidade e os crimes de perigo abstrato 

No que diz respeito aos crimes de perigo abstrato, o princípio da proporcionalidade 

ganha especial relevo, porque nessa modalidade de delito antecipa-se a proibição à 
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conduta e o bem jurídico não chega a ser efetivamente lesionado, nem sequer exposto 

a perigo concreto, de modo que não se justificam, a princípio, penas mais severas 

aplicadas aos crimes de perigo do que aos de lesão.  

A efetividade do princípio da proporcionalidade resulta exatamente na correção de 

eventuais distorções, muito embora nem sempre isso seja possível. Um exemplo seria 

o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece pena de 

seis meses a um ano de detenção para quem conduzir veículo automotor sob a 

influência de álcool ou outra substância psicoativa, que é de perigo abstrato e tutela 

o bem jurídico incolumidade pública (NUCCI, 2012a; MARCÃO, 2013; JESUS, 2000a), 

mas a lesão se efetiva na pessoa (lesão corporal) ou no dano ao patrimônio. Pois 

bem. Contudo, conforme analisa Marcão (2013), se da conduta perigosa resulta dano 

efetivo de lesão corporal culposa a outrem, o delito é absorvido pelo art. 303 do 

mesmo Código de Trânsito (lesão corporal culposa em acidente de trânsito), cuja 

sanção, no mínimo legal, é a mesma de seis meses do art. 306, porém, no máximo, é 

de dois anos de detenção, inferior aos três anos do art. 306. Desse modo, havendo a 

efetividade da lesão corporal (crime de dano e mais grave), a pena seria a mesma ou 

até menor do que para dirigir embriagado (crime de perigo e menos grave)7.  

Ora, se um motorista que bebeu uma garrafa de cerveja optar por conduzir seu veículo 

e, consciente de que sua habilidade motora possa estar prejudicada, o fizer de forma 

muito cuidadosa e diligente, com velocidade reduzida, trafegando pela direita da via, 

estará sujeito a pena mais severa do que um outro que, embriagado, provocar 

acidente de trânsito com lesão corporal. Pior, a condução sob efeito de álcool nem 

                                            
7 Nesse sentido, digno de nota é o julgado trazido por Marcão (2013, p. 132-133) em seus comentários 
ao art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, posto que evidencia a ilogicidade e a desproporcionalidade 
das penas aplicadas aos delitos em comento, porque entende o delito de embriaguez ao volante menos 
grave do que o de lesão corporal, consideradas, pois, suas naturezas, o primeiro de perigo e o segundo 
de dano. Contudo, não observa que o delito dito mais grave tem pena mais severa que o outro: “ocorre 
o denominado conflito aparente de normas quando uma mesma conduta infracional se encontrar 
prevista em mais de uma norma penal incriminadora, devendo os operadores do Direito valer-se de 
princípios lógicos e de processos de valoração jurídica do fato, a fim de atribuir ao agente infrator a 
tipificação exata em que se encontra incurso. Segundo o princípio da subsidiariedade, haverá relação 
de primariedade e de subsidiariedade entre duas normas penais incriminadoras quando ambas 
descreverem graus diversos de violação a um mesmo bem jurídico, sendo a norma subsidiária, por 
possuir reprimenda menos grave, absorvida pela norma mais grave. O delito de embriaguez ao volante, 
por ser crime de perigo concreto, é subsidiário tácito do tipo de lesão corporal decorrente de acidente 
de trânsito, este, sim, verdadeiro crime de dano. Tutelando ambas as figuras penais a incolumidade 
pública, ainda que em graus diversos de proteção, tem-se que a ocorrência da norma mais grave, 
dotada de primariedade, acaba por absorver a incidência da norma menos grave, por ter natureza 
subsidiária”.  
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sequer qualifica a conduta, já que não se encontra entre as causas de aumento de 

pena dispostas no parágrafo único do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, 

combinado com o também parágrafo único do art. 303.  

Portanto, patente é a desproporção, seja pela gravidade concreta das condutas, seja 

pela cominação da pena. A situação torna-se ainda mais desproporcional caso se 

considere que da embriaguez resulte somente dano ao patrimônio. Ora, o crime de 

dano, capitulado no art. 163 do Código Penal, não aceita a forma culposa. Portanto, 

os danos materiais gerados a partir da conduta de trafegar em velocidade 

incompatível nem sequer têm repercussão na esfera penal8, pois se trata de ilícito civil. 

Há pouco foram traçados os critérios hábeis a designar a desproporcionalidade das 

normas penais. Ressalte-se, todavia, que o processo de verificação das máximas da 

proporcionalidade (adequação, necessidade e proporção em sentido estrito) são de 

caráter contínuo, incidem em diversos momentos, desde a cominação (criação da lei 

penal), perpassando pela aplicação e chegando, por fim, à execução da pena. O 

controle de proporcionalidade é exercido, portanto, desde a fase legislativa até a fase 

judicial de incidência da norma penal. Porém, há de se reconhecer que a fase 

legislativa tem especial importância, porque, uma vez criadas leis penais 

desproporcionais, restará ao Judiciário, na resolução da lides durante o processo, a 

árdua tarefa de lidar com tal desproporção e com a missão muitas vezes inglória de 

saná-la. 

Outro aspecto que se pretende ressaltar é que, entre as formas possíveis de a lei 

penal se apresentar desproporcional, parece que a mais relevante e que, portanto, 

demanda maiores esforços no sentido de se evitar sua concretude, é a (des)proporção 

em sentido estrito. Como já aludido, a proporção em sentido estrito está intimamente 

ligada à cominação da pena, à ideia de justa medida e, quando o sopesamento das 

vantagens e desvantagens é feito de forma equivocada, invariavelmente tem-se 

desproporção nas penas. Crê-se, portanto, que no melhor exercício do critério da 

proporção em sentido estrito, a análise não deve ficar restrita à consideração das 

vantagens que se busca nos fins, em detrimento das desvantagens dos meios. Há 

                                            
8 Para que houvesse a possibilidade de repercussão penal, haveria se de considerar o dolo eventual, 
partindo da premissa de que o autor assumiu o risco de causar dano ao trafegar em velocidade 
incompatível. 
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que se ampliar os critérios, buscando-se aperfeiçoar a proporcionalidade, por 

exemplo, comparando-se os delitos, considerando-se sua classe, natureza e objeto 

jurídico. 

Em busca da ampliação dos critérios de verificação de proporcionalidade, cuide-se 

que o Direito Penal, tradicionalmente, protege bens jurídicos e que, inicialmente, a 

afetação do bem se dava com sua efetiva lesão. Assim, quanto mais se aproximar da 

lesão, tanto mais grave e reprovável será a conduta. A partir dessa premissa, não é 

errado estabelecer uma hierarquia, considerando a natureza mesma dos crimes de 

perigo abstrato, de perigo concreto e de lesão, segundo a gravidade de cada um. Mais 

graves, por certo, seriam os delitos de lesão, posto que efetivamente lesionam o bem 

jurídico, causando-lhe abalo ou imprestabilidade. Depois, seriam os crimes de perigo 

concreto, já que, de forma concreta e inequívoca, expõem a perigo o bem jurídico 

tutelado, cuja lesão não se perfaz graças a fatores externos e alheios à vontade do 

agente. Por último, como menos graves, apresentam-se os crimes de perigo abstrato, 

cujo bem jurídico nem sequer foi exposto a perigo, sendo presumido por lei. Portanto, 

num contexto de proporcionalidade, as penas cominadas a cada espécie de delito 

deveriam, além das máximas de proporcionalidade e da relevância do objeto jurídico, 

respeitar essa hierarquia, de sorte que as penas mais severas ficassem adstritas aos 

crimes de lesão e as mais brandas, aos de perigo abstrato. 

Sob tal perspectiva e aproximando o tema deste capítulo ao objeto de estudo, há que 

se criticar, considerados os critérios expostos, a proporcionalidade das penas 

atribuídas a diversos crimes de perigo abstrato, incluindo o crime de tráfico de drogas. 

Portanto, no capítulo destinado à análise dogmática desse delito, serão abordadas as 

questões críticas relativas à desproporção de suas penas em relação a outros crimes, 

tanto de lesão quanto de perigo concreto. 

Assim, de tudo quanto se tratou neste capítulo inicial, destaca-se a extrema 

importância que tem o princípio da intervenção mínima no contexto dos crimes de 

perigo abstrato, já que, ao antecipar consideravelmente a punição, esse tipo de delito 

pode representar uma ameaça ao exercício do Estado democrático de direito e dos 

direitos e garantias fundamentais, exigindo do legislador especial consideração 

quando da tipificação, observando, pois, rigidamente, os critérios de intervenção 

mínima. Em igual sentido opera o princípio da proporcionalidade, cuja observância 
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atua em favor da intervenção mínima, já que permite aferir se as medidas penais 

adotadas pelo Estado mostram-se adequadas e necessárias à proteção do bem 

jurídico.  
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2 BEM JURÍDICO PENAL 

2.1 CONTEXTO ATUAL 

Em meio às pesquisas para o desenvolvimento deste estudo, surgiu a seguinte 

indagação: seria a abordagem do tema bem jurídico pertinente à discussão relativa 

aos crimes de perigo abstrato no âmbito do consumo e do tráfico de drogas? Desde 

já, responde-se positivamente à pergunta, porque os crimes de perigo abstrato 

representam, em última análise, uma evolução do conceito de bem jurídico, 

apreensível a partir das características emergentes da sociedade pós-moderna, que 

demanda a proteção de bens jurídicos supraindividuais, levada a cabo, 

invariavelmente, pelos delitos de perigo abstrato.  

Portanto, é necessário que se trate do conceito de bem jurídico, tal como feito com os 

princípios constitucionais que regem o subsistema jurídico-penal, pois é a partir do 

estabelecimento de tal conceito que se poderá determinar a legitimidade do Direito 

Penal para proibir ou não determinadas condutas. No mesmo sentido, o bem jurídico 

é o referencial de limitação do poder punitivo estatal, que, atuando em conjunto com 

a intervenção mínima, reserva ao Direito Penal somente as ações penalmente 

relevantes. 

Tomado sob uma perspectiva histórica, observa-se que o conceito bem jurídico 

tutelado pelo Direito Penal passou por transformações ao longo do desenvolvimento 

da humanidade e das relações sociais, com forte tendência de expansão na pós-

modernidade, com a eleição de novos bens jurídicos protegidos penalmente. No 

medievo, para a proteção da fé, a lei penal alcançava os blasfemos e hereges que 

atentavam contra a Igreja, até então a mais poderosa instituição existente.  

O poder absoluto dos reis na época moderna também foi objeto de proteção penal, 

num momento histórico em que se confundia a figura do monarca com a do próprio 

Estado, confusão personificada na famosa frase “L’Etat c’est moi”, de Luís XIV, rei da 

França. O crime de lesa-majestade, comum à legislação de quase todas as 

monarquias absolutas europeias do período, é um exemplo disso. Nele, a traição ao 

rei era considerada como traição ao próprio Estado, à nação. Nessas épocas 

anteriores ao Iluminismo, não havia ainda o conceito de bem jurídico. A expressão 
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propriamente dita só surgiria com Birnbaum, já no século XIX, num contexto de 

iluminismo tardio. 

Vê-se, portanto, que, em última análise, o Direito Penal é instrumento de manutenção 

de poder e, no mesmo sentido, “instrumento qualificado de proteção de bens 

jurídicos especialmente importantes” (SILVA SÁNCHEZ, 2013, p. 33, grifo do autor). 

Os bens jurídicos, no entanto, como não poderia deixar de ser, têm representatividade 

e valor variante de acordo com a sociedade, o tempo, a ideologia predominante etc., 

de modo que cada sociedade elege, a seu tempo, o conjunto de bens jurídicos 

merecedores de proteção penal. 

Nesse contexto de evolução das sociedade humanas, a Revolução Industrial da 

metade do século XVIII guarda papel de destaque, na medida em que caracteriza uma 

guinada nas relações sociais. A partir de 1750 e, mais intensamente, de 1850, com o 

advento da chamada segunda Revolução Industrial, elas sofreram influência da 

introdução de novas técnicas e tecnologias no processo produtivo, como a 

substituição das máquinas a vapor pelas elétricas, o desenvolvimento da química e 

da farmacologia, o aprimoramento dos meios de comunicação (o telégrafo e, depois, 

o telefone), assim como a criação de uma maior e mais eficiente rede de transporte e 

escoamento da produção, o que fez com que as fronteiras físicas entre as nações 

fossem suprimidas em prol de um interesse maior e comum, o desenvolvimento do 

capitalismo, que fez surgir e depois ampliou o imenso abismo que separa ricos e 

pobres. De um lado, os detentores dos meios de produção, o capitalista; de outro, os 

alienados desses meios, o proletariado. O conflito de interesses entre esses grupos é 

claro e evidente, na medida em que o proletariado vê-se alijado dos meios de 

produção e, por consequência, não tem acesso ao bem-estar social promovido pela 

riqueza por eles gerada. 

Trata-se, pois, do fenômeno da concentração de renda e riqueza que está na base de 

grande parte dos problemas econômicos e sociais enfrentados pelas nações na 

contemporaneidade, sobretudo as mais pobres. Não há país rico e desenvolvido no 

mundo que não tenha enfrentado o problema da má distribuição de renda. De outro 

giro, a maioria dos países ditos pobres, latino-americanos e da África, sobretudo, 

ostentam vergonhosas taxas de concentração de renda. 
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Não se trata, pois, de pregar contra o capitalismo – nem se pretende que seus efeitos 

sejam, necessariamente e sempre, a concentração de renda com todos os malefícios 

que ela carrega –, mas, sim, de lançar um olhar crítico ao evento e ter em mente que 

seu desenvolvimento a partir da Revolução Industrial, com a criação da sociedade de 

consumo, trouxe consequências que até hoje são sentidas nas sociedades pós-

modernas. 

É bem verdade que as consequências serão diferentes nas várias regiões do globo, 

mais danosas naqueles países que não souberam lidar com tal fenômeno e não 

promoveram um desenvolvimento social minimamente ancorado e proporcional ao 

desenvolvimento econômico, para, assim, diminuir as diferenças sociais entre as 

classes e suavizar os conflitos inerentes ao que Marx chamou de luta de classes. 

As consequências do desenvolvimento do capitalismo a partir da Revolução Industrial 

são sentidas em diversas áreas da vivência humana, com reflexos diretos nas 

relações jurídicas e, como não poderia deixar de ser, no Direito Penal. Questões 

atuais, como a preocupação com o meio ambiente, que passou a ser incessantemente 

agredido com a industrialização, estão na ordem do dia. Os problemas ambientais têm 

sua origem na Revolução Industrial e alcançam diversas áreas do saber humano, 

partindo da educação, que tem por escopo preparar o homem para uma relação 

sustentável com o meio ambiente, chegando ao Direito Penal, chamado a coibir e 

punir as condutas consideradas lesivas a ele, perpassando, pela ciência e tecnologia, 

que busca meios e formas de conservação e recuperação do patrimônio ambiental. 

No que diz respeito ao Direito Penal, num primeiro momento, o desenvolvimento do 

capitalismo trará um incremento das condutas relacionadas ao chamado Direito Penal 

clássico, que abrange os crimes patrimoniais, primordialmente. O aumento dos casos 

de roubo e furto, por exemplo, era explicado pelo próprio desenvolvimento do 

capitalismo, que colocava à disposição uma gama de produtos que nem sempre 

estavam ao acesso de todos. A impossibilidade de obtenção de tais produtos devido 

aos baixos rendimentos da classe trabalhadora, associada ao natural fascínio que os 

mesmos exerciam, explica, em parte, a opção por condutas ilícitas na esperança de 

obtenção de tais bens de consumo. 
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Contudo, o desenvolvimento do capitalismo não trouxe consequências ligadas 

exclusivamente ao núcleo “duro” do Direito Penal. No pós Segunda Guerra, o mundo 

viveria os fenômenos da bipolarização e da globalização. No seio da Guerra Fria, 

Estados Unidos e União Soviética estabeleceram suas áreas de influência, nas quais 

passaram a exercer influência econômica, política e cultural sobre os países 

(sobretudo nos mais pobres) que se alinhavam ideologicamente a uma ou outra 

potência.  

Nesse contexto, temos a semente do processo da globalização, que aniquilará de vez 

as fronteiras e estabelecerá novos parâmetros de relação econômico-financeira entre 

as nações. A globalização é o fenômeno que interliga as nações, estabelece vínculos 

econômicos de exploração do mais fraco pelo mais forte, envolve setores públicos 

(Estados), empresas privadas, universidades, organizações não-governamentais etc. 

Tal fenômeno teve impulso renovado a partir de 1970, com a reorganização das forças 

produtivas. Mais tarde, com o estabelecimento de blocos econômicos 

macrorregionais, a produção foi globalizada e as empresas ganharam feições multi e 

transnacionais, explorando mão de obra excedente, matérias-primas e mercados 

consumidores onde quer que eles estivessem. 

É de se ressaltar que a globalização não teria sido possível não fossem os avanços 

da informática. Hoje, os livros didáticos dividem a História nas Idades Antiga, 

Medieval, Moderna e Contemporânea. Por certo que, brevemente, será acrescentada 

aos manuais da área uma nova era histórica, marcada pelo espantoso avanço da 

ciência e da tecnologia de processamento de dados. Aos historiadores, caberá 

denominá-la Idade da Informação, Idade da Informática ou até mesmo Ciber Idade. 

No entanto, seja lá qual for o nome dado ao momento histórico pelo qual a 

humanidade passa atualmente, o importante é que se tenha consciência de sua 

dimensão, das mudanças rápidas e cotidianamente introduzidas na sociedade, mais 

profundas que as trazidas pela industrialização do século XVIII. O desenvolvimento 

técnico, científico e tecnológico é um elemento que tem duas faces: ao mesmo tempo 

em que traz significativa melhora nas condições de vida, acresce maiores riscos 

sociais. São exemplos de tais riscos a criação da sociedade de consumo, com valores 

muito próprios e, não raro, bem questionáveis, e a demanda cada vez maior por 
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energia, tanto para a produção quanto para o próprio uso de produtos freneticamente 

consumidos. 

A complexidade social que ora se apresenta traz consequências diretas às ciências 

jurídicas, em todas as suas áreas. A globalização, ao romper barreiras fronteiriças dos 

Estados, “desnacionaliza” o cidadão, tornando-o cidadão do mundo. A rede mundial 

de computadores dá margem à prática de crimes transnacionais, obrigando a um 

exercício de expansão do Direito Penal, que abarca e regula cada vez mais condutas, 

criminalizando-as, para manter a paz social. 

Tal aspecto é abordado por Roxin (2008, p. 15-16), quando conclui, quase 

inexoravelmente, que o número de dispositivos penais irá aumentar nos anos futuros, 

tudo com o objetivo de fazer com que o Direito Penal cumpra o papel de mantenedor 

da ordem social que lhe foi dado. 

Apesar das expostas possibilidades de uma limitada descriminalização, 
pode-se profetizar, com saldo geral, um aumento dos dispositivos penais. E 
isto decorre não somente das regras que a União Europeia trará consigo, mas 
principalmente do fato de estarem as estruturas sociais tornando-se cada vez 
mais complicadas. Sociedades simples podem arranjar-se com os dez 
mandamentos ou análogas normas básicas. Mas a moderna sociedade de 
massas só se deixa controlar através de abrangentes regulamentações. 
Também os novos desenvolvimentos trazem consigo imediatamente uma 
enxurrada de novos dispositivos jurídicos. Isto é válido não só para decisões 
políticas, tais como medidas de boicote no direito do comércio exterior, mas 
também para as crescentes ameaças ambientais e para a tecnologia 
moderna, em especial na forma do processamento de dados. Assim é que, 
p. ex., o direito penal de computadores está em constante movimento, pois 
tem sempre de adaptar-se a novas tecnologias de informação e a seu abuso. 

Esse aumento dos dispositivos legais incriminadores de que trata Roxin é identificado 

por Silva Sánchez (2011) como movimento de expansão do Direito Penal, justificado 

exatamente pela complexidade social e pela necessidade de regular condutas até 

então inexistentes. Há cerca de meio século, era impensável cogitar crimes de 

internet, crimes contra a ordem econômica pela formação de cartéis ou crimes 

ambientais. 

Pois bem, ante tais posturas doutrinárias, realmente não é nada difícil 
constatar a existência de uma tendência claramente dominante em todas as 
legislações no sentido da introdução de novos tipos penais, assim como um 
agravamento dos já existentes, que se pode encaixar no marco geral da 
restrição, ou a “reinterpretação” das garantias clássicas do Direito Penal 
substantivo e do Direito Processual Penal. Criação de novos “bens jurídico-
penais”, ampliação dos espaços de riscos jurídico-penalmente relevantes, 
flexibilização das regras de imputação e relativização dos princípios político-
criminais de garantia não seriam mais do que aspectos dessa tendência 
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geral, à qual cabe referir-se com o termo “expansão” (SILVA SÁNCHEZ, 
2013, p. 28). 

Além desse movimento de expansão com a criação de novos tipos penais, o autor dá 

destaque não só aos efeitos da globalização, mas também à integração 

supranacional, que remetem a uma unificação do Direito Penal em nível mundial. 

[...] o Direito Penal da globalização econômica e da integração supranacional 
será um Direito já crescentemente unificado, mas também menos garantista, 
no qual se flexibilizarão as regras de imputação e se relativizarão as garantias 
político-criminais, substantivas e processuais (SILVA SÁNCHEZ, 2013, p. 97-
98). 

As razões que levam o Direito Penal à expansão apresentam-se de forma clara e 

estão intimamente ligadas à globalização e à integração supranacional de que trata 

Silva Sánchez (2013). O problema, contudo, é adequá-la às perspectivas de 

intervenção mínima do Direito Penal e ao garantismo, já que, via de regra, a criação 

de novos tipos penais prescinde de flexibilização de alguns aspectos que não se 

coadunam, sobretudo, com os princípios garantistas. 

Além das questões de ordem garantista, o quadro de evolução social apresentado traz 

consequências diretas ao bem jurídico, caracterizando o que alguns autores 

denominam de crise do bem jurídico (LUZ, 2013). Isso porque o conceito desenvolvido 

desde Birnbaum, Binding, Liszt, Welzel etc. já não mais atenderia às necessidades de 

tipificação de condutas da sociedade pós-moderna. 

A crise do bem jurídico seria representada, sob a perspectiva de uma sociedade de 

risco, pelo aumento de novas demandas, geradoras de novos riscos, exigindo 

contrapartida estatal na geração de novas regulações, que exigem novas formas de 

tipificação. Essa última exigência não seria, portanto, cumprida pela atual teoria do 

bem jurídico, já que há uma insuficiência do conceito de bem jurídico que impossibilita 

ao legislador legitimar a punição de várias dessas condutas de risco. Destacam-se o 

surgimento de bens jurídicos supraindividuais, como o sistema financeiro, a ordem 

tributária e o meio ambiente, que, em tese, não seriam abarcados pelo conceito de 

bem jurídico por conta da perda de seu potencial descritivo, ou seja, sua incapacidade 

de responder à pergunta “o que é um bem jurídico?”. 

Além disso, ligadas à ideia de crise do bem jurídico, outras críticas são produzidas, 

como a transformação na estrutura de imputação, a insustentabilidade de um rol 
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prévio de bens como base de um conceito material de delito, a crise do princípio da 

ofensividade e também a perda do potencial crítico do conceito de bem jurídico (LUZ, 

2013). 

2.2 JAKOBS: O MODELO FUNCIONAL DO DIREITO PENAL E A SUPRESSÃO DO 

BEM JURÍDICO 

Em que pese a importância da inovação introduzida por Welzel na concepção da teoria 

do bem jurídico, com reflexos diretos na própria teoria do delito, ao considerar o Direito 

como realidade social e ressaltar a importância do valor da ação sobre o valor do 

resultado, nos anos seguintes aos seus postulados, parece ter ocorrido o processo 

inverso, na medida em que se observa, na dogmática penal, um distanciamento da 

realidade social e a retomada da busca por um conceito material e concreto de bem 

jurídico. Na verdade, os problemas ligados à determinação, fundamento e legitimidade 

dos bens jurídicos penais jamais foram superados, de modo que nem a doutrina 

formalista de Binding, tampouco o materialismo de Birnbaum e Liszt conseguiram 

delimitar e estabelecer um quadro aceitável do que seria e do que não seria bem 

jurídico. 

A complexidade do mundo no pós Segunda Guerra introduziu um elemento 

complicador a mais, na medida em que a sociedade de risco pós-moderna apresentou 

sua face com uma multiplicidade de condutas que expunham a perigo de lesão direitos 

individuais e coletivos, ameaçavam bens naturais coletivos de gerações futuras e a 

estabilidade econômica. Diante de tudo isso, a teoria do bem jurídico, nos moldes de 

Feuerbach, Birbaum, Binding, von Liszt, Welzel e outros, não conseguia dar uma 

resposta satisfatória à criminalização, de um lado, e à limitação do ius puniendi, de 

outro.  

Nesse contexto, o funcionalismo concebido a partir da teoria dos sistemas de 

Luhmann busca exatamente a preservação do sistema e tem no Direito Penal um 

importante instrumento à consecução desse objetivo. Günther Jakobs é o 

representante maior do chamado funcionalismo-sistêmico, cuja teoria rompe com a 

tradicional concepção de bem jurídico e defende a ideia de que a função do Direito 



54 

Penal não mais está centrada na proteção de bens jurídicos, e, sim, na vigência da 

norma (LUZ, 2013).  

As primeiras objeções de Jakobs com relação ao bem jurídico dizem respeito às 

deficiências na fundamentação do conceito. Quanto à delimitação da proteção penal 

de bens jurídicos, ele sustenta que, 

[...] se forem incluídos todos os bens que devem ser protegidos de modo 
incondicionado, ou seja, sem limite algum, dentre os bens jurídicos, logo se 
constata que na grande maioria dos casos perecem de um modo que não 
interessa ao direito, muito menos ao direito penal (JAKOBS, 2005, p. 32).  

Ao servir-se do exemplo da deterioração natural à qual grande parte dos bens, 

inclusive a própria vida, está sujeita, Jakobs (2005) sustenta que a morte por velhice 

é a perda de um bem, mas nem por isso deve ser amparada pela lei penal. De outra 

sorte, a morte causada por punhaladas é um homicídio e lesa o bem jurídico vida, de 

modo que interessa ao Direito Penal. O fundamento da proteção jurídica em Jakobs é 

muito interessante, pois não é o bem jurídico vida que deve ser protegido, ou melhor, 

o bem jurídico vida deve ser protegido somente de certos ataques. Desse modo, o 

fundamento da proteção não se encontra na intangibilidade do bem jurídico, mas na 

relação entre as pessoas; quando um indivíduo se relaciona com outro de modo a lhe 

causar lesão é que entra em cena o Direito Penal. Segundo Luz (2013, p. 141),  

nessa perspectiva, o mundo em que opera o Direito Penal deixa de ser visto 
como um complexo de bens a ser protegido e passa a ser compreendido 
como um mundo de titulares de direitos que, de modo recíproco, têm o dever 
de respeitar os direitos alheios. 

No que diz respeito à descrição do bem jurídico, Luz (2013) destaca que estão 

presentes três questionamentos na obra de Jakobs. O primeiro diz respeito à pouca 

ou nenhuma importância dada pela teoria do bem jurídico para compreender, para 

além da proteção do bem jurídico, a proteção das condições básicas à sua utilização, 

que também são fundamentais.  

O segundo questionamento tem como pano de fundo a complexidade social da 

sociedade de risco, que exige do Estado uma participação de cunho preventivo na 

defesa dos interesses coletivos. Nesse sentido, Jakobs entende que a segurança 

deveria ser convertida em um direito exigível do Estado. Porém, se assim o fosse, 



55 

como descrever o bem jurídico segurança? A teoria do bem jurídico, por seus próprios 

fundamentos, não daria conta de fazê-lo.  

Por fim, conforme Luz (2013), o autor entende que o uso de leis penais em branco é 

uma necessidade emergente no Direito Penal contemporâneo. Isso porque a linha do 

lícito e do ilícito, das condutas morais e imorais, é altamente cambiante. Falta, pois, 

um consenso absoluto sobre tais aspectos. As normas penais em branco serviriam de 

instrumento para acompanhar essa variação social, algo que ao bem jurídico seria 

impossível, porque a teoria do bem jurídico busca previamente objetos dignos de 

proteção penal. 

Porém, é no déficit crítico da teoria do bem jurídico que Jakobs e seus seguidores 

repousam as maiores críticas. Nesse aspecto, tal teoria estaria realizando um papel 

avesso ao de sua finalidade, já que o bem jurídico sempre foi alardeado como um 

limitador do ius puniendi e sua delimitação se daria, como no modelo constitucional 

proposto por Roxin, de forma negativa. Porém, diante das necessidades conjunturais 

da sociedade contemporânea, a teoria do bem jurídico assumiu um critério positivo de 

delimitação e justifica a expansão do Direito Penal, na qual o poder legislativo de 

caráter penal tem se mostrado muito atuante, com a criação de novos bens jurídicos 

penais.  

Absolutamente relacionado com essa expansão do Direito Penal, estaria o que Jakobs 

considera um falso garantismo no conceito de bem jurídico. Porque, partindo do 

pressuposto de que o bem jurídico é um limitador do poder punitivo, a determinação 

de um bem como bem jurídico penal deve atender aos critérios próprios da teoria, o 

que, segundo o autor, não acontece. Há, inclusive, uma aparente contradição, na 

medida em que seria impossível evitar danos aos bens jurídicos se há uma limitação 

nas formas de proteção. Por fim, Jakobs acredita que a atual teoria desconsidera a 

esfera jurídica do autor, foca somente na intangibilidade dos bens e não aborda 

questões relativas à esfera de liberdade, competência, direitos e deveres dos 

cidadãos, conforme mencionado por Luz (2013). 

Seriam essas, em linhas gerais, as mais contundentes críticas à teoria do bem jurídico 

que Jakobs propõe ao lançar mão de sua teoria funcional-normativista. Cabe, por ora, 

refletir sobre elas e tomar uma postura diante da ruptura proposta pelo jurista alemão: 
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deve-se considerar o bem jurídico ainda como elemento basilar da teoria do crime, um 

limitador do ius puniendi e uma medida de garantias, ou deve ele ser renegado, diante 

da problemática conceitual exposta e, principalmente, por sua suposta inaptidão para 

lidar com as questões da contemporaneidade relativas à sociedade marcadamente de 

risco que se produziu na segunda metade do século XX?  

2.3 ROXIN: A CONSTITUIÇÃO COMO FUNDAMENTO DO BEM JURÍDICO 

Claus Roxin representa o funcionalismo-moderado, também chamado de teleológico-

social ou garantista. Roxin é defensor do conceito de bem jurídico e é importante notar 

que seu posicionamento sobre o tema representa atualmente o mais elevado estágio 

de desenvolvimento da teoria do bem jurídico e que, embora parta da mesma 

premissa funcionalista tomada por Jakobs, suas posturas caminham em direções 

diametralmente opostas quando se trata de delimitar tal conceito. 

Para traçar seu conceito, Roxin (2013, p. 16) primeiro faz algumas observações de 

caráter metodológico e dogmático, de modo a estabelecer os fundamentos do 

conteúdo de bem jurídico. Primeiro é estabelecido o limite de atuação do Direito Penal: 

“as fronteiras da autorização de intervenção jurídico-penal devem resultar de uma 

função social do Direito Penal. O que está além desta função não deve ser 

logicamente objeto do Direito Penal”. Nesse ponto inicial, percebe-se uma 

aproximação e, ao mesmo tempo, um distanciamento de Welzel. Ambos têm o mesmo 

ponto de partida: a função social do Direito Penal. Contudo, ao conduzir à conclusão 

de que “o que está além desta função” foge aos interesses do Direito Penal, Roxin faz 

um ataque velado ao caráter “eticizante” presente no pensamento de Welzel, para 

quem o Direito Penal, além de promover a proteção de bens jurídicos, também tinha 

como função incutir no indivíduo valores éticos e morais. Roxin considera ilegítima 

tamanha interferência no íntimo da pessoa, conforme destaca Luz (2013). 

Definidas as fronteiras de atuação do Direito Penal, há que se estabelecer sua função 

e, para Roxin (2013, p. 17), ela “[...] consiste em garantir a seus cidadãos uma 

existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando estas metas não 

possam ser alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem em menor 

medida a liberdade dos cidadãos”. Nesse conceito de função atribuído ao Direito 
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Penal, evoca-se de forma clara e indubitável sua compreensão como ultima ratio, o 

recurso social último para manter a coexistência pacífica, livre e socialmente segura. 

Roxin (2008, p. 33) é taxativo quanto ao uso seletivo da norma penal: “a finalidade do 

Direito Penal, de garantir a convivência pacífica na sociedade, está condicionada a 

um pressuposto limitador: a pena só pode ser cominada quando for impossível obter 

esse fim através de outras medidas menos gravosas”. 

Determinada a função do Direito Penal, Roxin estabelece um conteúdo material ao 

bem jurídico, ou seja, tudo que diga respeito à existência pacífica, livre e socialmente 

segura deve estar contido no bem jurídico, deve ser objeto de proteção penal. Mas o 

conceito é mais amplo, porque engloba, também, as condições para que o indivíduo 

possa exercer essa existência pacífica, livre e socialmente segura. O próprio Roxin 

(2013, p. 17-18) explica de forma mais objetiva e clara: 

o Estado deve garantir, com os instrumentos jurídico-penais, não somente as 
condições individuais necessárias para uma coexistência semelhante (isto é, 
a proteção da vida e do corpo, da liberdade de atuação voluntária, da 
propriedade etc.), mas também as instituições estatais adequadas para este 
fim (uma administração de justiça eficiente, um sistema monetário e de 
impostos saudáveis, uma administração livre de corrupção etc.), sempre e 
quando isto não se possa alcançar de outra forma melhor. 

Portanto, de nada resolveria se houvesse leis penais que protegessem a vida e a 

propriedade, se o Estado, por seu turno, não garantisse as condições adequadas ao 

exercício livre dos direitos inerentes a esses bens. Pior ainda, se o mesmo Estado 

nem sequer perseguisse penalmente aqueles que atentam contra tais condições. 

Desse modo, a corrupção na administração pública de várias Estados, por vezes 

endêmica, é um exemplo de afronta ao alcance do exercício livre dos direitos de 

coexistência pacífica, na medida em que ataca toda a coletividade, das mais variadas 

formas: ampla, no sentido de desviar recursos à construção ou manutenção de um 

hospital público, e estrita, como a ação do fiscal de obras que exige pagamento 

indevido para liberar a reforma de um edifício particular. 

Toda a construção teórica de bem jurídico em Roxin tem como fundamento e base o 

indivíduo, razão pela qual ele é considerado integrante da teoria individualista do bem 

jurídico. Em que pese essa premissa, nem de longe Roxin nega importância aos bens 

jurídicos de caráter coletivo. Restou demonstrado que ao considerar a administração 

de justiça eficiente, o sistema monetário e de impostos saudáveis e a administração 
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livre de corrupção, entre outras, como condições necessárias que devem ser 

garantidas pelo Estado à consecução de uma vida livre e pacífica, Roxin exalta a 

necessidade de proteção de tais bens, que, indiscutivelmente, têm caráter coletivo.  

Porém, a proteção de bens coletivos deve atender a um critério: deve, 

necessariamente, fazer referência à função do Direito Penal, ou seja, garantir a 

convivência pacífica na sociedade, convivência, por óbvio, do indivíduo. Portanto, o 

bem jurídico, para Roxin, sempre terá como referência o indivíduo; é ao indivíduo que 

ele serve, sendo, inclusive, seu elemento fundamentador, como veremos adiante. 

Nesse sentido, afirma o autor que  

um conceito de bem jurídico semelhante não pode ser limitado, de nenhum 
modo, a bens jurídicos individuais; ele abrange também bens jurídicos da 
generalidade. Entretanto, estes somente são legítimos quando servem 

definitivamente ao cidadão do Estado em particular (ROXIN, 2013, p. 18-19). 

Os bens jurídicos devem ser identificados dentro do campo de atuação funcional do 

Direito Penal, para que este possa, enfim, cumprir sua função social de prover 

garantias. Roxin (2013, p. 18) considera que todos “os objetos que subjazem a estas 

condições são bens jurídicos”, acrescentando que “não é necessário que bens 

jurídicos possuam realidade material” e incluindo “os direitos fundamentais e 

humanos” no rol dos bens jurídicos. 

Consideradas todas essas observações de ordem teórica, Roxin (2013, p. 18-19) 

chega ao seu conceito de bem jurídico como as “circunstâncias reais dadas ou 

finalidades necessárias para uma vida segura e livre, que garanta todos os direitos 

humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um sistema 

estatal que se baseia nestes objetivos”. 

Aquele que espera de Roxin um rol de bens jurídicos estabelecido a partir das 

premissas anteriormente apresentadas terá sua pretensão frustrada. Seu conceito de 

bem jurídico é amplo e indeterminado, derivado não somente de uma ordem pré-

jurídica, como reconhecimento geral do bem vida, mas também da realidade social e 

das finalidades do Estado. De outro giro, a amplitude e indeterminação do conceito 

não podem ser tomadas como anarquia conceitual, de modo a entender que tudo pode 

vir a ser um bem jurídico. Pelo contrário, já ficou demonstrado que à eleição de um 
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bem jurídico tutelado penalmente faz-se necessária a observação de uma série de 

critérios que o tornem legítimo. 

Nesse diapasão, cumpre lembrar que o modelo de Estado com que Roxin trabalha é 

o democrático de direito e, por consequência, presume-se a existência de uma 

constituição, liberal e promulgada por poder representativo legítimo do povo. A 

constituição traria em seu arcabouço o conjunto de princípios e valores da sociedade 

e seria, a um só tempo, fator limitador e legitimador do bem jurídico. Limitador porque 

Roxin adota um critério negativo de determinação. Vale dizer que não há um rol 

positivo, determinado, de bens jurídicos, mas, sim, circunstâncias concretas em que 

não seria permitido, legítimo, falar em bens jurídicos. Tais circunstâncias, por sua vez, 

são identificadas na constituição, dizem respeito, invariavelmente, a direitos e 

garantias fundamentais, daí o caráter legitimador que a constituição empresta ao bem 

jurídico (citado por LUZ, 2013). 

Roxin (2013, p, 20-25) apresenta nove circunstâncias em que, segundo seus critérios 

teóricos, seria claramente ilegítimo ao Estado legislar penalmente. Ao catedrático 

alemão,  

a) “são inadmissíveis as normas jurídico-penais unicamente motivadas 

ideologicamente ou que atentam contra Direitos fundamentais e humanos”. 

Penalizar o livre exercício do pensamento quando ele se volta à crítica contra 

o regime político estabelecido seria um exemplo de impossibilidade de 

criminalização.  

b) Depois, “a simples transcrição do objeto em lei não fundamenta um bem 

jurídico”. Assim, seguindo exemplo do autor, não se afigura legítima a 

criminalização do uso de maconha, porque uma legislação desse tipo apenas 

esclarece a finalidade da lei (uma sociedade livre de droga) e, de outra banda, 

não se vislumbra que o consumo de maconha possa representar uma ameaça 

à convivência pacífica entre os cidadãos.  

c) Por terceiro, acredita Roxin que “os simples atentados contra a moral não são 

suficientes para a justificação de uma norma penal”. Uma legislação penal 

nesse sentido atentaria contra o livre desenvolvimento, autodeterminação e 

livre convencimento do indivíduo e outros preceitos de ordem constitucional. A 

relação incestuosa consensual entre pai e filha, sendo ela maior e capaz, 
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embora moralmente reprovável em quase toda a civilização ocidental, não 

legitima a intervenção penal.  

d) O quarto aspecto abordado diz respeito ao “atentado contra a própria dignidade 

humana”. Na Alemanha, pune-se a manipulação genética, ou seja, “a 

modificação artificial de informação hereditária de uma célula germinal 

humana”, ao que Roxin não vê legitimidade, sobretudo se a modificação visa a 

uma melhoria da condição futura de vida. Na verdade, a questão da 

manipulação genética de células-tronco perpassa, invariavelmente, por 

questões de ordem religiosa, cujo argumento principal é a afronta à dignidade 

humana quando tais práticas ocorrem.  

e) Como quinto limite ao legislador, “a proteção de sentimentos somente pode ter-

se como proteção de bens jurídicos tratando-se de sentimentos de ameaça”. É 

fundada a proteção penal contra o sentimento de ódio, que causa discriminação 

a setores da sociedade e, por consequência, interfere na convivência pacífica 

e segura dos cidadãos. De modo contrário, mostra-se absolutamente infundada 

a criminalização de sentimentos lastreados no amor, tolerância e respeito ao 

próximo, mesmo que tais sentimentos possam fomentar situações moralmente 

reprováveis em determinadas sociedades. É inegável que a união entre 

pessoas do mesmo sexo prescinde de amor, como qualquer outra união 

afetiva. Não é porque o homossexualismo é condenado moralmente em 

algumas sociedades, sobretudo sob o viés religioso, que se legitima penalizar 

o sentimento “amar pessoa do mesmo sexo” como instrumento a inibir a união 

homoafetiva.  

f) Como sexto aspecto, “a consciente autolesão [...], como também sua 

possibilidade e fomento, não legitimam uma sanção punitiva”. A vida é o bem 

jurídico supremo, natural, pré-jurídico, reconhecido constitucionalmente etc. A 

dignidade humana está intimamente ligada à vida. Alguém que não vive 

dignamente tem sua condição humana afrontada. Ao exercício de uma vida 

digna, os seres humanos carecem, entre outras, de boa saúde mental e física. 

A saúde física, por exemplo, diz respeito a um organismo livre de doenças e 

lesões. Nesse sentido, um sujeito que expõe sua saúde pela prática de hábitos 

nocivos, como a má alimentação, uso abusivo de fumo e álcool etc., está, em 

última análise, praticando autolesão. Roxin entende que esse tipo de 

comportamento não deve ser regulado pela norma penal, “isto porque a 
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proteção de bens jurídicos teria como objetivo a proteção dos outros, não de si 

mesmo”, conforme citado por Luz (2013, p. 65).  

g) O sétimo aspecto trata das leis simbólicas que, para Roxin, não buscam a 

proteção de bens jurídicos, pois “[...] não são necessárias para o 

asseguramento de um vida em comunidade e que, ao contrário, perseguem 

fins que estão fora do Direito Penal, como o apaziguamento do eleitor ou uma 

apresentação favorecedora do Estado”. Uma das grandes tensões do mundo 

contemporâneo diz respeito aos conflitos entre dois institutos que deveriam 

caminhar juntos. Política criminal e Direito Penal, não raro, falam idiomas 

distintos. A edição de leis penais de caráter simbólico dá bem a medida desse 

descompasso, porque, atendendo a preceitos de política criminal, em grande 

parte voltados a dar respostas à sociedade em razão do aumento das práticas 

delituosas, o Estado faz uso de criação de leis que servem de apanágio, mera 

propaganda de uma atuação que não se concretiza na prática. Roxin cita o 

exemplo das leis alemãs que criminalizam a negação ou a diminuição de 

importância dos delitos de genocídio nazistas. É ilegítima a penalização, 

porque, se um indivíduo negar a existência do holocausto, por exemplo, não 

estará de forma alguma afetando a convivência pacífica entre os cidadãos. O 

Direito Penal não pode se prestar ao papel de perseguir alguém cujas 

declarações desacreditam-se por si mesmas, afinal, o holocausto é fato público 

e notório, amplamente documentado e provado historicamente. A negação do 

holocausto joga o negador no limbo do escárnio público, em situação vexatória 

por sua própria ignorância, de modo que tal situação já lhe basta como sanção.  

h)  O fato de que “as regulações de tabus tampouco são bens jurídicos” constitui 

o oitavo aspecto limitador apresentado por Roxin. Nesse contexto, há o 

socorro, novamente, nas relações incestuosas, vistas como amorais na maioria 

absoluta das sociedades, mas que também se constituem em verdadeiro tabu, 

cuja superação, realmente, não cabe aqui discutir.  

i) Por fim, o nono aspecto: “os objetos de proteção de uma abstração 

incompreensível não devem reconhecer-se como bens jurídicos”. Roxin critica 

a criação de bens jurídicos que não sejam descritos com um mínimo de 

concretude e cuja afronta dependa de um juízo de valor não fundado 

empiricamente. Exemplificando, o autor cita leis que criminalizam a perturbação 
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da paz pública, mediante condutas “idôneas” para tanto. O conceito de 

idoneidade é axiológico. 

Observados tais pressupostos de definição, fundamentação e delimitação, Roxin 

parece convencido da utilização do conceito de bem jurídico como instrumento eficaz 

de limitação do ius puniendi estatal. Para além disso, seu conceito de bem jurídico, 

lastreado na teoria constitucional ampla, possui uma capacidade de adaptação a 

arranjos sociais diferentes, o que lhe garante longevidade e atualidade, sobretudo 

frente às novas exigências da chamada sociedade risco. 

2.4 POSICIONAMENTO 

Admitir que as críticas de Jakobs não procedem ou que carecem de fundamento pode 

parecer pretensão descabida, cujo risco não se quer correr. Todavia, a ideia defendida 

pelo jurista alemão de que o Direito Penal não deve ter como função a proteção a 

bens jurídicos, mas, sim, a proteção à norma, parece ser altamente conflitante com a 

tradição doutrinária vigente no Brasil. Desse modo, ao invés de se estabelecer juízo 

de valor para avaliar se o pensamento de Jakobs está certo ou errado, parece ser 

melhor apreender suas ideias como não adaptáveis à realidade brasileira. Há que se 

considerar que Jakobs pensa no Direito Penal tendo como referencial a sociedade 

alemã, na qual ele vive. Por conta disso é que aspectos, sobretudo do “direito penal 

do inimigo”, são tão criticados fora da Alemanha, local onde as premissas jakobisianas 

encontram fundamento e coerência. Portanto, ao se refutar o pensamento de Jakobs 

e se abraçar o conceito de Roxin no que tange o bem jurídico, não se está invalidando 

o primeiro, mas apenas assumindo que, no Brasil, as ideias de Jakobs não encontram 

fundamentos de aplicabilidade. 

Assim, fazendo referência ao déficit na fundamentação da teoria do bem jurídico, 

Jakobs (2005, p. 32) argumenta que  

[...] se forem incluídos todos os bens que devem ser protegidos de modo 
incondicionado, ou seja, sem limite algum, dentre os bens jurídicos, logo se 
constata que na grande maioria dos casos perecem de um modo que não 
interessa ao direito, muito menos ao direito penal. 

Para refutar tal proposição, o contra-argumento pode ser lançado em duas direções. 

A primeira, muito simplista, de que não cabe a proteção com relação a eventos 
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naturais ou condições inerentes ao objeto tutelado, porque o Direito Penal regula a 

ação entre homens, sendo a proteção penal adstrita aos ataques humanos. Porém, 

se o desejo for por uma resposta mais teórica, pode-se socorrer em Navarrete (2012, 

p. 121): 

é certo que muitos metais se corroem e se desgastam em contato com água, 
com óxidos [...]. Mas acontece que isso não tem que ver com o âmbito 
normativo de proteção de bens jurídicos por parte do Direito Penal. Essa é 
uma disciplina normativa, assim mesmo ressaltou a doutrina penalista, desde 
muito tempo atrás, entre as características do conceito de bem jurídico, a de 
normatividade. 

Já no que diz respeito às críticas sobre o déficit descritivo, parece que Roxin, ao 

formular seu conceito de bem jurídico, respondeu muito bem a essa questão. Se 

Jakobs considera que na atual teoria do bem jurídico há uma preocupação muito 

grande com o bem jurídico em si, sem, contudo, proteger também as condições 

básicas à sua utilização, Roxin (2013, p. 18) traz que além do objeto corpóreo, material 

do bem jurídico (que aliás não é necessário que tal objeto tenha existência real, no 

sentido físico), também se constituem em bem jurídico “as finalidades necessárias 

para uma vida segura e livre”. No mesmíssimo sentido é a preocupação apresentada 

por Jakobs, de que a segurança deveria ser um bem jurídico. Roxin fala exatamente 

de “vida segura e livre”. 

Por fim, sobre o déficit crítico, parece que há contradição na própria argumentação de 

Jakobs. Lembrando que o autor aponta que o bem jurídico não serve à limitação, mas, 

sim, à justificação da expansão do Direito Penal, é possível deduzir que Jakobs tem 

uma concepção de Direito Penal minimalista, de ultima ratio, que é contrário à sua 

expansão? A resposta tende a ser negativa, ou seja, Jakobs advoga uma maior 

intervenção estatal em matéria penal, com a flexibilização de garantias, inclusive. Ora, 

se o autor adota uma postura expansionista, a teoria do bem jurídico atenderia muito 

bem aos seus anseios. Ademais, se há expansão do Direito Penal, é porque a 

complexa sociedade de risco assim o exige; se a teoria do bem jurídico segue dando 

respostas, criminalizando condutas que afrontam a coexistência pacífica dos 

cidadãos, inclusive com os delitos de perigo concreto e abstrato, é porque vem 

respondendo à demanda, justificando, assim, sua atualidade, necessidade e 

pertinência. 
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Portanto, para efeito deste trabalho, como já aludido anteriormente, o conceito de bem 

jurídico que se toma é o exposto por Roxin (1997, p. 56): 

[...] o conceito de bem jurídico está atrelado ao conceito de dignidade 
humana, ou seja, bem jurídico será todo elemento indispensável ao livre 
desenvolvimento do indivíduo dentro de um sistema social orientado para a 
autodeterminação, para a garantia da pluralidade e da liberdade democrática. 
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3 CRIMES DE PERIGO 

3.1 CONCEITO DE PERIGO 

Nos capítulos anteriores, foram estabelecidas as premissas sobre as quais serão 

desenvolvidos os estudos relativos aos crimes de perigo abstrato, firmando posição 

no sentido de que um Direito Penal moderno deve estar alinhado aos preceitos 

constitucionais na busca da efetivação de um Estado democrático de direito fundado 

na dignidade da pessoa humana, bem como na proteção a bens jurídicos 

constitucionalmente valorados. 

Contudo, antes de adentrar o núcleo das discussões relativas aos crimes de perigo, 

necessário se faz precisar alguns conceitos em torno da caracterização e delimitação 

desses delitos, posto que tais conceitos apresentam-se como elementos centrais de 

sua estrutura. Assim, um elemento que se apresenta como fundamental, tornando, 

portanto, imprescindível sua clarificação, é o conceito de perigo. 

O estudo de tal conceito surge como condição da qual não se pode escapar quando 

se trata de delitos de perigo, sejam eles concretos ou abstratos. Porém, para muito 

além dessa condição que se apresenta como óbvia, o conceito de perigo é também 

determinante quando se trata de imputação objetiva, de tentativa, de justificação, de 

erro etc., o que demonstra que sua relevância não fica adstrita aos delitos de perigo 

propriamente ditos. Levando-se em conta que o Direito Penal só deve se ocupar das 

ações penalmente relevantes, é de se considerar que a ação humana deverá 

representar o mínimo de perigo ao bem jurídico tutelado para merecer sua atenção. 

Assim, em última análise, “o perigo ao bem jurídico é o ponto de partida da intervenção 

penal” (CORCOY BIDASOLO, 1999, p. 31). 

Considerando isso, parece justificável ter o perigo também como ponto de partida aos 

estudos dos crimes de perigo,  

[...] na medida em que do conteúdo assinalado ao mesmo é que vai depender 
a amplitude ou restrição da tutela atribuída aos distintos bens jurídicos, e do 
êxito no estabelecimento dos requisitos necessários para verificar a 
subsistência ou não do perigo vai depender a efetividade desta técnica de 
tutela (MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 1993, p. 51). 
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Nesse intento de conceituar perigo, desenvolveram-se na dogmática penal, ainda no 

fim do século XIX, duas grandes correntes para explicá-lo, representadas pelas teorias 

subjetiva e objetiva. A teoria subjetiva é fruto do pensamento positivista mais radical 

e do neoidealismo do final do século XIX, que, sob a influência do causalismo, negava 

ao perigo uma existência objetiva. O perigo era concebido como um produto da mente 

humana: 

[...] o perigo é fruto do desconhecimento das leis causais, o perigo só existe 
na mente do sujeito que tem uma imagem subjetiva, não real do mundo, 
baseada na experiência, a possibilidade ou probabilidade da produção do 
resultado dependerá da maior ou menor exatidão dos dados que conhecemos 
(CORCOY BIDASOLO, 1999, p. 32). 

O conceito de perigo era deduzido a partir dos conceitos de necessidade e 

impossibilidade. Segundo o conceito de necessidade, regulado por uma visão 

mecanicista do mundo, o resultado lesivo ocorria porque era assim que deveria 

acontecer, ou seja, diante de determinada conduta, necessariamente haveria o 

resultado, que poderia ser lesivo ou não; ao homem era impossível influir em tal 

resultado. A ocorrência ou não do dano, portanto, ficava por ordem do mero acaso.  

Já o conceito de impossibilidade é absolutamente subjetivo e modela o mundo real de 

acordo com as impressões do sujeito que, se fosse detentor do saber pleno e 

conhecedor de todas as variáveis do mundo natural, jamais teria dúvida, somente 

certezas, inexistindo a impossibilidade e restando apenas a necessidade. Para a 

teoria subjetiva, não existem ações perigosas, porque elas são criadas subjetivamente 

pelo homem (criação da mente humana), mas tão somente ações lesivas e não lesivas 

(MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 1993). “O perigo é, portanto, um juízo sobre os fatos 

transcendentes baseado em uma certa situação de mundo tipicamente reconhecida 

conforme a experiência, que nos ensina que em certas situações resulta fácil a 

produção de lesões a bens jurídicos” (RODRIGUEZ MONTAÑEZ, 1994, p. 24). 

A teoria objetiva, por sua vez, concebe o perigo como algo real e objetivo, com 

possibilidade ou probabilidade de causar resultado lesivo. Segundo seus adeptos, o 

perigo é a possibilidade objetiva de causar lesão advinda de uma conduta dita 

perigosa, mas que não é perigosa unicamente porque pode causar lesão, mas, sim, 

porque contém certas circunstâncias concorrentes, por exemplo, a impossibilidade de 

o autor ou terceira pessoa evitar o dano, assim como a existência de um elevado grau 
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de probabilidade de consumá-lo. Diferentemente do que ocorre com a visão subjetiva, 

na teoria objetiva o perigo goza de autonomia e a não ocorrência da lesão não implica 

que o mesmo inexistiu (MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 1993).  

No seio da concepção objetiva, temos ainda a percepção do perigo como predicado 

da ação ou do resultado. A adoção teórica de um dos postulados não é à toa, já que 

implica a tomada de postura com relação à aceitação ou não dos delitos de perigo 

abstrato. Isso porque, ao assumir que o perigo é um predicado da ação, está-se 

admitindo a existência de condutas perigosas, o que demanda um juízo ex ante de 

valoração, típico dos crimes de perigo abstrato. Já o perigo como predicado do 

resultado implica negar a existência de condutas naturalmente perigosas e assumir 

que o perigo é sempre fruto de um resultado perigoso da ação, verificado num juízo 

ex post à conduta. Nas considerações de Méndez Rodríguez (1993), defender que o 

perigo é predicado do resultado, exclusivamente, resulta conceber a existência 

unicamente dos crimes de perigo concreto. 

Em meio aos debates entre subjetivistas e objetivistas, tentou-se a resolução do 

aparente conflito mediante a síntese das duas teorias, “considerando que o perigo é 

uma prognose ex ante na qual só se pode utilizar as circunstâncias e os 

conhecimentos da experiência existentes no momento em que se produz o perigo 

potencial” (CORCOY BIDASOLO, 1999, p. 35). Contudo, os problemas de caráter 

conceitual persistiram, na medida em que não se definiu se o juízo de prognose ex 

ante teria como critério o homem médio ou o expert. Ademais, ambas as teorias, assim 

como a tentativa de unificá-las, padecem do mesmo mal, pois não deixam clara a 

diferenciação entre o perigo objetivo e o perigo como juízo. 

Atualmente, predomina na doutrina a concepção normativa de perigo, que não aceita 

a existência de um conceito puramente objetivo, bem como reconhece que o perigo é 

algo valorado. Conforme salienta Mendoza Buergo (2001), a discussão entre as 

teorias subjetiva e objetiva tornou-se irrelevante porque a determinação de um 

conceito ontológico correto de perigo, se objetivo ou subjetivo, perdeu densidade 

diante da noção normativa assumida pelo conceito modernamente. 

Citado por Rodriguez Montañez (1994), Schünemann advoga que o conceito de 

confiança é uma ideia-chave do conceito de perigo numa perspectiva normativa, ou 
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seja, se podemos confiar em causas salvadoras ou se a não produção de uma lesão 

é fruto do mero acaso. Ao autor, o perigo surge quando a salvação do objeto depende 

de fatores atípicos, que não estão sob controle do agente ou de terceira pessoa 

observadora da ação. O conceito de confiança não tem a função de determinar o 

perigo, mas, sim, de valorar as causas salvadoras, se são aptas ou não a caracterizar 

sua existência. 

Conforme Rodriguez Montañez (1994), o conceito de perigo de Schünemann 

desenvolve-se a partir de uma ação típica dirigida a um objeto jurídico valorado, cuja 

lesão é consequência adequada da ação típica ou, ao menos, representa uma 

possibilidade de concretude de lesão, em que as causas salvadoras não respondam 

ao normal desenvolvimento do curso causal. O perigo teria duas funções: a primeira, 

de interpretar e filtrar as ações aptas a lesionar bens jurídicos tutelados, e a segunda, 

de prevenção geral de condutas e adiantamento de prevenção aos mesmos bens 

jurídicos.  

Para o cumprimento de tais funções, seria necessário imprimir ao conceito de perigo 

uma impressão de desvalor similar à lesão, tornando-a, em tese, tão grave como o 

próprio. Em síntese, à concepção normativa, o perigo restará caracterizado quando o 

bem jurídico estiver em uma situação de vulnerabilidade tal que a eminente lesão não 

mais poderá ser evitada com segurança pelos meios normais à disposição do homem 

médio. 

A diferença entre a teoria objetiva e a normativa é que o perigo, do ponto de vista 

objetivo, nem sempre é relevante ao Direito Penal, só o é quando produzido mediante 

a negativa do dever objetivo de cuidado e em cujo raio de alcance da ação perigosa 

esteja presente um objeto tutelado juridicamente com possibilidade efetiva de lesão, 

e que a eventual não produção de lesão dá-se por fatores extraordinários e alheios à 

ação do agente. Para Silveira (2006, p. 114), é problemático o campo da probabilidade 

pelo qual deve caminhar o conceito de perigo, de modo que “parece mesmo melhor 

considerá-lo como objetiva e normativamente existente, sendo que a probabilidade de 

dano revela verdadeira negligência consciente ou, ainda, dolo eventual, que, político-

criminalmente, deve suscitar reprovação penal”. 
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As dificuldades em conceituar bem o perigo tornam o tema de extremo relevo na 

dogmática penal frente às modernas teorias acerca da imputação que vêm sendo 

desenvolvidas. Em igual sentido, a pluralidade de concepções nos faz adotar uma 

postura um tanto quanto pragmática em relação ao perigo, na medida em que sua 

noção é apreendida em contraposição à de crime de dano. Ou seja, caracterizam-se 

como crimes de perigo aqueles nos quais a lesão ao bem jurídico não se efetivou, 

bastando, pois, à tipificação o risco efetivo ou presumido de lesão (SILVEIRA, 2006). 

Contudo, o que se vê é que as teorias até então apresentadas tratam do perigo e o 

delimitam sob uma perspectiva ex post, considerando apenas a concretização ou não 

da lesão ao bem jurídico, o que se presta tão somente à imputação de resultado de 

perigo concreto. Tendo em vista a natureza e objetivo mesmo do presente estudo, 

necessária se faz, portanto, a análise da normatividade sob uma perspectiva ex ante, 

de modo a abarcar também os crimes de perigo abstrato. 

Nos crimes de perigo abstrato, o perigo é presumido e o conceito é normativo na 

medida em que resulta da lei. Segundo Ângelo Roberto Ilha da Silva (2013, p. 52), 

“será perigoso (para o mundo jurídico) o que a lei assim considerar”, porque o Direito 

retira do real somente as situações e condutas que são jurídica e penalmente 

relevantes. A presunção de periculosidade de determinadas condutas é estabelecida 

pelo legislador num evidente juízo ex ante e, embora possa parecer, não é arbitrária. 

A eleição legislativa de condutas perigosas é baseada na experiência empírica e 

social, considerados, ainda, critérios de probabilidade e estatística de consumação do 

dano. 

De forma prática, a distinção entre as classes de perigo, se objetivo ou normativo, 

decorre, nos delitos de perigo concreto, da observação quanto à exposição do bem 

ao risco. Nos crimes de perigo abstrato, tem-se por comum determiná-lo como 

presumido, normativo, proveniente da norma. Vale dizer que a conduta típica tem a 

presunção de gerar um dano, algo lesivo ao bem jurídico e que, portanto, logo deve 

ser ceifada.  

Nos crimes de perigo concreto, a situação é mais simples, já que a valoração da 

conduta é feita ex post, o que possibilita a verificação da existência concreta do perigo. 

Considerando, pois, a perspectiva ex ante empregada nas condutas a princípio 
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idôneas a causar dano nos crimes de perigo abstrato, tem-se, na verdade, que o dano 

nem sequer ocorre, e, quando se concretiza, fala-se de mero exaurimento da conduta 

penalmente relevante. Ora, se o perigo nem sequer existe, numa perspectiva ex ante, 

torna-se impreciso falar em perigo presumido. 

Diante disso, sugere Mendoza Buergo (2001) a adoção de nova terminologia que 

melhor se adeque aos conceitos de perigo e periculosidade. Inicialmente, a autora 

esclarece que nos crimes de perigo abstrato se pune a conduta, enquanto que nos de 

perigo concreto, o resultado perigoso da conduta, ou seja, o perigo em si. Portanto, a 

conduta não tem um perigo presumido, mas, sim, uma periculosidade em si, 

reconhecida e normatizada.  

Compreende a autora a periculosidade como um atributo da conduta, um juízo de 

valor, lançado no momento de sua própria prática, que permitirá, mediante um juízo 

ex ante, a realização de um prognóstico ou juízo de previsibilidade sobre a 

possibilidade de produção de resultado lesivo. Já o perigo, como resultado que é da 

conduta, há de ser julgado sempre ex post, quando as consequências da conduta já 

são conhecidas. 

Portanto, quando se tratar de crimes de perigo abstrato, há que se falar em 

periculosidade relacionada à conduta, não em perigo presumido9. O termo perigo há 

de ficar adstrito aos crimes de perigo concreto, nos quais é determinado, inclusive, de 

forma objetiva, e não apenas normativa. Em verdade, a questão terminológica jamais 

será pacífica. Os crimes de perigo abstrato, por exemplo, são tratados na doutrina por 

crimes de periculosidade, de perigo presumido, de perigo hipotético, de perigo 

implícito e outros.  

Bottini (2013, p. 88), por exemplo, sugere que apenas os crimes de perigo concreto 

mereceriam o tratamento de crimes de perigo, ficando os crimes de perigo abstrato 

“mais bem definidos como delitos de risco ou delitos de periculosidade”. A adoção 

dessa terminologia vai ao encontro do pensamento de Mendoza Buergo, que também 

                                            
9 O Código Penal brasileiro fazia menção à presunção, algo que nunca foi bem vindo e já suscitou muita 
polêmica, na medida em que, segundo Nucci (2013, p. 989, grifo nosso), “fica difícil aceitar qualquer 
tipo de presunção contra os interesses do réu, que é inocente até sentença condenatória definitiva”. 
Desse modo, a revogação do art. 224 do Código Penal pela Lei 12.015/2009, que tratava exatamente 
da presunção de violência nos crimes sexuais, foi bem recebida pela doutrina, pois a substituiu pelo 
conceito de vulnerabilidade. 



71 

a prefere. Contudo, dada a ampla aceitação, uso e costume de se referir aos crimes 

de perigo como abstratos e concretos, ambos os autores empregam em seus 

trabalhos os termos usualmente aceitos, procedendo-se, aqui também, da mesma 

forma. 

3.2 DIFERENCIAÇÃO ENTRE CRIMES DE LESÃO E CRIMES DE PERIGO 

Historicamente, o conceito de crime sempre esteve atrelado à ideia de lesão. Antes 

mesmo de definida a atual concepção de bem jurídico, era a efetiva lesão aos objetos 

valiosos ao homem que determinava a ocorrência de um crime. 

Embora a ideia de crime de lesão tivesse perdurado desde os primórdios das relações 

humanas e orientado as primeiras codificações penais, o fato é que essa concepção 

de delito ligada à ideia de lesão a um bem não se sustentou por muito tempo com o 

advento da moderna dogmática, da teorização do Direito Penal e dos avanços nos 

estudos das ciências criminais. A manutenção dessa concepção de delito causaria, 

por exemplo, a impossibilidade de punição de qualquer tipo de tentativa e ou 

exposição a perigo do bem jurídico. 

Diante da complexidade das relações sociais, a vida em sociedade passou a 

demandar ao Direito Penal um arcabouço protetivo mais amplo que satisfizesse as 

necessidades dos seres humanos e os orientassem a uma vida socialmente segura. 

Nesse sentido, esperar a materialização de uma lesão para só então mover a máquina 

penal no sentido de coibir a conduta lesiva parecia por demais falho e já não atendia 

aos interesses sociais. 

Nesse contexto, surgiram os crimes de perigo, que Mendoza Buergo (2001, p. 1) 

considera como grande novidade jurídica e que a partir de meados do século XX 

ganharam proeminência e dividiram a cena penal com os delitos de lesão, sobre os 

quais, até então, se fundavam os sistemas penais. 

A mudança de tendência tem lugar, sobretudo, por meio de considerar as 
condutas que não se dirigem de forma dolosa para atacar um bem e não 
desencadeiam consequências lesivas, não estão abarcadas por qualquer dos 
crimes culposos ou de tentativa, por isso foi necessário punir 
comportamentos perigosos sem exigir nem o dolo a respeito de uma eventual 
lesão final do bem, nem a produção desta.  
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Com a nova tendência agora exposta, em que os crimes de perigo se colocam em 

posição de proeminência e dividem o cenário jurídico-penal com os crimes de lesão, 

a dogmática penal busca conceituar os primeiros e estabelecer uma diferença entre 

ambos. No que tange à diferenciação, há certa homogeneidade de pensamento que 

busca na forma de ataque ao bem jurídico o fator relevante de distinção entre os 

crimes de lesão e perigo. 

Praticamente todos os manuais de direito penal fazem referência à distinção 
entre delitos de lesão e delitos de perigo em atenção à forma de ataque ao 
bem jurídico protegido: nos primeiros o tipo requer a efetiva destruição ou 
menoscabo do bem jurídico para a consumação; nos segundos, é suficiente 
o perigo para o bem jurídico protegido, com a ameaça ao mesmo 
(RODRIGUEZ MONTAÑEZ, 1994, p. 13). 

De forma clara e básica, parece que a distinção fundamental entre os crimes de lesão 

e perigo repousa exatamente na afetação do bem jurídico. Enquanto no primeiro faz-

se necessária a efetiva lesão, a materialização do dano mediante conduta dolosa ou 

culposa, no segundo, a mera exposição do bem a perigo, sem, contudo, se efetivar a 

lesão, é o bastante à sua consumação. Dessa diferenciação surge, pois, o primeiro 

elemento fundante do conceito dos crimes de perigo e o objeto, a priori, de sua 

existência: a antecipação da tutela penal. 

Nos crimes de lesão, a proteção penal é evocada quando o dano se materializa, 

quando o bem jurídico foi agredido. Nesse momento, consuma-se o delito e ao Direito 

Penal não resta outra alternativa senão mitigar os efeitos da conduta lesiva. Em certo 

sentido, tal postura evidencia um movimento retardado da lei penal e vai em sentido 

contrário a um de seus objetivos, que é exatamente evitar condutas delitivas e 

preservar o bem jurídico. Não serão exploradas aqui as questões relativas à 

prevenção geral e específica, positiva ou negativa, que a lei possui, vez que não são 

relevantes ao tema em estudo. Porém, esse aspecto ora evidenciado, de que o crime 

de lesão expõe uma fraqueza da lei penal, que não foi capaz de evitar o delito, é 

relevante para justificar os crimes de perigo. 

A delimitação dos crimes de lesão e perigo nem sempre é fácil e goza de certa 

relativização, dependendo da configuração do bem jurídico que se pretende tutelar. O 

crime de incêndio é classicamente classificado como crime de perigo concreto, já que 

incendiar um edifício ou casa, por exemplo, expõe a perigo concreto a vida e a 

integridade física das pessoas. Tal concepção é verdadeira quando se parte da 
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premissa de que o bem jurídico tutelado é a vida ou a integridade física. Contudo, 

quando se considera que o bem jurídico é o patrimônio, ou seja, o próprio edifício ou 

casa incendiado, está-se diante de um crime de dano. 

Justifica-se a existência dos crimes de perigo porque certos bens jurídicos são caros 

demais à sociedade, tão e tanto que a mera possibilidade de lesão a eles representa 

dano e abalo inimagináveis, talvez insuportáveis. Diante de tais circunstâncias, não 

se mostra razoável esperar a efetiva lesão do bem para só então o Direito Penal agir. 

Nesse contexto é que atuam os crimes de perigo, antecipando a tutela penal para a 

conduta do agente, não importando se o resultado naturalístico ocorreu ou não. 

Dentro do espectro jurídico, a doutrina define e divide os crimes de perigo em duas 

categorias: os crimes de perigo concreto e os de perigo abstrato. Sobre os primeiros, 

breves considerações serão feitas; sobre os crimes de perigo abstrato, por serem o 

objeto deste estudo, a análise será aprofundada. 

3.3 CRIMES DE PERIGO CONCRETO 

Nos crimes de perigo concreto, o perigo é parte integrante do tipo, exige-se a efetiva 

exposição do bem jurídico ao perigo concreto resultado de uma ação perigosa, 

determinando, pois, a verificação do perigo sob uma perspectiva ex post à conduta, 

como no caso do crime de incêndio já citado. Exige-se, ainda, que o objeto jurídico 

entre no raio de ação eficaz da conduta perigosa (algo ligado aos requisitos de 

idoneidade da conduta típica capaz de produzir dano), bem como a produção objetiva 

de uma situação de perigo (MENDOZA BUERGO, 2001). É o que Hungria e Lacerda 

(1959b) chamam de presunção juris tantum, admitindo, assim, prova em contrário. 

Aspecto interessante dos crimes de perigo concreto diz respeito ao perigo comum ou 

geral e ao perigo individual. Assevera Rodriguez Montañez (1994) que a moderna 

doutrina defende a tese de que o objeto do perigo comum é a coletividade. Contudo, 

isso não significa que para a tipificação do delito seja necessária a exposição de toda 

a coletividade ou, ao menos, de um número considerável de pessoas. Vale dizer, pois, 

que a coletividade pode ser representada por uma única pessoa.  
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Como exemplo, a autora serve-se do tipo penal de condução temerária disposto no 

Código Penal espanhol, cuja referência no Brasil é o art. 311 do Código de Trânsito, 

que dispõe sobre trafegar em velocidade incompatível com segurança viária próximo 

a determinados locais. No suposto em comento, enfatiza ela que, mesmo que o objeto 

do perigo seja a coletividade, não se faz necessário que na via pública haja várias 

pessoas expostas ao perigo concreto do agente que trafega em alta velocidade, 

bastando, pois, uma única pessoa para que o delito se configure. 

Outro aspecto interessante nos crimes de perigo concreto é a imputação do resultado 

de perigo. A relação entre resultado de perigo, sua imputação e a lesão é, por vezes, 

ilógica, porque, ao admitir que houve um resultado de perigo, admite-se, em 

consequência, que houve perigo. Contudo, se não há lesão (pressuposto dos crimes 

de perigo), como admitir a existência do perigo, na medida em que a lesão advém do 

perigo a que foi exposto o bem jurídico? Numa relação lógica e que remonta à teoria 

objetiva, não há lesão sem perigo.  

A solução do problema dá-se pela organização de critérios à imputação do resultado 

de perigo, sem a qual ficariam inócuos os tipos penais incriminadores dos delitos de 

perigo. Os critérios para a imputação do resultado de perigo relacionam-se com o 

controle do risco. Assim, uma vez provada a ocorrência de um resultado de risco, este 

só não será imputado ao agente se houver prova de que a lesão foi evitada 

exatamente por manifesto controle do risco pelo próprio autor. De outra banda, a 

imputação não será afastada se a lesão deixou de se consumar por fatores alheios à 

sua vontade (CORCOY BIDASOLO, 1999). 

3.4 CRIMES DE PERIGO ABSTRATO 

Os crimes de perigo abstrato ganharam proeminência na dogmática penal no pós 

Segunda Guerra Mundial, na chamada pós-modernidade, com o advento da 

sociedade de risco conceituada por Beck (2011). No entender de Bottini (2013), trata-

se de verdadeiro instrumento de gerenciamento de risco à disposição do Direito Penal, 

que, em verdade, não está livre de críticas, pelo contrário, são muitas e severas. A 

principal delas repousa em sua própria legitimidade, graças à ausência de lesão ao 

bem jurídico ou de periculosidade em algumas ações previstas no tipo penal 
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incriminador (MENDOZA BUERGO, 2001). Parte da doutrina ainda faz menção à 

presunção absoluta (juris et de jure) de perigo, que inviabiliza a produção de prova em 

contrário e, por consequência, afronta outros princípios de caráter constitucional 

penal, como o da responsabilidade pessoal, o da culpabilidade e o da presunção de 

inocência.  

O emprego cada vez maior desse tipo de incriminação não deixa de ser paradoxal, 

como observa Mendoza Buergo (2001), na medida em que nem mesmo os mais firmes 

partidários da tipificação dos crimes de perigo abstrato negam os problemas 

dogmáticos que os permeiam. Nesse esteio, o adiantamento cada vez maior e em 

fases mais anteriores à lesão efetiva do bem é duramente questionado. O mesmo 

ocorre com a proteção de interesses cada vez menos delimitados e a inidoneidade 

das condutas ditas perigosas, que, por vezes, efetivamente, não expõem o bem 

tutelado a perigo. 

Em que pese as críticas, o fato é que esse tipo de incriminação parece ser o único 

recurso à proteção de certos bens, sobretudo os de caráter supraindividuais. Faz parte 

de uma política criminal desenvolvida pelo Estado, que busca dar respostas no que 

se refere à prevenção de riscos inerentes à nova criminalidade típica da sociedade de 

risco, como os crimes de caráter econômico e ambiental. Isso, contudo, não justifica 

seu emprego indiscriminado.  

Fica aqui, portanto, a observação e advertência de Nucci (2012a, p. 246), para quem 

a tipificação de delitos de perigo abstrato não fere preceitos constitucionais se 

efetivada quando o legislador usa “[...] parâmetros democráticos [...] baseado em 

regras de experiência sólidas e estruturadas, apontando para a necessidade de se 

proibir determinada conduta”. Defende o autor, ainda, que possíveis 

inconstitucionalidades se afastam dos tipos de perigo abstrato quando construídos 

com razoabilidade, ficando, pois, preservados os princípios que parte da doutrina 

insiste em dizer que são afrontados. 

3.4.1 Conceito 

Para Bottini (2013), destina-se o tipo de perigo abstrato a criminalizar determinadas 

condutas, independentemente da produção de resultado naturalístico. É prescrição 
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normativa relativa à conduta, encerrando-se nela, na medida em que não faz 

referência a aspectos externos, como o resultado. 

Nesse tipo de delito, segundo opinião doutrinária majoritária, mesmo que não 

unânime, pune-se a prática de conduta geralmente considerada perigosa, segundo 

um juízo ex ante de periculosidade, sem que haja um efetivo risco de lesão ao bem 

jurídico tutelado. A determinação de periculosidade ex ante é levada a cabo segundo 

“uma generalização legal baseada na consideração de que determinados 

comportamentos são tipicamente ou geralmente perigosos ao objeto típico” 

(MENDOZA BUERGO, 2001, p. 19).  

Portanto, nos crimes de perigo abstrato, como abordado anteriormente, neste 

capítulo, o perigo é presumido, normativo, decorre da lei e é apreendido numa 

perspectiva ex ante, de modo que nem a concretude do perigo é exigida para 

caracterizar o delito. Observa ainda Mendoza Buergo (2001) que os crimes de perigo 

abstrato são um conjunto de diferentes delitos que se propõem a sancionar um 

comportamento, tendo nesse objetivo seu denominador comum. 

Nos crimes de perigo concreto, o perigo é elemento do tipo, mas nos de perigo 

abstrato, não. Esse pressuposto faz com que nesse segundo tipo a periculosidade 

seja razão ou motivo do preceito incriminador, não seu fundamento. Os críticos desse 

tipo de criminalização apontam, não sem razão, que, ao se considerar a 

periculosidade da conduta como razão, fica excluída a necessidade de se provar a 

existência do perigo ou, ao menos, a exposição do bem a perigo. Em contrapartida, 

se fosse necessária a prova do perigo, não haveria que se falar em crimes de perigo 

abstrato, posto que todos os delitos de perigo seriam de perigo concreto. Não menos 

por isso que Hungria e Lacerda (1959a) ensinam que o crime de perigo abstrato traz 

o perigo ínsito na conduta e presumido juris et de jures, ou seja, o perigo é definido a 

priori pelo legislador. 

3.4.2 Terminologia dos delitos de perigo abstrato 

Os crimes de perigo abstrato parecem ser polêmicos por sua própria natureza e, como 

não poderia deixar de ser, a polêmica se estende também à terminologia empregada 

pela doutrina para se referir a tais delitos. De plano, constata-se que o termo delito de 
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perigo abstrato não agrada e apresenta incongruências conceituais. Mendoza Buergo 

(2001, p. 33) observa que “a expressão ‘exposição a perigo’ junto com o qualificativo 

‘abstrato’ resulta contraditória, posto que, como se tem destacado acertadamente, o 

perigo é sempre concreto”. Pinho (1945), por sua vez, considerava difícil trabalhar sob 

o mesmo termo dois fenômenos distintos – a realidade de um perigo concreto e a 

potencialidade abstrata de um perigo –, concluindo, pois, que o termo perigo deveria 

ficar restrito às ameaças efetivas, na medida em que indica uma probabilidade de 

lesão, não de perigo.  

Atualmente, predomina nas doutrinas alemã, espanhola e brasileira o termo delito de 

perigo abstrato. A doutrina italiana há algumas décadas utilizava majoritariamente a 

expressão delitos de perigo presumido, sendo certo que parte diminuta dela continua 

fiel a tal expressão, conforme Mendoza Buergo (2001). No Brasil, Ângelo Roberto Ilha 

da Silva (2013) intitula um dos subcapítulos de sua obra exatamente como “Crimes 

de perigo abstrato ou presumido”, lastreando seu posicionamento no entendimento de 

Mantovani, que, por sua vez, segundo ele, adota o termo presumido em função da 

presunção iuris et de jure, típica dessa espécie de tipo penal.  

Com efeito, a expressão perigo presumido não é de toda ruim, já que o tipo penal, de 

fato, presume a efetiva produção de um perigo. Porém, Mendoza Buergo (2001) ainda 

a considera inadequada, bem como fora de foco as críticas dirigidas a tal concepção. 

Em verdade, ao se criticar o termo presumido, foca-se por demais em seu aspecto 

terminológico e pouco se analisa a capacidade efetiva do tipo penal de, realmente, 

presumir o perigo a que se propõe. Quanto à inadequação do termo, conclui a autora 

que não parece conveniente empregá-lo porque têm sido incluídas nessa categoria 

novas infracções penais, nas quais nem sempre o legislador presume a produção do 

perigo ou de periculosidade da ação.  

Assim, pois, a conclusão a que se chega é que nem o termo delitos de perigo abstrato, 

tampouco delito de perigo presumido são adequados para denominar os tipos penais 

que pretendem proibir condutas perigosas cujo resultado de perigo não é necessário 

à determinação do injusto. Citando Hirsch, Mendoza Buergo (2001) defende a 

terminologia delitos de periculosidade, cunhada pelo autor alemão, porque melhor se 

ajustaria às características dos tipos penais ditos de perigo abstrato. Igual 
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posicionamento também adota Bottini (2013, p. 89), com pequena variante, posto que 

acresce a expressão delitos de risco, no seguinte sentido: 

os delitos de perigo abstrato, que tratam apenas de ações arriscadas, com 
potencialidade de lesão ou de exposição a perigo de bens jurídicos, mas não 
exigem a presença fática do mesmo, seriam, portanto, mais bem definidos 
como delitos de risco ou delitos de periculosidade. 

3.4.3 Fundamentos dogmáticos da punição nos crimes de perigo abstrato 

O aspecto paradoxal que envolve os crimes de perigo abstrato, nos quais, de um lado, 

tem-se as críticas feitas ao instituto no que diz respeito ao dito excessivo adiantamento 

da tutela penal e aos problemas de ordem conceitual que ele carrega, e, de outro, a 

expansão cada vez maior do uso dessa modalidade de tipificação, remete à 

necessidade de se discutir o porquê das condutas perigosas e como puni-las. Dessa 

forma, necessário se faz analisar os fundamentos dogmáticos da punição nos crimes 

de perigo abstrato sob o viés da dogmática penal.  

A dogmática penal funda a punibilidade dos crimes de perigo abstrato nas teorias da 

presunção do perigo e da periculosidade geral ou periculosidade como motivo do 

legislador. Ambas as teorias, em que pese defendam postulados distintos, partem da 

mesma premissa de que “nos delitos de perigo abstrato, nem o perigo como situação 

ou resultado, nem a periculosidade como ação concreta constituem um elemento do 

tipo que devam ser comprovados pelo juiz” (MENDOZA BUERGO, 2001, p. 67), 

chegando, basicamente, à conclusão de que não são muito distantes uma da outra no 

que diz respeito à justificação e fundamento para a punição. Na teoria da presunção 

do perigo, fundamenta-se a punição pela presunção (de perigo) de caráter geral 

promovida pela legislador. Já na teoria da periculosidade geral, as condutas seriam 

inseridas em classes de comportamentos que, por suas características próprias, 

implicam perigo. 

3.4.3.1 Teoria da presunção do perigo 

Os adeptos dessa teoria consideram que os delitos de perigo abstrato partem de uma 

presunção de perigo determinada pelo legislador. A maioria acredita que tal presunção 

refere-se à produção de perigo com a realização de uma ação típica, enquanto que 

uma parte minoritária entende que ela é relativa à periculosidade da própria ação. O 
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grupo majoritário, portanto, considera que o resultado de perigo é presumido, ou seja, 

haverá perigo se a conduta típica reputada pelo legislador como perigosa for levada a 

cabo. Tal concepção corresponde, em verdade, à versão tradicional da teoria, na 

medida em que, conforme destaca Mendoza Buergo (2001, p. 67), “a presunção legal 

de que a realização de certas ações supõe, indefectivelmente, a produção de um 

perigo”, lastreada na presunção iure et de jure. 

Para justificar a punição, a teoria de presunção do perigo precisa elevar um fato 

concreto qualquer à categoria de perigoso, apto a produzir lesão. Assim procede 

atribuindo-lhe relevância lesiva, que se manifesta na produção de um resultado de 

perigo ou mesmo na periculosidade da ação. Ocorre, portanto, uma eleição, em que 

alguns fatos ou condutas são definidos como lesivos e não se admite prova em 

contrário. Esse tipo de formulação deriva da dificuldade de se provar a produção de 

resultado perigoso. Assim, basta a ocorrência das condições descritas no tipo penal 

para se presumir o resultado de perigo. Graças a essa presunção, a teoria não admite 

que, no caso individual, uma vez assumida a postura da conduta típica, estejam 

ausentes a periculosidade da conduta ou o perigo ao bem jurídico, conforme 

observação de Mendoza Buergo (2001). 

De acordo com relato dessa autora, na Alemanha, a teoria da presunção do perigo 

não é dominante. Contudo, não deixa de ter adeptos, sendo que alguns postulam 

visões até certo ponto extremadas, como Baumann e Weber, para os quais a 

presunção de perigo advinda da lei é absoluta. Nesse sentido, para tais autores, basta 

a realização da conduta típica, não importando, por exemplo, a ausência de pessoas 

ou objetos que pudessem ser postos em perigo.  

Na Espanha, assim como na Itália, a teoria da presunção de perigo era considerada 

dominante há duas décadas, destacando-se a posição de Rodríguez Mourullo, citado 

por Mendoza Buergo (2001), que não aceita a terminologia delitos de perigo abstrato, 

preferindo delitos de presunção. Digno de nota é a observação que faz o autor no 

sentido de que a adoção do termo perigo presumido implica não aceitar outras 

presunções, em caráter lege ferenda, no âmbito jurídico-penal. De fato, tal qual tratado 

anteriormente, a observação é pertinente, posto que diz respeito a tema nefrálgico no 

Direito Penal. A presunção, seja ela de que forma for, salvo a presunção de inocência, 
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direito fundamental e garantia constitucional do réu, não pode ser admitida 

indiscriminadamente, sobretudo se operar em desfavor do agente.  

Em contraposição às posturas extremadas que assumem a presunção de perigo como 

absoluta, operam algumas abordagens diferenciadas que tendem à relativização da 

presunção, admitindo, pois, não a prova em contrário, mas a contraprova do perigo, 

porque entendem que nos casos em que não tenha havido perigo algum há de se 

duvidar que a conduta típica realmente existiu. A ideia é interessante e faz sentido. 

Contudo, a análise ex post da conduta remeteria, inevitavelmente, a considerar que 

se trata de uma hipótese de delito de perigo concreto, de modo que, por esse viés, o 

argumento perde força. Ainda, a diferença entre prova em contrário e contraprova não 

se apresenta suficientemente clara, de modo que parece tratar-se de denominações 

distintas que, na verdade, buscam o mesmo fim.  

De outra banda, se o perigo é presumido, é porque de alguma forma (e aqui se trata 

de critérios de possibilidade e probabilidade) determinou-se que a realização da 

conduta produz o perigo num percentual elevado de probabilidade. Nas considerações 

de Mendoza Buergo (2001), de forma direta, seria possível dizer que a conduta quase 

certamente produzirá o perigo. Contudo, se a contraprova demonstrar que o perigo 

inexistiu, faz sentido o argumento, na medida em que pressupõe alguma imperfeição 

na conduta que impossibilitou que ele fosse produzido. Logo, há fortes indícios de se 

tratar de conduta atípica. 

Para Méndez Rodríguez (1993), é reprovável a postura adotada pela teoria da 

presunção voltada à punição da periculosidade da conduta, e não da produção de um 

resultado de perigo. A autora entende que cabe prova em contrário da produção do 

resultado de perigo, de modo a excluir a antijuridicidade da conduta. A possibilidade 

de provar que da conduta típica abstratamente perigosa não restou produzido 

resultado de perigo algum parece mais coadunada com um Direito Penal de ultima 

ratio. Contudo, tiraria toda a razão de ser dos delitos de perigo abstrato. 

Para além da concepção absoluta de presunção de perigo, há ainda uma corrente 

mais radical, que leva às últimas consequências a teoria da presunção, chegando ao 

ponto mesmo de presumir o próprio injusto nos crimes de perigo abstrato. Acredita-se 

que a não admissão de prova em contrário foi intento inequívoco do próprio legislador 
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que, diante da periculosidade geral de certas condutas, objetivava presumir o injusto, 

impossibilitando, assim, reflexões sobre aspectos sutis do injusto ou da culpabilidade, 

levando o juiz, simplesmente, a subsumir o caso concreto ao tipo penal incriminador. 

3.4.3.2 Teoria da periculosidade geral ou periculosidade como motivo do legislador 

Segundo a teoria da periculosidade geral, nos delitos de perigo abstrato, busca-se a 

proibição de comportamentos que de um modo geral conduzem o bem jurídico 

tutelado a um estado de periculosidade. Tal teoria considera que existe uma classe 

de condutas que são tipicamente periculosas, de modo que na tipificação desses 

delitos são descritas somente tais condutas, sendo desnecessário, pois, a descrição 

do perigo como resultado. Seus adeptos consideram que a periculosidade é a razão, 

o motivo da tipificação, e o fundamento da punição não está no fato de que o 

comportamento típico lesione ou ponha em perigo o bem jurídico, mas, sim, porque o 

comportamento pertence a uma classe de conduta que geralmente produz 

consequências indesejáveis, quer dizer, perigosas (MENDOZA BUERGO, 2001). 

Por óbvio que há entre as teorias da presunção e da periculosidade grande similitude. 

Contudo, o aspecto diferenciador básico entre ambas é que na primeira o perigo é 

presumido a partir da concorrência das condições descritas no tipo, enquanto que na 

segunda não há presunção de perigo, mas, sim, a verificação da prática de uma 

conduta classificada como periculosa e que, num juízo prévio do legislador, restou 

comprovada que aquela classe de conduta desenvolve um resultado perigoso com 

relativa frequência.  

De forma direta, em Direito Penal, parece que o termo presunção realmente 

incomoda, sobretudo quando utilizado em interesse contrário ao réu, de modo que a 

teoria da periculosidade parece tentar resolver esse problema, na medida em que 

afasta a ideia de presunção e a substitui pela de probabilidade. Portanto, não mais se 

diz que o perigo de determinada conduta é presumido, mas, sim, que resulta provável. 

A teoria da periculosidade pretende estabelecer que, por ser motivo de incriminação, 

a periculosidade não deve ser comprovada. A ideia de periculosidade geral como 

motivo, portanto, afasta qualquer tipo de discussão sobre prova; tipicidade e injusto 

são constatados com a realização da conduta descrita no tipo, basicamente.  
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Conforme assevera Mendoza Buergo (2001, p. 77), busca-se uma “relação de 

implicação necessária entre a consideração da periculosidade como razão da 

incriminação, que não se integra como elemento expresso no tipo e a afirmação de 

que, por isso, a mesma não deve ser comprovada pelo juiz”. Destaca a autora que a 

maioria dos adeptos da teoria a concebe como forma eficaz de proteção a bens 

jurídicos. Os funcionalistas, em particular, veem-na como um facilitador da 

administração e organização, pois permite a exclusão de algumas condutas do campo 

do socialmente adequado, graças à imputação de periculosidade geral que pode ser 

a elas atribuída.  

A crítica à teoria da periculosidade geral é que nem sempre restam claros os critérios 

do legislador para estabelecer qual classe de condutas é apreensível como 

fomentadora de resultados possivelmente lesivos, pois não se pode confirmar sua 

periculosidade numa perspectiva ex ante. Esse aspecto é particularmente 

preocupante, pois pode ensejar a criação de tipos penais que efetivamente não visam 

à proteção de bens jurídicos ameaçados, mas, sim, a inibir condutas de caráter 

contestador político, social, econômico etc.  

Segundo Mendoza Buergo (2001), hoje, a teoria da periculosidade geral como motivo 

do legislador é predominante na Alemanha, Espanha e Itália, encontrando-se entre 

seus seguidores Roxin, Jakobs, Jescheck. No Brasil, ao menos no que diz respeito à 

doutrina consultada, sua adoção não se mostra pacífica. Ângelo Roberto Ilha da Silva 

(2013) fala em perigo presumido, o que remete à percepção de que seria adepto da 

teoria da presunção. Bottini (2013), por sua vez, trata de condutas arriscadas com 

potencialidade de perigo, o que dá a ideia de probabilidade. Denomina os crimes de 

perigo abstrato também de delitos de risco ou de delitos de periculosidade, denotando 

sua filiação à teoria da periculosidade como fundamento da punição dos crimes de 

perigo abstrato.  

Independentemente da corrente majoritária relativa ao fundamento de punição, o 

relevante aos estudos é que, no seio da doutrina consultada, nenhum autor nega a 

concepção normativa de perigo ou periculosidade, seja qual for o fundamento da 

punição, posto que nenhum deles autoriza a flexibilização do conceito, admitindo, 

pois, hipóteses de prova em contrário do perigo presumido ou da periculosidade da 

conduta.  
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O mesmo se vê na jurisprudência, pois não há acolhimento à tese de que à 

consumação do delito de tráfico de drogas, por exemplo, seja necessário flagrar o 

agente entregando a droga ao consumidor, prevalecendo, portanto, a concepção 

normativa de que o objeto jurídico já estava exposto a perigo com a mera posse da 

substância entorpecente pelo traficante.  

O entendimento majoritário, inclusive doutrinário, é que o delito existe mesmo que 

ninguém tenha adquirido a droga do traficante e que a entrega da mesma se configura 

mero exaurimento da conduta delitiva. Portanto, da análise doutrinária e 

jurisprudencial, deduz-se que a concepção normativa de perigo não comporta 

relativização; tem, portanto, caráter absoluto, o que é entendimento predominante no 

País. 

Pois bem. Estabelecida a premissa de que a concepção normativa não admite 

flexibilização, há que se analisar se no espectro das condutas normativamente 

perigosas seria possível estabelecer graus de periculosidade. Noutras palavras, seria 

possível dizer que determinada conduta é mais ou menos normativamente perigosa? 

Em casos concretos, seria mais perigoso (sob o ponto de vista de ataque ao bem 

jurídico) traficar na frente de uma escola ou de um bar?  Portar dez, 20, 100 gramas 

ou um quilo de droga? Seria mais perigoso portar maconha, cocaína ou crack?  

A resposta é positiva à primeira pergunta, ou seja, é possível dizer que determinada 

conduta é mais ou menos normativamente perigosa, desde que estabelecida na 

norma – e o art. 40 da Lei de Drogas indica isso, porque estabelece que o tráfico de 

drogas, quando associado às condutas previstas no referido artigo, implica aumento 

de pena, logo, é mais reprovável e o é porque expõe o bem jurídico tutelado a perigo 

de forma mais acintosa. Portanto, traficar drogas é presumidamente perigoso. 

Contudo, traficar em frente a uma escola (inciso III do art. 40) é mais perigoso ainda.  

De outra banda, quando não expressos na norma, é impossível determinar graus de 

periculosidade, de modo que, ao rigor dogmático, mostra-se impensável dizer que 

traficar maconha seja menos ou mais perigoso do que traficar crack. Isso porque o 

juízo de periculosidade foi feito ex ante pelo legislador, unificando a conduta em 

traficar drogas, sem apontar uma em especial. Se houvesse a intenção de valorar a 
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periculosidade, tal valoração deveria fazer parte do tipo penal, em respeito aos 

princípios da legalidade, taxatividade e proporcionalidade.  

A ideia ora exposta é relevante porque orientará a discussão sobre as questões 

relativas às propostas de descriminalização do delito de porte de drogas destinado ao 

consumo próprio, a ser feita mais adiante. Nesse contexto, a concepção normativa de 

perigo é fundamental para expor alguns aspectos incoerentes da abordagem que se 

está levando a cabo na discussão, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que julga 

um caso concreto que pode levar à descriminalização aludida.  

3.5 CRIMES DE PERIGO ABSTRATO-CONCRETO 

Os crimes de perigo são divididos em crimes de perigo concreto e crimes de perigo 

abstrato. Porém, alguns tipos penais não encontram nessas tradicionais definições a 

justa adequação, sendo, portanto, difícil defini-los como sendo de um ou outro tipo. 

Assim, criou-se uma nova categoria de crimes de perigo, os crimes de perigo abstrato-

concreto, que reúnem elementos das duas categorias anteriores. 

Bottini (2013, p. 90) define os crimes de perigo abstrato-concreto como delitos que 

“descrevem uma conduta proibida e exigem expressamente, para a configuração da 

tipicidade objetiva, a necessidade da periculosidade geral, ou seja, que a ação seja 

apta ou idônea para lesionar ou colocar em perigo um bem jurídico”.  

A elaboração teórica da categoria dos crimes de perigo abstrato-concreto deu-se com 

Schröder, que acreditava que tais delitos traziam em si uma combinação dos crimes 

de perigo abstrato e concreto. O autor alemão partiu dos conceitos de delitos de perigo 

concreto e abstrato já sedimentados pela doutrina e notou que, para certos tipos, a 

submissão a qualquer um dos dois era inadequada (SILVA, 2013; BOTTINI, 2013; 

MENDOZA BUERGO, 2001).  

Como exemplo de delito de perigo abstrato-concreto, Schröder (citado por MENDOZA 

BUERGO, 2001) oferece o tipo de envenenamento, previsto no Código Penal alemão, 

o qual, segundo ele, não se pode afirmar que seja um delito de perigo abstrato, pois 

nesses o juízo de periculosidade emana do legislador (presunção juris et de jure), 
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mas, no caso do tipo incriminador, o juízo de periculosidade sobre a conduta é 

competência do juiz, o que tornaria o tipo de perigo concreto. 

De outra banda, o juízo de periculosidade da conduta é levado a cabo exclusivamente 

considerando os elementos probabilísticos do caso concreto. Trata-se de um juízo ex 

post, típico dos delitos de perigo concreto. Se, porém, o juízo de periculosidade 

considerar a experiência geral, aquelas ações que geralmente causam dano, 

estaríamos diante de crime de perigo abstrato, determinado por um juízo ex ante 

(MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 1993). 

Citado por Silva (2013), Schröder apresenta os crimes de perigo abstrato-concreto de 

duas formas. Na primeira, o juiz, no processo de investigação e determinação da 

periculosidade, limita-se a certos elementos aptos a causar dano impostos pela lei. 

Em linhas gerais, a lei determina uma conduta como abstratamente perigosa e 

apresenta elementos que o juiz deve observar no caso concreto. Na segunda, a lei 

confere ao elemento do tipo (seja coisa ou ação) a capacidade de produzir 

determinados eventos, sem precisar contra qual bem ou objetos jurídicos o perigo 

deve ser dirigido. 

A definição de delito de perigo abstrato-concreto de Schröder é alvo de críticas, por 

exemplo, de Méndez Rodríguez (1993), que argumenta que o autor alemão parte de 

uma concepção equivocada de delitos de perigo concreto, já que os define como 

aqueles em que o perigo é um elemento do tipo, algo que, à autora espanhola, não é 

regra, tanto que o próprio Schröder utiliza crimes de perigo concreto que não trazem 

no tipo o elemento perigo, em nítida contrariedade com seu próprio postulado.  

De outra banda, no que tange os delitos de perigo abstrato, Schröder novamente 

adota o conceito clássico de que a periculosidade da ação é determinada pela lei. 

Porém, nos casos analisados e que na sua visão merecem a qualificação de perigo 

abstrato, o perigo se constitui em um elemento que deve ser verificado pelo juiz. Dessa 

forma, mais uma vez, segundo Méndez Rodríguez (1993, p. 190), “a definição 

assumida com caráter geral não corresponde, tampouco, com a que depois é utilizada 

na elaboração do ‘tipo misto’”. Assim, conforme observa Mendoza Buergo (2001,  

p. 39), “nem esta terminologia, nem a caracterização que deles fez Schröder tem 

logrado uma aceitação unânime e não tem conseguido impor-se”.  
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No Brasil, Ângelo Roberto Ilha da Silva (2013) também questiona a pertinência e 

vantagem da categoria dos crimes de perigo abstrato-concreto, reputando-a como de 

formulação conceitual não muito clara. Bottini (2013), por outro lado, aceita a 

categorização intermediária, explicitando que o elemento caracterizador e 

diferenciador dos crimes de perigo abstrato-concreto é a criação de um ambiente de 

periculosidade decorrente da conduta proibida. Um dos exemplos de delitos de perigo 

abstrato-concreto oferecidos por ele é o previsto no art. 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro, que incrimina o ato de “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a 

devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando o perigo de dano”10.  

Ante a análise do tipo sob a luz do pensamento do autor, não há porque refutar a 

adoção categórica dos crimes de perigo abstrato-concreto. Esclarece ele que na 

situação do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, “se faz necessário um dano 

potencial, intermediário entre a mera realização da conduta e a colocação de um bem 

efetivo e concreto sob ameaça” (BOTTINI, 2013, p. 91). Nesse sentido e sob tal 

prisma, tipo em comento trata-se, efetivamente, de um delito de perigo abstrato-

concreto, já que o dano potencial intermediário disposto na lei é o fato de o motorista 

estar sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, considerado como tal porque 

é de se pressupor que uma pessoa não devidamente habilitada deixou de passar por 

todo o processo de aprendizagem de condução segura do veículo, incluindo aí não 

somente aspectos de dirigibilidade, mas também de conhecimento da legislação de 

trânsito, exames técnicos, físicos e psicotécnicos que o instrumentalizam e o habilitam 

a uma condução segura. Esse dano potencial é de caráter abstrato, advém da lei a 

periculosidade da conduta de dirigir sem habilitação.  

De outra banda, há que se verificar a concretude do perigo em um juízo ex post, típico 

dos crimes de perigo concreto, já que, mesmo não tecnicamente habilitado, pode ser 

que o sujeito conduza seu automóvel de forma absolutamente não perigosa, ou seja, 

a conduta seria inidônea para causar dano. A caracterização do delito, portanto, 

prescinde da observação do injusto no aspecto abstrato (dano potencial de dirigir sem 

habilitação) e no aspecto concreto (efetiva condução geradora de dano).  

                                            
10 Art. 311 da Lei 9.503/1997 (BRASIL, 1997). 
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4 DROGAS 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Inicialmente, há que se ressaltar que o conceito que se tem de drogas já foi bem mais 

amplo que o atual. Considerava-se droga qualquer substância que alterasse a 

percepção humana, ressaltando ou camuflando aspectos e características das coisas 

e dos objetos apreensíveis pelos sentidos. Portanto, substâncias das mais variadas 

que tivessem a propriedade de alterar os sentidos, mesmo que momentaneamente, 

criando uma visão distorcida ou diferente do mundo, eram consideradas drogas.  

Hoje, talvez ninguém considere o açúcar, o sal e os temperos como drogas, mas no 

passado esse era o entendimento que se tinha desses e de outros produtos, 

exatamente porque possuíam propriedades que permitiam alterar a percepção 

humana sobre os alimentos. Graças a essas propriedades é que as drogas exercem 

fascínio sobre os homens e sempre estiveram presentes na história da humanidade.  

Atualmente atreladas invariavelmente a aspectos negativos como vício, delinquência 

e crimes, no passado, podiam ser consideradas como grandes motivadoras de 

perigosas jornadas e excitantes desafios que culminaram com o desenvolvimento 

técnico e o progresso do homem. Afinal, o que motivou os europeus a deixarem o 

Velho Continente e se lançarem ao mar na busca de uma nova rota marítima ao 

Oriente, numa das mais extraordinárias empreitadas humanas em todos os tempos, 

senão o desejo e cobiça pelas tão valiosas e inebriantes especiarias orientais? Sob 

tal prisma, não é exagero dar certo credito às drogas na descoberta da América, na 

medida em que o Novo Mundo foi alcançado no contexto das grandes navegações, 

que visavam exatamente ao comércio de especiarias. 

Essa abordagem inicial sobre o tema tem o escopo de tentar desmistificar o assunto, 

trazendo à tona evidências de que, muito embora o tema drogas esteja 

frequentemente ligado a aspectos negativos, essa não é uma realidade inexorável. 

Como aludido, pode-se relacionar as drogas a aspectos positivos, como a expansão 

marítimo-comercial ou, no caso brasileiro, ao desenvolvimento do mercado interno e 

ao povoamento do País, já que as chamadas “drogas do sertão” impulsionaram os 

mercadores e estabeleceram o elo entre o litoral e o interior. Embora o conceito de 

drogas fosse muito mais amplo e diferente do que se tem hoje, não se pode negar que 
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tais produtos e substâncias tiveram sua importância e de certa forma influenciaram o 

rumo da história do Brasil. 

Outra evidência é que as drogas, dado seu conceito, mesmo nos dias de hoje, fazem 

parte do nosso cotidiano e ninguém está absolutamente livre delas. Estudos 

arqueológicos indicam a presença de cerveja em sarcófagos de faraós egípcios, o que 

coloca o álcool como uma das mais antigas drogas existentes. Nas mitologias grega 

e romana, respectivamente, Dionísio e Baco, eram venerados como deuses do vinho. 

Jesus Cristo serviu vinho aos seus discípulos e várias passagens bíblicas trazem 

relatos do consumo de álcool. A relação do homem com substâncias que lhe alteram 

a consciência é milenar. Portanto, não se trata de algo novo, pelo contrário. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO MÉDICO-CIENTÍFICA 

As substâncias entorpecentes, assim entendidas aquelas capazes de alterar o estado 

normal de consciência do ser humano, são também conhecidas como substâncias 

psicoativas11 ou drogas psicotrópicas12 e, de um modo geral, atuam no sistema 

nervoso central de diferentes formas, causando, igualmente, diferentes reações e 

consequências no curto, médio e longo prazos, dependendo da quantidade, do 

período, da frequência e supervisão do consumo.  

Neste trabalho os termos entorpecentes, substâncias psicoativas, drogas e drogas 

psicotrópicas serão utilizados indistintamente para se referir ao que genericamente é 

conhecido como droga, já que se entende serem todos sinônimos, posto que a 

literatura médica não apresenta diferença entre eles. A Agência Nacional de Vigilância 

                                            
11 “Substância psicoativa é toda e qualquer substância que o indivíduo utiliza, independentemente da 
via da administração que, por ação no sistema nervoso central (SNC), altera o humor, a consciência, a 
senso-percepção, a cognição e a função cerebral” (BICCA; PEREIRA; GAMBARINI, 2002, p. 7). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, "são aquelas que alteram comportamento, humor e 
cognição". Isto significa, portanto, que essas drogas agem preferencialmente nos neurônios, afetando 
o Sistema Nervoso Central (SNC) – ‘mente’” (PSICOATIVOS, acesso em 31 out. 2015). 
12 Drogas psicotrópicas seriam todas aquelas que atuam no cérebro, principal órgão do sistema 
nervoso, segundo classificação do Núcleo Einstein de Álcool e Drogas, ligado ao Hospital Israelita 
Albert Einstein (CLASSIFICAÇÃO, acesso em 31 out. 2015). Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, em definição apresentada em 1981, são aquelas que "agem no Sistema Nervoso Central 
(SNC) produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, possuindo grande propriedade 
reforçadora sendo, portanto, passíveis de auto-administração", ou seja, uso não sancionado pela 
medicina (PSICOTRÓPICOS, acesso em 31 out. 2015). 
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Sanitária (Anvisa), por exemplo, não faz diferença técnica entre substâncias 

entorpecentes e psicotrópicas13. 

A classificação das drogas é ampla e variada, feita de acordo com o método e objeto 

de estudo, atendendo, portanto, aos mais variados critérios. Por ora, apresenta-se 

uma breve exposição da classificação adotada pelo Núcleo Einstein de Álcool e 

Drogas, ligado ao Hospital Israelita Albert Einstein, que categoriza as drogas quanto 

aos seus efeitos farmacológicos, potencial nocivo e origem (CLASSIFICAÇÃO, 

acesso em 31 out. 2015). 

4.2.1 Quanto aos efeitos farmacológicos 

Efeito farmacológico é o resultado da atuação do princípio ativo do medicamento ou 

da droga sobre o organismo humano de um modo geral, ou sobre um grupo de células 

ou órgão específico em que ele atua. No caso das drogas psicotrópicas, sua atuação 

se dá especificamente no sistema nervoso central e seus efeitos são considerados de 

cunho depressivo, estimulante e perturbador de tal sistema. 

As drogas depressoras do sistema nervoso central são aquelas que diminuem a 

atividade cerebral, deprimem o funcionamento do cérebro, fazendo com que a pessoa 

entre num estado semiletárgico, “devagar”, desligada do mundo e desinteressada 

pelas coisas. São exemplos de drogas psicotrópicas depressoras o álcool, os 

benzodiazepínicos (ansiolíticos, tranquilizantes ou calmantes), os barbitúricos 

(soníferos), os opiáceos e os inalantes.  

As drogas estimulantes, por sua vez, têm efeito contrário às depressoras e, como o 

próprio nome indica, estimulam a atividade cerebral, causando aumento da vigília, 

estado de euforia e pensamento acelerado. Diz-se que a pessoa está “ligada”. Nesse 

grupo estão as anfetaminas e seus derivados, a nicotina, a cafeína e a cocaína. Já as 

drogas perturbadoras do sistema nervoso central, também chamadas de alucinógenas 

                                            
13 De acordo com as definições do art. 1º da Portaria 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, 
considera-se “Entorpecente - substância que pode determinar dependência física ou psíquica 
relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre Entorpecentes [...]” e 
“Psicotrópico - substância que pode determinar dependência física ou psíquica e relacionada, como tal, 
nas listas aprovadas pela Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas” (ANVISA, 1998). 

http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/drogas_tranquilizantes.htm
http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/drogas_tranquilizantes.htm
http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/drogas_opiaceos.htm
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ou psicodislépticas, causam o funcionamento anormal do cérebro, produzindo 

quadros de alucinação ou ilusão, já que a atividade cerebral fica perturbada.  

Diferentemente das drogas depressivas ou estimulantes, as drogas perturbadoras do 

sistema nervoso14 são consideradas pela Medicina como completamente inúteis, pois 

não podem ser utilizadas em nenhum tratamento clínico. São exemplos dessas 

substâncias a mescalina; a psilocibina (cogumelo); a dietilamida do ácido lisérgico 

(LSD); a N,N-dimetiltriptamina (DMT), também conhecida como Ayahuasca ou Santo 

Daime; a metilenodioximetanfetamina  (MDMA), comumente conhecida como ecstasy; 

os anticonérgicos naturais (lírio) e sintéticos (Artane e Bentyl); o tetra-hidrocarbinol 

(THC), presente na maconha15. 

4.2.2 Quanto ao potencial nocivo 

A Federal Drug Enforcement Administration, órgão ligado ao Departamento da Justiça 

dos Estados Unidos da América, criou uma tabela classificatória das drogas segundo 

seu grau de nocividade. Em verdade, a classificação leva em consideração dois 

conceitos, o de utilidade clínica e o de potencial de abuso e dependência. Nota-se, 

pois, nesta classificação, que as drogas psicotrópicas apresentam uma relação 

inversamente proporcional entre os conceitos utilizados, ou seja, quanto maior a 

utilidade clínica da substância, menor é seu potencial de abuso e dependência. 

Quando ao potencial nocivo, as drogas são divididas em cinco classes. A primeira 

engloba aquelas que não apresentam nenhuma utilidade clínica e alto potencial de 

abuso e dependência, na qual estariam a heroína, os alucinógenos como LSD, a 

mescalina e a maconha. Na segunda classe, estão o ópio e a morfina, a codeína, os 

opiáceos sintéticos, os barbitúricos, as anfetaminas e seus derivados, a cocaína e a 

fenciclidina (PCP), todas com baixa utilidade clínica e também alto potencial de abuso 

e dependência. Na terceira classe, na qual já se encontram substâncias com alguma 

                                            
14 Ver Classificação (acesso em 31 out. 2015). 
15 Embora o Núcleo Einstein de Álcool e Drogas indique que “os alucinógenos não possuem utilidade 
clínica (como os calmantes)” e classifique a maconha como uma droga perturbadora do sistema 
nervoso, digno de nota é que a Cannabis sativa, nome científico da maconha, possui compostos 
químicos que, quando isolados, possuem propriedades terapêuticas. São os chamados canabinoides, 
utilizados no tratamento de glaucoma e para aliviar sintomas de pacientes com câncer e Aids. O uso 
terapêutico do canabinoide 9-THC é permitido em alguns Estados dos EUA, Holanda e Bélgica. 
(HONORIO; ARROIO; SILVA, 2006). 
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utilidade clínica com moderado potencial de abuso e dependência, há o paracetamol 

e a codeína combinada, assim como os esteroides anabolizantes. As substâncias da 

quarta classe têm grande utilidade clínica e potencial baixo de abuso e dependência, 

são os benzodiazepínicos e o fenobarbital. Por fim, também com grande utilidade 

clínica, mas com potencial muito baixo de abuso e dependência, encontram-se as 

misturas de narcóticos e atropina e as misturas diluídas de codeína. 

4.2.3 Quanto à origem 

A classificação das drogas quanto à origem refere-se basicamente ao local de onde 

são extraídas ou como são obtidas. As substâncias entorpecentes podem ser 

extraídas ou produzidas a partir de fontes exclusivamente naturais, geralmente, 

plantas. São exemplos a maconha, a cocaína, a morfina, a mescalina etc.  

Há também as drogas semissintéticas, que são produzidas em laboratório, a partir de 

uma matriz natural. De uma molécula da morfina, por exemplo, obtém-se a heroína.  

Por fim, existem as drogas sintéticas, que independem de qualquer tipo de matriz ou 

recurso natural, sendo produzidas totalmente em laboratório. São exemplos: álcool; 

ecstasy; LSD; ácido gama-hidroxibutírico (GHB); Gama-butirolactona (GBL); 4-bromo-

2,5-dimetoxifenetilamina (2CB); 2,5-dimetoxi-4(n)-propiltiofenetilamina (2-CT-7); 4-

metiltioanfetamina (4MTA); parametoxianfetamina (PMA); para-

metoximetilanfetamina (PMMA); Quetamina (Special K); Nitratos (poppers); Fentanil, 

Rohypnol®; anfetaminas e metanfetaminas. 

4.3 CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA 

No que diz respeito ao Direito, a classificação das drogas é relativamente mais 

simples, pois podem ser consideradas basicamente sob três aspectos, as drogas 

lícitas, as lícitas regulamentadas e as ilícitas. A problemática repousa, sem dúvida, 

nos critérios que determinam a inserção de cada tipo de droga em uma dessas 

categorias, que nem sempre são claros e têm como base questões de política criminal, 

cultura, os usos e costumes, a tradição, além de aspectos técnico-científicos, por 

certo. 
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Partindo-se da premissa de que as drogas, sejam lícitas ou ilícitas, trazem em si algum 

risco à saúde humana, torna-se particularmente complicado explicar por que algumas 

são consideradas legais, mas outras, não. A resposta pode ser encontrada com a 

ajuda de outras ciências sociais correlatas ao Direito, como a História e a Sociologia, 

porque na base dessa explicação encontram-se aspectos culturais e sociais e 

somente eles são capazes de justificar a liberação indiscriminada de algumas drogas, 

como o álcool e o tabaco, que, além de socialmente aceitos, ainda têm o consumo 

incentivado por meio de campanhas publicitárias16.  

São drogas lícitas, portanto, todas aquelas que, mesmo influindo no organismo 

humano, de acordo com os conceitos anteriormente tratados, não têm seu uso e 

consumo restritos de forma alguma pela lei. Além do álcool e do tabaco, fazem parte 

desse grupo a grande maioria dos medicamentos vendidos em farmácias e drogarias, 

destinados ao tratamento das mais variadas moléstias humanas e também animais.  

Sobre as bebidas alcóolicas, dar-se-á maior atenção ao tema oportunamente, quando 

serão discutidos seu teor de periculosidade e a oportunidade e coerência da liberação 

do consumo em face à proibição de outras drogas etc. Por ora, no que diz respeito à 

legalidade do consumo de álcool, ressalte-se que não há que se confundir a proibição 

de consumo com sua associação a outras condutas. Refere-se, pois, ao tipo penal de 

dirigir veículo automotor sob sua influência ou outra substância entorpecente, cuja 

conduta tipificada não guarda relação alguma com o consumo isolado de álcool. 

Noutras palavras, pode-se beber livremente, o quanto se queira, ao ponto da 

embriaguez total, desde que não se associe esta conduta (de beber) à conduta de 

conduzir veículo automotor, pois para esta (condução + consumo de álcool) há 

previsão legal de proibição. 

As drogas lícitas regulamentadas ou de uso controlado são, de acordo com definição 

do Centro de Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo (MEDICAMENTOS, acesso em 31 out. 2015), “medicamentos/substâncias 

sujeitos a controle especial, também chamados medicamentos/substâncias 

                                            
16 É bem verdade que nas últimas décadas houve sensível melhora nesse aspecto, já que órgãos do 
governo como o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, fazendo uso de legislação 
específica sobre a matéria, vem atuando no sentido de proibir/fiscalizar o conteúdo e a divulgação 
publicitária de bebidas alcoólicas e cigarros em determinados locais e horários, tendo como público-
alvo de proteção, sobretudo, jovens e crianças. 
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controlados, são aqueles que têm ação no sistema nervoso central podendo causar 

dependência física ou química”.  

Conforme a Portaria 344/1998, a inclusão de medicamentos ou substâncias na lista 

de administração controlada é competência da Anvisa, que considera o potencial 

nocivo da substância para causar dependência, assim como as disposições das 

Convenções Internacionais sobre Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas e 

Precursores, da Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é um dos 

signatários (ANVISA, 1998). 

Assim, o critério fundante para regulamentar o acesso, uso e consumo de uma droga 

é basicamente o poder que a mesma apresenta de causar dependência, desvirtuando, 

assim, a finalidade do medicamento, que é, a princípio, trazer bem-estar à pessoa, já 

que a dependência química é presumidamente ruim ao ser humano. Portanto, partindo 

da fabricação, perpassando pela distribuição e prescrição, chegando, por fim, ao 

consumo, a lei penal não alcançará nenhum agente envolvido nessa cadeia, desde 

que o mesmo proceda dentro da regulamentação imposta. 

Já as drogas ilícitas podem ser conceituadas negativamente, ou seja, são todas 

aquelas que não são permitidas pela legislação. Assim como nas drogas lícitas 

controladas, o potencial nocivo de causar dependência é um dos fatores que levam 

tais substâncias à ilicitude, mas também não podem ser excluídos fatores sociais e de 

política criminal, na medida em que as drogas ilícitas gozam de alta reprovabilidade 

social, além de estarem intrinsecamente ligadas às questões da violência e da 

criminalidade.  

Portanto, a legalização de drogas ilícitas não depende exclusivamente de critérios 

técnicos relativos à dependência, mas também da efetivação de uma política de 

drogas eficiente no auxílio aos dependentes, disposta na Lei 11.343/2006, bem como 

e, principalmente, de vontade e coragem política de lidar com o assunto, discutindo-o 

abertamente e livre de preconceitos com a sociedade, considerando a multiplicidade 

social existente no Brasil.  

As drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o LSD, o ecstasy e, mais recentemente 

e de forma aguda, o crack, tal qual dito anteriormente, têm alta reprovação social, de 
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modo que o ônus político de uma legalização, ou ao menos da discussão sobre o 

assunto, parece ser grande demais para a maior parte da classe política do País. 

4.4 O PERIGO DAS DROGAS 

Um bom início à discussão acerca do perigo das drogas é questionar: a droga é um 

perigo? Para responder à questão, faz-se necessário livrar-se de ideias 

preconcebidas, preconceituosas e míticas sobre o tema. Tratá-lo com a seriedade e 

sob enfoque científico é fundamental para desenvolver a questão longe do campo da 

hipocrisia em que geralmente ele é discutido – é mais do que comum deparar-se com 

opiniões contrárias à legalização das drogas pautadas em discursos moralistas que 

ainda entendem a dependência química como desvio de caráter, defendidas por 

cidadãos que se dizem apreciadores de um bom vinho ou que não abrem mão de uma 

cerveja com os amigos. 

Retomando a pergunta, a resposta imediata, sem prévias considerações, remete ao 

sim. Sim, as drogas são um perigo. As ruas da “cracolândia”, no Centro de São Paulo, 

indicam isso. Com um pouco mais de reflexão, pode-se concluir que talvez sejam, 

afinal, não é difícil encontrar pessoas que fumam maconha há décadas ou que ingiram 

álcool com regularidade e que levam uma vida aparentemente normal, sem prejuízos 

relacionados à droga, trabalhando, estudando etc. Debruçando-se seriamente sobre 

o tema, haverá quem diga nenhum; as drogas não são um perigo em si, o perigo está 

na conduta humana, na relação que o homem estabelece com elas. Enfim, a 

multiplicidade de respostas, as mais variadas, indicam a complexidade do tema, na 

medida em que, sendo o álcool uma droga, ele pode ser benéfico ao coração, se 

ingerida uma taça de vinho uma vez ao dia, ou pode ser um absoluto desastre, 

consumido em porções tais que levam ao alcoolismo, à dependência. 

Contudo, não cabe aqui evidenciar tal relativismo; ele está aí, é óbvio, constatá-lo 

seria dizer mais do mesmo. Há que se firmar uma posição e, nesse sentido, toma-se 

que a droga é, sim, um perigo, seja ela lícita ou ilícita, socialmente aceita ou não. 

Considerando as informações trazidas quando da classificação das drogas, mesmo 

aquelas que apresentam um potencial nocivo muito baixo, sendo, portanto, raros os 

casos de dependência, mesmo assim há um risco, que, ainda que não seja 
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exclusivamente o de causar dependência, há outros que podem causar diferentes 

males à saúde. 

Assim, desloca-se a questão e ela ganha outra dimensão. Não cabe discutir se a droga 

é perigosa ou não, afinal ela é. Há que se assumir a postura de que a droga é perigosa 

e discutir por que são aceitos os riscos de algumas drogas, mas de outras, não. Por 

que os riscos (que não são poucos) do tabaco e do álcool são assumidos pela 

sociedade, e os da cocaína e do crack, não? Por que se criou a falácia de que a 

maconha não tem perigo e discute-se ativamente a sua descriminalização para o 

consumo próprio, alijando do debate outras drogas ilícitas? A essas questões é que 

se pretende dar respostas. 

4.4.1 O perigo das drogas lícitas 

No que diz respeito às drogas lícitas, há que se abordar a assunção do risco 

considerando as diferentes espécies de drogas. Aquelas eminentemente medicinais, 

chamadas de drogas úteis, produzidas pela indústria farmacêutica com o objetivo de 

tratar ou curar enfermidades ou seus sintomas, não apresentam maiores problemas. 

Ou seja, mesmo sendo drogas, a sociedade assume o risco porque a princípio são 

produzidas visando ao bem-estar humano. Não há o que se discutir. 

O problema surge quando lidamos com drogas lícitas sem utilidade médica alguma 

(como o tabaco), ou de utilidade discutível (como o álcool)17, e que ainda assim são 

legais, embora se apresentem como altamente perigosas, tanto pelo poder de 

desenvolver dependência quanto pelo males que causam. O álcool é uma típica droga 

de abuso e, apesar de todos os problemas que possui, a sociedade assume o risco 

que ele encerra. Jogar a explicação desse fenômeno na conta da hipocrisia humana 

é solução reducionista; a questão é mais complexa. A aceitação do álcool na 

sociedade de hoje vai muito além da incoerência diante da proibição de outras drogas, 

trata-se de questão cultural e, também, econômico-financeira. 

                                            
17 Quando se diz que o álcool tem utilidade discutível é porque alguns estudos indicam que o consumo 
moderado de certas bebidas alcóolicas tem efeito profilático para algumas doenças. O principal e talvez 
mais conhecido exemplo seja o do vinho, apontado como benéfico ao sistema cardíaco, assim como a 
cerveja, por seus efeitos diuréticos. 
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Culturalmente, o álcool desde há muito esteve presente na vida do homem. A 

abordagem histórica nas considerações preliminares ao capítulo remete a tal 

conclusão. Pode-se dissertar páginas a fio trazendo momentos, dos mais variados, 

em que o álcool se faz presente na vida social e que não há nenhum tipo de 

contestação ou contrariedade a respeito. De comemorações esportivas a posses de 

presidentes da República, brinda-se tudo com álcool. No interior do País, até velórios 

são regados a cachaça; é a famosa tradição de “beber o morto” (GUIMARÃES, 2012). 

Reuniões de negócios, celebração de acordos, aniversários, casamentos etc. são 

também motivos para o consumo de bebidas alcóolicas. Uma das possíveis 

explicações para isso repousa no aspecto cultural e na tradição que recebemos de 

nossos antepassados. 

A herança cultural é algo tão poderoso que não pode ser desprezada. A história da 

evolução do pensamento e do progresso técnico-científico do homem18 é feita a partir 

da ideia de acumulação, já que de geração após geração a herança acumulada por 

anos é repassada de ascendentes a descendentes. O surgimento da escrita, 

aproximadamente 4.000 anos a.C., deu impulso significativo a esse processo e 

propiciou, sem dúvida, que o homem registrasse suas experiências sensoriais, 

empíricas, sociais, pessoais etc., transmitindo, assim, mais facilmente e com 

segurança, toda ordem de conhecimento que está na base do processo evolutivo. Diz-

se que, não fosse pela herança cultural recebida, o homem estaria hoje vivendo na 

Idade da Pedra, recomeçando sempre do zero, na medida em que lhe seria negado o 

conhecimento acumulado pela geração anterior. 

Se, de um lado, deve-se o avanço técnico e científico à herança cultural, algo que se 

apresenta como positivo, por outro, não se pode deixar de considerar que tal herança 

é uma via de mão dupla e que traz, também, experiências valoradas negativamente. 

Noutras palavras, os antepassados transmitem tudo de bom e de ruim que encerraram 

suas existências na Terra; não cabe rejeitar um ou outro aspecto, mas aceitá-los como 

parte integrante do processo evolutivo. O homem, dotado de livre arbítrio, ao receber 

a herança cultural do consumo de álcool e tabaco, optou por assumir os riscos de tais 

práticas. E mais: escolheu dar continuidade a um costume, a uma tradição. Mesmo 

                                            
18 O conceitos de evolução e progresso são relativos e muito discutidos, dependem do referencial que 
se toma, pois nos remetem à ideia de melhora, de algo que, com o passar do tempo, torna-se melhor. 



97 

que tivesse optado pelo não consumo, isso não evidenciaria uma rejeição da herança 

cultural, mas tão somente outro aspecto do processo evolutivo, lastreado em novas 

experiências, em estudos e avanços da ciência, por exemplo.  

O consumo do tabaco é uma mostra disso, posto que, vindo de uma tradição herdada 

há séculos, era absolutamente comum fumar em locais fechados, inclusive públicos 

como restaurantes, bares e repartições, algo que, nos dias hoje, é impensável. 

Rejeitou-se o fumar em locais fechados? Não, o homem apenas evoluiu, a partir da 

constatação de que pesquisas demonstraram a existência do chamado fumante 

passivo, que sofre os males do cigarro mesmo sem fumar. Dessa evolução, mas a ela 

atrelada, outra foi promovida: a tomada de consciência por parte daqueles que fumam 

em não impingir aos demais as consequências de seu vício, muito embora tal 

consciência tenha natureza na força coercitiva da lei. 

De outra banda, há que se considerar também que a mudança de postura no que diz 

respeito à rejeição do álcool como droga lícita pode acarretar um risco maior do que 

o intrínseco à própria substância, já que experiências anteriores não se mostraram 

felizes. Notório é o fracasso do proibicionismo norte-americano que, em 1918, aprovou 

a 18ª emenda à Constituição, possibilitando que no ano seguinte fosse instituído o 

Volstead Act, que tornou ilícita a fabricação, armazenagem, distribuição, importação, 

exportação, comércio e consumo de álcool nos Estados Unidos.  

As consequências sociais foram bem graves, sobretudo na esfera da segurança 

pública, já que organizações criminosas locupletaram-se grandemente da ilicitude do 

álcool, atendendo à demanda de uma sociedade que continuou ávida consumidora de 

bebidas alcóolicas, mesmo em face da proibição, conforme relata Taffarello (2009). 

Optar por um modelo proibicionista, a princípio, é fazer com o álcool o mesmo que 

hoje é feito com outras drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack etc.), ou seja, 

transferir toda essa milionária engrenagem ao mundo do crime. 

Mais um aspecto importante que não pode ser desconsiderado quando se trata da 

aceitação do risco do álcool atuando na sociedade é seu caráter econômico. A 

indústria do álcool é bilionária e faz girar em torno de si uma enorme engrenagem 

financeira, alimentando vários setores da economia, gerando empregos direitos e 

indiretos, além de se constituir em uma importante fonte pagadora de impostos. 
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Em resumo, no que tange às drogas lícitas, sobretudo com relação ao álcool, conclui-

se que o modelo regulatório assumido pelo Brasil é o mais adequado e que não há 

razão, nem sequer condições culturais e estruturais para mudança. Não se trata de 

posicionamento hipócrita ou incoerente assumir o risco do álcool e negar o de outras 

drogas, mas de questão cultural intrínseca à sociedade brasileira. 

4.4.2 O perigo das drogas ilícitas 

A Lei 11.343/2006, chamada de Lei de Drogas, que dispõe sobre a política de drogas 

no Brasil, traz uma série de condutas típicas relacionadas às substâncias 

entorpecentes, considerando absolutamente inadmissíveis sua produção, venda ou 

consumo em território nacional (BRASIL, 2006). Trata-se de norma penal em branco, 

já que a definição de substância entorpecente ou droga ilícita vem por via 

administrativa, por órgão governamental, mais propriamente a Anvisa, que detém o 

controle sobre a regulamentação da matéria no País. 

O perigo das drogas ilícitas há que ser analisado sob diferentes vieses. Inicialmente, 

sob o caráter normativo, ou seja, com a norma determinando sua periculosidade, trata-

se de um perigo abstrato, tomado sob uma perspectiva ex ante pelo legislador, que 

considera a circulação de tais substâncias, sob qualquer aspecto, como atentatória à 

saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma. Assim, a droga ilícita é perigosa 

porque a lei estabelece que é, sem ponderar possíveis graus de periculosidade de 

uma substância para outra, desconsiderando, pois, critérios científicos de potencial de 

risco.  

Nesse esteio, para a lei, não existe droga mais ou menos perigosa, todas são lançadas 

no mesmo balaio da ilicitude e perseguidas penalmente, embora a própria observação 

empírica demonstre que o poder de causar dependência e danos à saúde que possui 

o crack, por exemplo, é significativamente maior do que o da maconha. A posição 

assumida no sentido de igualar as drogas é coerente, porque, de fato, não há razão 

para se tolerar a maconha, mas não se tolerar a cocaína, ou vice-versa. Sendo drogas, 

há que se conferir tratamento igual a ambas e todas. Porém, quando relacionada ao 

tratamento que se dá às drogas lícitas, a postura da lei penal é revestida de 

incoerência, à medida em que, como já visto, o álcool e o tabaco são igualmente 
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drogas, de modo que não se justifica, sob o critério da legalidade, o tratamento 

desigual. 

Ao determinar o perigo abstrato da droga, o legislador o faz considerando as 

experiências e valores sociais próprios de cada sociedade, mas é certo que também 

sofre influência de modelos externos. No Brasil, a opção pelo proibicionismo das 

drogas agora ditas ilícitas dá-se em função de um contexto mais amplo, de caráter 

internacional, que remonta a meados do século XIX e que tem nos Estados Unidos 

seu precursor. 

No relato de Rodrigues (2005), a história do proibicionismo tem início ainda no século 

XVIII, quando as potências europeias, ávidas por expandir seus mercados 

consumidores e obter matérias-primas à produção industrial, lançaram-se ao processo 

de colonização da África e da Ásia, ao que ficou conhecido como neocolonialismo. 

Nesse contexto, China e Índia despertaram grande interesse dos países europeus, já 

que possuíam extensas áreas cultiváveis e imensas populações. A Índia não se opôs 

ao processo de dominação, cedendo facilmente aos interesses ingleses, permitindo 

em seu território o cultivo de papoula em larga escala, destinada à produção de ópio.  

Conforme prossegue Rodrigues (2005), havia séculos o ópio era utilizado na China 

com fins medicinais. Contudo, para dar vazão à larga produção, os ingleses passaram 

a estimular e disseminar sua utilização como anestésico, o que gerou problemas de 

ordem econômica e social, entre eles, o vício da população. O governo chinês, já em 

1796, tentou impedir o avanço do ópio com a edição de um decreto proibindo seu uso, 

o que restou inócuo.  

O recrudescimento das relações entre os dois países levou os chineses a 

apreenderem um navio inglês carregado de ópio no porto de Cantão, em 1839, dando 

ensejo à Primeira Guerra do Ópio (1839-1842). Vencedores na guerra, os ingleses 

impingiram aos chineses uma séria de sanções estabelecidas no Tratado de Nanquim 

(1942), cujas consequências determinaram a Segunda Guerra do Ópio (1856-1880). 

O ópio só veio a ser definitivamente proibido na China em 1949, com o advento da 

Revolução Comunista de Mao Tse Tung. 

Antes da proibição, porém, os norte-americanos passaram a demonstrar apoio à 

causa chinesa, numa clara manifestação de afronta à hegemonia europeia no período, 
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vislumbrando na causa proibicionista também uma forma de se estabelecer na política 

internacional. Em 1909, os Estados Unidos convocaram a Conferência de Xangai, 

considerado o primeiro tratado de controle de drogas, que, em verdade, estabeleceu 

regras sobre o mercado do ópio sem, contudo, proibi-lo. Se no campo externo aos 

norte-americanos o proibicionismo representava uma forma de afirmação no contexto 

internacional, internamente, atendia às demandas sociais de uma sociedade 

moralista, representada por associações e ligas protestantes19, que pregavam contra 

hábitos degenerantes, basicamente, os jogos de azar, a prostituição e as drogas, 

sobretudo o álcool (RODRIGUES, 2005).  

Um aspecto considerado determinante para a proibição das drogas nos Estados 

Unidos foi a associação feita entre determinados psicoativos e minorias vistas como 

perigosas. Os chineses eram atrelados ao ópio; os negros, à cocaína; os irlandeses, 

ao álcool; os latinos, à maconha; todos esses, opondo-se à sociedade sã e virtuosa, 

livre de vícios, representada pelos norte-americanos nativos. Para essa sociedade 

moralista e auto proclamada virtuosa, as drogas inicialmente foram consideradas 

ameaça moral. Mais tarde, com o avanço do consumo e o abuso, seriam uma questão 

de saúde pública. Por fim, como fruto do proibicionismo, a partir do qual se entregou 

a questão das drogas (produção e comércio) nas mãos de criminosos, tornou-se uma 

questão de segurança pública, conforme afirma Rodrigues (2005). 

Além disso, o fim do conflito Leste-Oeste, na passagem da década de 1980 para a de 

1990, não conduziu à tão almejada paz mundial. Conflitos na África, no sudoeste 

asiático e no Leste Europeu caracterizaram o período pós Segunda Guerra Mundial. 

Nesse contexto, como atesta Rodrigues (2005), em substituição ao perigo atômico 

típico da Guerra Fria, os Estados Unidos elegeram o fundamentalismo islâmico, o 

choque de civilizações e o narcotráfico como os novos perigos a serem combatidos 

na modernidade. 

Portanto, o proibicionismo das drogas no Brasil, tal qual afirmado anteriormente, está 

inserido num contexto mais amplo, de caráter mundial, e nem de longe se trata de 

invenção nacional. Ademais, outro fator histórico que explica a adoção do modelo 

proibicionista norte-americano é a influência exercida pelos Estados Unidos, não só 

                                            
19 Destacam-se o Prohibition Party, criado em 1869, e a Anti-Saloon League, criada em 1895. 
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no Brasil, mas em toda a América Latina, desde a política do Big Stick até a 

bipolarização imposta pelo pós-Guerra. Pretendendo afastar o perigo comunista, os 

Estados Unidos exerceram fortemente seu imperialismo, tornando a América Latina 

sua área de influência, determinando, assim, aspectos culturais, econômicos e 

políticos desses países, patrocinando, inclusive, golpes político-militares na região. 

Para além de fatores históricos e influências externas, a determinação do perigo das 

drogas ilícitas que justifica a sua ilicitude encontra-se assentada também em certos 

mitos que envolvem substâncias como a maconha, a cocaína e o crack, vinculados 

que são a desvios de caráter por parte de seus usuários. Por se tratarem de 

substâncias proibidas, a produção e comercialização das drogas ilícitas tornou-se 

monopólio do mundo crime, de modo que o usuário passou a ser visto como criminoso, 

portanto, um perigo para a sociedade. 

O histórico das legislações penais dá a dimensão desse processo, na medida em que 

houve uma abrandamento no tratamento penal destinado aos usuários. Porém, foi só 

com a atual legislação que o problema da dependência química foi tratado como 

questão de saúde pública. Embora persista a criminalização do porte para consumo 

próprio, a conduta foi despenalizada no que tange a privação de liberdade. 

O fato é que o perigo das drogas ilícitas é tão grande e nocivo quanto o das drogas 

lícitas e, apesar da busca por explicações para a proibição de umas, mas não de 

outras, todas se mostram insuficientes, evidenciando uma grande contradição e 

incoerência legal vigente no País. 

4.5 O PERIGO ABSTRATO DO CONSUMO E DO TRÁFICO DE DROGAS 

4.5.1 Aproximação ao tema 

Tendo por base os conceitos anteriormente desenvolvidos sobre crimes de perigo 

concreto e de perigo abstrato, considerados, pois, a partir da perspectiva que se 

determina o perigo, se ex post, concreto, ou se ex ante, abstrato, a doutrina majoritária 

entende as tipificações dos art. 33 e 28 da Lei de Drogas como crimes de perigo 

abstrato. 
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Considerando sua função de proteção de bens jurídicos, já se falou aqui que o ideal 

seria que o Direito Penal só se levantasse quando eles efetivamente fossem 

lesionados. Contudo, há bens jurídicos que carecem de antecipação da tutela penal e 

a espera pelo dano poderia causar-lhe a extinção, a imprestabilidade. A esses bens 

jurídicos, geralmente de caráter coletivo, é que se destinam os crimes de perigo 

abstrato, já que representam uma antecipação da tutela ainda à fase da conduta, 

punindo ações que nem ao menos produziram o perigo concreto apto a lesioná-los. A 

saúde pública é um desses bens jurídicos que carecem de proteção especial, posto 

que indispensável à vida em sociedade.  

Superadas as críticas com relação à incoerência da proibição de algumas drogas e a 

liberação de outras, o fato é que não se pode negar a periculosidade das substâncias 

viciantes, que causam danos pessoais aos usuários, com reflexos sociais dos mais 

variados. Nesse sentido, é possível mencionar desde o gasto de vultosas quantias de 

dinheiro público com tratamento médico-hospitalar de dependentes, perpassando o 

aumento dos índices de criminalidade ligada ao consumo (pequenos furtos e roubos 

realizados por usuários para manter o vício), chegando, por fim, ao mundo do crime 

organizado, que estende seus tentáculos para além do narcotráfico, constituindo-se 

em verdadeiras organizações destinadas à prática de diversos crimes, com a 

tentativa, inclusive, de inserção no poder público. 

Portanto, partindo da premissa de que o porte de drogas, seja ao consumo ou à 

traficância, é crime de perigo abstrato, propõe-se uma análise dogmática desses 

delitos à luz das teorias apresentadas (teoria do bem jurídico, do perigo e dos crimes 

de perigo abstrato). Pretende-se, desse modo, instrumentalizar o debate sobre a 

conveniência da manutenção do modelo proibicionista adotado pelo Brasil – tanto no 

que se refere ao tráfico quanto ao consumo – e da conveniência das propostas de 

descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, bem como sobre a 

efetividade da Lei 11.343/2006. 

4.5.2 Do perigo abstrato do tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 

Crê-se que as críticas quanto à inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato 

foram superadas. Todavia, a título final de argumento no que tange o delito de tráfico 

de drogas, cabe a ponderação de Nucci (2012a, p. 246), para quem, efetivamente, 
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não há “[...] obstáculos de natureza técnica ou mesmo atentatória a princípios 

constitucionais garantistas” na tipificação do art. 33 da Lei 11.343/2006.  

Com efeito, em respeito ao princípio da intervenção mínima e dada sua natureza 

incisiva, os crimes de perigo abstrato devem ser usados com parcimônia pelo 

legislador, resguardada a sua aplicação às condutas que verdadeiramente atentem 

contra bem jurídico de relevo à sociedade. No caso do tráfico de drogas, dado o 

histórico danoso que elas ostentam e que atuam em diversos níveis sociais, justifica-

se a utilização do tipo penal de perigo abstrato com as consequências penais e 

processuais penais a ele inerentes, ou seja, a presunção do perigo ou a periculosidade 

da conduta como motivo do legislador, o que impossibilita ao agente fazer prova da 

inexistência do perigo, consubstanciada na presunção iuris et de jure. 

Embora a princípio legítima, a tipificação do delito de tráfico de drogas não passa 

incólume por uma revista analítica mais aprofundada sob o prisma da dogmática 

penal. Muitas são as críticas que se pode fazer nesse sentido, sobretudo no que diz 

respeito aos critérios de proporcionalidade e de eficiência da norma no combate ao 

tráfico ilícito de entorpecentes. 

Sobre o critério de proporcionalidade, de plano, vislumbra-se que a pena máxima de 

15 anos coloca o tráfico de drogas, a depender do caso concreto, como conduta mais 

grave e reprovável do que o próprio homicídio qualificado, cuja pena mínima é de 12 

anos. De um modo geral, seria dizer que matar alguém não é tão mais reprovável do 

que traficar, porque o homicídio simples (seis a 20 anos de reclusão) só supera o 

tráfico nos extremos da pena. Tal situação não se mostra de forma alguma adequada, 

seja considerando o objeto jurídico ou a classe de delitos, porque em ambas as 

perspectivas o homicídio é claramente mais grave e lesivo, ataca o mais valioso bem 

jurídico penalmente protegido e se consuma com a lesão (é crime de dano), 

exterminando a vida. 

A título de comparação, outros delitos de perigo abstrato também padecem do mal da 

desproporcionalidade das penas, como o crime de envenenamento de água potável, 

previsto no art. 270 do Código Penal. Além da pena não proporcional, durante certo 

período, esse delito foi considerado hediondo, o que agravava o cenário de 

desproporcionalidade, algo parcialmente remediado com sua exclusão do rol dos 
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crimes hediondos pela edição da Lei 8.930/1994. O fato é que, embora não seja mais 

hediondo, persiste a elevada pena de dez a 15 anos de reclusão, desmedida, em se 

tratando de crime de perigo abstrato, cujo perigo efetivo independe de prova20.   

Contudo, caso que merece particular atenção é o do art. 273 do Código Penal, cuja 

atual redação, dada pela Lei 9.677/1998, foi aprovada pelo Congresso Nacional em 

meio ao clamor popular advindo de um caso pontual e com ampla repercussão na 

mídia21. A então novel legislação criou novas condutas típicas ao artigo (falsificar, 

corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e 

promoveu, ainda, um substancial e injustificado aumento de pena, passando de um a 

três anos de reclusão e multa para exagerados dez a 15 anos, mantendo-se a multa. 

No mesmo ano, a Lei 9.695/1998 introduziu o delito na Lei 8.072/1990, equiparando-

o a crime hediondo.  

Às citadas alterações legislativas seguiram-se veementes críticas, operadas por 

vários doutrinadores, que, partindo de pressupostos garantistas, viam no aumento de 

pena e no caráter hediondo atribuído ao crime explícita afronta ao princípio da 

proporcionalidade (REALE JÚNIOR, 1999; FRANCO; STOCO, 2001b; NUCCI, 2015). 

Desde já, note-se que as críticas são todas pertinentes, na medida em que não se 

justifica, por certo, que um delito de perigo abstrato tenha penas tão severas.  

Nucci (2012a, p. 246) observa que à construção de tipos de perigo abstrato deve o 

legislador “[...] agir dentro dos parâmetros democráticos que dele se espera [...] 

baseado em regras de experiências sólidas e estruturadas, apontando para a 

necessidade de se proibir determinada conduta”. Vê-se, contudo, que o legislador não 

demonstrou tal cuidado, o que torna a crítica ao aumento exacerbado de pena ainda 

mais oportuna, porque claro está que a motivação à construção dos tipos e à elevação 

das penas não foi outra senão atender “à voz das ruas”, um típico exemplo de 

populismo legislativo.  

                                            
20 É o entendimento de Nucci (2015, p. 1216), que tece críticas à elevada pena do art. 270, in verbis: 
“[...] A despeito disso, em se tratando de crime de perigo abstrato – não depende de prova da existência 
efetiva do perigo, que é presumido pela lei –, possui pena excessivamente elevada”. 
21 Trata-se do caso de distribuição ao consumo de pílulas de farinha (placebo) do anticoncepcional 
Microvilar, do laboratório farmacêutico Schering, que causou a gravidez não desejada em algumas 
mulheres, em 1998. 
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Curioso notar, porém, e é aqui que se quer chegar, é que as críticas da doutrina 

nacional ficaram (e ainda ficam) restritas à desproporcionalidade das penas do art. 

273 do Código Penal (e em menor escala à do art. 270), sem, contudo, alcançarem, 

com o mesmo rigor, outros delitos de perigo abstrato, incluindo-se aí o tráfico de 

drogas, cujas penas também se mostram desproporcionais. 

Há que se admitir que as críticas lançadas à desproporcionalidade das penas do art. 

273 do Código Penal cabem perfeitamente ao delito do art. 33 da Lei de Drogas. Na 

medida em que ambas as condutas podem ser consideradas graves, os tipos penais 

protegem o mesmo objeto jurídico (a saúde pública) e são, ambos, classificados como 

de perigo abstrato. Dessa forma, causa estranheza o levante doutrinário à época da 

majoração da reprimenda do art. 273 do Código Penal, que persiste aos dias de hoje, 

denunciando, acertadamente, a ausência de proporção nas penas cominadas e, em 

sentido contrário, praticamente o calar da doutrina frente à mesma 

desproporcionalidade existente no crime de tráfico de drogas22. 

Não se pretende a presunção de se considerar que toda a doutrina pátria esteja 

equivocada; não é o caso. Contudo, há que se atentar a tal aspecto e investigar as 

causas que levam à aceitação, sem objeções, da desproporcionalidade do tipo penal 

do tráfico de drogas. Sob o critério estritamente dogmático, incidindo sobre o tipo as 

máximas da proporcionalidade, não se encontra resposta satisfatoriamente positiva 

no sentido de considerar o delito de tráfico de drogas proporcional. 

No que tange à adequação ou idoneidade da norma, a primeira das máximas de 

proporcionalidade, a discussão é complexa e redunda em certo relativismo, pois o 

exame de adequação considera se a medida (meio) utilizada para alcançar o fim 

desejado (proteção do objeto jurídico) é adequada ou idônea a tanto. No contexto do 

tráfico de drogas, parece que não, afinal, sendo a saúde pública o objeto jurídico 

tutelado, o que se espera com a incidência da lei penal é uma sociedade saudável, 

sã. Contudo, o meio utilizado para tanto parece ser inidôneo, porque as drogas ainda 

permanecem ativas na sociedade, causando danos à saúde pública. Portanto, 

                                            
22 No âmbito da doutrina pertinente ao tema consultada para a elaboração do presente estudo, não se 
encontrou menção crítica alguma à possível desproporcionalidade das penas previstas no art. 33 da 
Lei 11.343/2006. São exemplos de autores que não abordam o assunto: Guimarães (2007), Rosa 
(2009), Rangel e Bacila (2014), Greco Filho (2009), Greco Filho e Rassi (2008), Jesus (2000b, 2009); 
Delmanto e Delmanto (2014); Marcão (2007); Gomes (2008) e Gomes e Cunha (2009). 
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considerada de forma pragmática, a norma penal se mostra, desde já, inconstitucional, 

posto que desproporcional, o que justificaria, num excesso de radicalidade, a sua 

exclusão do ordenamento jurídico23.  

Já sob o critério da necessidade ou exigibilidade – que, convém lembrar, guarda 

estreita relação com o princípio da intervenção mínima sob o viés da subsidiariedade 

e que indica que a medida eleita deve ser a menos gravosa quando comparada com 

outras à disposição do Estado para alcançar o mesmo fim –, a impressão que se tem 

é que a lei penal é desnecessária. Para se ter uma sociedade saudável, é 

fundamentalmente necessário criminalizar o tráfico?   

Se se considera que álcool e tabaco são igualmente drogas que causam mal à saúde 

pública e que não há restrição penal ao uso, consumo, fabricação e comércio de tais 

substâncias, forçoso reconhecer que a sociedade jamais será saudável e, portanto, 

fazer voltar a lei penal somente contra as drogas ditas ilícitas mostra-se, além de 

incoerente, inexigível.  

Portanto, à pergunta, em se querendo coerência, a resposta deve ser não. Não é a lei 

penal que vai livrar a sociedade das substâncias entorpecentes. No combate às 

drogas, parece que o Estado ignorou a utilização do Direito Penal como ultima ratio, 

na medida em que lançou mão, logo de plano, do seu instrumento mais forte, 

desconsiderando outros meios. 

Por fim, há que se discutir e ter muito bem definido qual é o real objetivo da lei penal 

quando criminaliza o tráfico de drogas. Trata-se da proteção ao bem jurídico, ou seja, 

à saúde pública, ou de livrar a sociedade das drogas, partindo do pressuposto de que 

elas representam um perigo à saúde pública? Ora, a lei penal objetiva a saúde pública. 

Todavia, parece claro que a única forma vislumbrada para tanto é o combate às 

drogas, o que distorce o objetivo da lei. Em suma, ao invés de buscar a saúde pública, 

busca-se exterminar as drogas da sociedade, numa falsa percepção de que aquela 

                                            
23 É bem verdade que a consideração pragmática da adequação da norma aos fins desejados relativiza 
a questão, posto que, sob tal aspecto, a maioria dos tipos penais poderia ser considerada inadequada, 
porque condutas delitivas não deixaram (e não deixarão) de ocorrer. Não se pode, sob o argumento de 
que crimes ainda sejam praticados, simplesmente pleitear pela ineficácia da norma e sua consequente 
inconstitucionalidade. Em um mundo ideal, seria interessante que os crimes inexistissem por ação da 
lei penal. Contudo, no mundo real, há que se contentar, por vezes, com ocorrência das práticas delitivas 
em números aceitáveis. Portanto, a lei penal não pode pretender acabar com o crime, mas mantê-lo 
sob controle, até porque, mesmo que contraditoriamente, é o crime que a justifica. 
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só será alcançada com esta. De forma direta, o objetivo da lei é a saúde pública, não 

o fim (no sentido de acabar) das drogas. O Estado deve fomentar a saúde da 

coletividade, mas parece voltar-se exclusivamente ao combate às drogas, como se 

esta fosse a única forma de alcançar seu objetivo.  

Cabe ponderar se seria possível uma sociedade saudável, mesmo que convivendo 

com as drogas. Acredita-se que sim, basta que o Estado crie meios eficazes de 

distribuição e controle de drogas, bem como de acompanhamento e tratamento 

daqueles que a usam e que de seu vício queiram se livrar. Trata-se, pois, de falso 

axioma a preposição de que só se alcançará uma sociedade saudável quando se 

eliminar de uma vez por todas as drogas do meio social, o que evidencia a 

desnecessidade da norma penal. 

A ineficiência da norma no combate às drogas também pode ser constatada pelos 

números estatísticos apresentados por órgãos oficiais. No Estado de São Paulo, a 

Secretaria de Segurança Pública divulga mensalmente dados estatísticos criminais, 

entre eles, as ocorrências relacionadas com porte, tráfico e apreensão de 

entorpecentes. Em 2014 e 2015, os dados indicam que aumentaram os casos de porte 

de drogas (26.624 contra 29.005); os casos de tráfico tiveram tímida diminuição 

(41.563 contra 41.179); as apreensões tiveram uma queda praticamente insignificante 

(3.959 contra 3.944)24.  

Já a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apresenta uma série 

histórica de 2000 a 2011, relativa às apreensões de drogas, divididas por substâncias. 

Em 2000, foram aprendidos 300 kg de maconha e, em 2011, 1.243 kg. Curiosamente, 

em 2006, quando da edição da Lei de Drogas, houve um pico de apreensões, 

atingindo 3.472 kg. Quanto à cocaína, foram aprendidos 25 kg em 2000, contra 102 

kg em 2011. O crack não figurava nas estatísticas em 2000, aparecendo somente em 

2008, com 4 kg aprendidos. A partir daí houve uma escalada nas apreensões desta 

droga: 12 kg em 2009, 36 kg em 2010 e, finalmente, 75 kg em 2011 (DISTRITO 

FEDERAL, acesso em 3 jan. 2016).  

                                            
24 Dados obtidos em 3 jan. 2016, por meio de busca na base de dados disponível em 
http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx. 

http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx
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Portanto, os números indicam, mesmo num juízo primário de cognição, que a lei penal 

não tem sido suficiente e eficaz para livrar a sociedade das drogas, partindo-se do 

pressuposto de que esse livramento seria necessário para alcançar o objetivo da lei, 

a proteção do bem jurídico tutelado. 

Resta analisar a proporcionalidade em sentido estrito da pena do delito de tráfico de 

drogas, de modo a se averiguar se a reprimenda cominada mostra-se proporcional, 

se o legislador encontrou a chamada justa medida. Considerações já foram lançadas 

sobre o tema, de modo que a pena de cinco a 15 anos de reclusão pode ser 

considerada desproporcional, porque os critérios de adequação e de necessidade 

mostram que a lei penal é ineficaz no combate ao tráfico. Por isso, o Estado não pode 

exigir que se aceite afronta aos direitos fundamentais enquanto não disponibiliza 

meios eficientes para promover a proteção do bem jurídico. Portanto, as desvantagens 

do meio não se mostram mais vantajosas do que os resultados do fim pretendido. 

Ademais, ressaltando-se o que foi dito antes, quando comparadas com outros delitos, 

inclusive os de lesão, as penas do tráfico de drogas se mostram igualmente 

desproporcionais. 

Consignou-se que a doutrina nacional não se ocupou em analisar e eventualmente 

criticar a ausência de proporcionalidade nas penas do tráfico de drogas. Convém, 

porém, fazer justiça a Carvalho (2013), que aborda o tema em seus estudos, não sob 

o viés da pena excessiva em sentido estrito, mas, sim, sob a questão da ausência de 

critérios normativos para a diferenciação entre usuários e traficantes e também entre 

traficantes de atacado e de varejo, o que pode levar à condenação de uns agentes na 

figura de outros, algo desproporcional.  

A percepção do autor faz sentido, na medida em que estudos revelam que a cabe à 

polícia, no ato da prisão em flagrante, fazer a classificação penal da conduta, de modo 

que muitos usuários são presos, processados e condenados como traficantes. No 

mesmíssimo sentido, índices apontam que percentual muito reduzido de traficantes 

condenados pode ser considerado como de grandes traficantes ou “traficantes de 

atacado”. A maioria absoluta dos condenados por tráfico de drogas compõe-se de 

pequenos traficantes, vítimas, quando não do próprio vício, das condições sociais de 

vulnerabilidade em que estão inseridos, de modo que se pune mais severamente o 

pobre e pequeno do que o grande e rico traficante, evidenciando, assim, a 
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desproporção das penas (BRASIL, 2009) e, igualmente e mais uma vez, a ineficiência 

da norma.  

Registre-se, desde já, que todos os argumentos até então lançados na tentativa de 

demonstrar a desproporcionalidade da norma penal que tipifica o crime de tráfico de 

drogas, com ênfase na inadequação e ineficiência, são os mesmos que, de um modo 

geral, estão presentes nas fundamentações dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal nos votos proferidos até o ano de 2015 por ocasião do julgamento do Recurso 

Extraordinário  635.659/SP, que versa sobre a descriminalização do porte de drogas 

para o consumo pessoal. Todavia, por óbvio, os argumentos e a fundamentação 

voltam-se ao delito do art. 28, ao qual se dedicará a seguir. 

Por óbvio que não se pode perder de vista que, quando se trata de tráfico de drogas, 

questões de política criminal fundamentam a postura legislativa proibicionista 

assumida pelo Estado, que emana, inclusive, de mandado constitucional. 

Anteriormente, neste capítulo, foi abordada a questão do proibicionismo, suas origens 

e as razões que levaram o Estado brasileiro a adotá-lo. A cultura do combate às 

drogas, portanto, explica a legislação penal pertinente ao tema. Contudo, é incapaz 

de justificar satisfatoriamente as penas atribuídas ao tráfico segundo critérios 

estritamente dogmáticos e, mais além, explicar a própria constitucionalidade do delito. 

Sob o critério da proporcionalidade, ainda é possível aprofundar a discussão no que 

tange a inclusão do tráfico de drogas no rol dos crimes hediondos, tal qual ocorreu 

com o delito do art. 273 do Código Penal, já que tal postura afigura-se, também, 

desproporcional, para ambos os casos. Não se propõe aqui diminuir a gravidade da 

traficância, nem mesmo fechar os olhos aos danos sociais que as drogas provocam. 

Contudo, a crítica há de ser pautada em princípios, e não se render à conveniência.  

Ao legislador penal parece, infelizmente, ser conveniente ceder à pressão popular e 

midiática para criar tipos penais de relevância duvidosa ou aumentar demasiadamente 

a pena de certas condutas unicamente para obter dividendos políticos. Diante de 

qualquer caso que provoque comoção ou repulsa social, a resposta legislativa, não 

raro, vem na forma de novos tipos penais ou aumento de penas.  

Tais posturas, a princípio, não garantem a prevenção de delitos, mas servem de 

resposta à sociedade, constituindo, assim, a face de um direito penal meramente 
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simbólico. O tratamento do delito de tráfico de drogas como hediondo fere o princípio 

da proporcionalidade porque há outras condutas que se apresentam como mais 

graves e danosas e que, ainda assim, têm tratamento penal mais brando. A título de 

comparação, tome-se o crime de roubo.  

Determina-se a gravidade dos delitos com a análise de vários fatores, entre eles, a 

motivação e o perfil dos agentes. Não se trata de justificar a prática delituosa, mas de 

entender os fatores que levam determinadas pessoas a adotá-la. Nesse sentido, o 

tráfico de drogas tem duas nuances. De um lado está o grande traficante, aquele 

voltado ao tráfico de atacado, em escala internacional, por vezes, e orientado 

exclusivamente ao ganho fácil. A traficância de caráter mercantil, que visa ao lucro 

farto e ilícito, é altamente reprovável, porque além de disseminar a droga na sociedade 

traz consigo uma série de outras condutas ilícitas, como a corrupção de agentes 

públicos, o contrabando de armas de fogo, crime de lavagem de dinheiro e violência. 

De outro giro, há o pequeno traficante, pobre, muitas vezes, usuário da droga que 

encontra no tráfico uma forma de manutenção do próprio vício, situação especial já 

contemplada pela Lei 11.343/2006, que prevê tratamento diferenciado e menos 

rigoroso, na medida em que possibilita a redução de pena em até dois terços a esse 

tipo de agente, nos termos do § 4º do art. 33, medida que se mostra salutar.  

No que diz respeito ao roubo, trata-se de infração penal geralmente praticada por 

agente pobre, sem formação educacional adequada, que vive em situação de 

vulnerabilidade e exposto a violência em comunidades carentes. Os crimes 

patrimoniais carregam a característica de serem praticados geralmente por 

representantes das camadas sociais materialmente mais desprovidas.  

Considerados, pois, tais fatores, pode-se dizer que o ladrão, quando impelido ao 

crime, tem conduta menos reprovável, porque fatores socioeconômicos explicariam a 

guinada ao mundo do ilícito. O mesmo se diz do pequeno traficante, cuja situação 

pessoal, muitas vezes similar à do ladrão, agravada pelo vício, o motiva ao tráfico.  

Em sentido absolutamente contrário é a conduta do grande traficante, que deve ser 

reputada como inaceitável, na medida em que, alheio à pobreza social e aos danos 

que a droga causa, volta-se à prática delitiva exclusivamente por ganância, com a 

finalidade de manter padrão de vida luxuoso e nababesco. Considerados, pois, os 
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agentes dos delitos, suas condições sociais e motivações ao crime, seria possível 

dizer que mais graves seriam as condutas dos traficantes de atacado e menos graves 

as dos ladrões e traficantes de varejo. 

Comparadas as condutas de cada crime, no sentido da ação praticada propriamente 

dita (a gravidade concreta), o roubo é clara e amplamente mais grave. Trata-se de 

ação eivada de violência ou grave ameaça praticada contra a pessoa e que 

efetivamente lesa o bem jurídico ou, no mínimo, o expõe a perigo concreto de lesão.  

O tráfico é naturalmente menos grave, já que, por vezes, o perigo nem sequer se 

materializa. O perigo é presumido e a consumação do delito dá-se com a simples 

posse destinada ao tráfico, sendo que a entrega da droga a terceiro configura mero 

exaurimento do crime. Há que se reconhecer que, se o traficante ficar no local de 

tráfico o dia inteiro, sem repassar a droga a qualquer pessoa, dano efetivo à saúde 

não ocorreu (só o dano presumido). Pode-se dizer que sua conduta foi até inofensiva. 

Nesse cenário e considerando a gravidade concreta da conduta, o roubo é mais grave 

do que o tráfico, inclusive potencialmente falando, porque da violência ou grave 

ameaça pode resultar trauma psicológico à vítima, lesão corporal de variadas 

magnitudes ou até mesmo a morte. 

Portanto, sopesando as condutas delitivas, no que tange os agentes e a motivação do 

crime, o tráfico só se mostra mais reprovável graças à parcela dos grandes traficantes, 

que se inspiram unicamente no lucro fácil e que, diga-se, não são a maioria dos 

agentes presos por tráfico. Porém, no que diz respeito à ação delituosa em si, ou seja, 

a gravidade concreta da conduta, o roubo figura como mais reprovável. Por fim, 

considerando o bem jurídico, também se mostra mais reprovável o roubo, por causa 

da lesão efetiva ou exposição a perigo concreto de lesão do bem jurídico tutelado, 

além da potencialidade de dano à pessoa, como mencionado. 

Assim, segundo critérios puramente objetivos, desconsideradas questões de política 

criminal, caso se tivesse que fazer a opção por apenas um dos delitos como integrante 

do rol dos crimes hediondos, a opção mais coerente deveria ser pelo crime de roubo. 

Muito embora se reconheça que, mais uma vez, estariam sendo punidos mais 

severamente os pobres. 
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Ademais, a condição de hediondo atribuída ao tráfico de drogas gera desproporção 

na execução da pena. O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, chamado de tráfico 

privilegiado, prevê tratamento diferenciado e mais benéfico aos agentes primários, de 

bons antecedentes e que não integrem organização criminosa, gozando esses da 

possibilidade de redução da reprimenda em patamares variantes de metade a dois 

terços da pena. A medida é salutar, porque demonstra que o legislador foi sensível às 

condições de muitos agentes que se voltam ao tráfico impelidos pelo vício ou pelas 

condições socioeconômicas que os cercam.  

Contudo, como bem observa Nucci (2012a), a presença dos requisitos que autorizam 

a redução de pena não descaracteriza o delito do art. 33. Portanto, ainda que menos 

reprovável a conduta pelas condições próprias do agente, continua a tratar-se de 

crime hediondo25. E mais, para ser beneficiado pelo redutor, deduz-se que as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sejam-lhe todas favoráveis, de 

modo que a tendência é que o agente tenha a reprimenda fixada no mínimo legal e 

que, com a incidência do redutor, sua pena final gire em torno de um ano e oito meses 

a dois anos e meio de reclusão.   

Nesse contexto, surge a estranha situação de um sentenciado por crime hediondo 

(que pressupõe algo inaceitável, altamente reprovável), cumprindo pena que pode ser 

considerada branda26, de apenas um ano e oito meses e que, em tese, caberia até o 

regime inicial aberto. A desproporção, contudo, aflora na execução da pena, porque, 

por tratar-se de crime hediondo, a progressão de regime só é alcançada quando 

cumprida ao menos dois quintos da pena. Assim, um sentenciado a quatro anos de 

reclusão por roubo simples progride de regime cumpridos oito meses de pena, 

enquanto que o condenado por tráfico a um ano e oito meses (patamar sensivelmente 

                                            
25 A matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 
118.533/MS, que questiona exatamente a hediondez do tráfico privilegiado, sob o argumento de afronta 
aos princípios da isonomia e proporcionalidade. Em sessão plenária de 24/06/2015, a ministra relatora 
Carmén Lúcia e o ministro Luís Roberto Barroso concederam a ordem para afastar a natureza hedionda 
do delito. Já os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux denegaram-na. O 
ministro Gilmar Mendes pediu vistas dos autos. Não participaram da sessão os ministros Celso de Mello 
e Dias Toffoli. Presidência do ministro Ricardo Lewandowski. Nucci (2012a) entende que ainda vigora 
o caráter hediondo do delito, mesmo em se tratando de tráfico privilegiado. 
26 Sob o critério exclusivo da quantidade de pena, o art. 89 da Lei 9.099/96 considera que os delitos 
cuja pena máxima não excedam dois anos de reclusão são de menor potencial ofensivo. 



113 

menor, menos da metade, diga-se) progride depois de cumpridos, igualmente, os 

mesmos oito meses cumpridos pelo condenado por roubo. 

De todo o exposto, evidencia-se que a questão da proporcionalidade está no epicentro 

dos problemas relacionados à tipificação do art. 33 da Lei 11.343/2006. São 

problemas que partem da ausência de diferenciação normativa entre usuário e 

traficante – que, relembrando a lição de Carvalho (2013), promove tratamento 

desproporcional entre essas duas figuras, sendo uma condenada na pessoa da outra 

–, passam pela desproporção em sentido estrito, já que são extremamente elevadas 

as penas cominadas ao delito, e chegam, por fim, à hediondez atribuída ao tráfico de 

drogas. Tudo isso tem incidência negativa direta na pessoa do agente infrator, com 

reflexos em todo o corpo social. 

A concepção normativa de perigo, que impossibilita a prova em contrário, facilita a 

condenação. A ausência de critérios normativos distintivos entre usuários e traficantes 

faz com muitos dos primeiros sejam condenados quando, em verdade, estariam 

isentos de pena nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. Uma vez condenados, por se 

tratar de crime hediondo, permanecem no cárcere por mais tempo, até alcançarem 

algum tipo de benefício. Todas essas circunstâncias juntas só fazem fomentar outro 

problema nacional, a superpopulação carcerária. Por isso é que se afirma que a 

desproporção latente do art. 33 extrapola a pessoa do agente e traz reflexos para a 

sociedade. 

Dados sobre a população carcerária nacional passaram a ser divulgados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Poder Executivo subordinado ao 

Ministério da Justiça, por meio do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias. O mais recente refere-se a 2014, quando a população carcerária no 

Brasil era de 607.731 presos. O relatório é amplo e traz informações estatísticas das 

mais variadas, entre elas, um minucioso perfil dos presos, com informações sobre 

faixa etária, raça, cor, etnia, estado civil, escolaridade, filhos e até se possuem 

deficiência. Os tipos penais que motivaram o encarceramento também foram objeto 

de catalogação em que e o tráfico de drogas surge como o delito que, isoladamente, 

mais encarcera no Brasil, respondendo por 27% das prisões, seguido pelo roubo, com 

21%, e pelo homicídio, com 14% (BRASIL, 2014).  
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Apesar de a população carcerária somar mais de 600 mil pessoas, o perfil dos 

presidiários foi realizado considerando 188.866 reclusos, porque nem todos os 

estabelecimentos prisionais forneceram dados completos e aptos à catalogação. Esse 

quantitativo de presos responde à prática de 245.821 delitos (isso porque muitos 

presos cometeram mais de um crime, do mesmo tipo penal ou não). O relevante de 

tal estudo, porém, diz respeito à quantidade de delitos catalogados por tipo penal: os 

delitos da Lei de Drogas (do art. 33 ao 40) somam 66.313 casos, ficando atrás 

somente dos praticados contra o patrimônio, com 97.206 crimes (BRASIL, 2014). 

Nesse contexto, o percentual de participação dos delitos relacionados às drogas sobe 

de 27% para 35%. 

Os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias permitem concluir 

que a legislação de drogas é responsável pelo encarceramento de cerca de 200 mil 

brasileiros, o que representa um terço da população carcerária. Relacionando-se 

esses dados com o estudo “Tráfico de drogas e constituição” (BRASIL, 2009), a face 

perversa da legislação aflora, na medida em que ele revela que os condenados por 

tráfico de drogas são majoritariamente pobres e pequenos traficantes.  

Sensível ao tema, em abril de 2015, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento promoveu um debate relacionando a questão das drogas com a 

superpopulação carcerária, enfocando exatamente o encarceramento do usuário e a 

indistinção penal entre o micro e o grande traficante. Nos trabalhos, que contaram 

com a presença, entre outros, do ministro do STF Gilmar Mendes, ressaltou-se que a 

indistinção penal entre usuários e traficantes e entre micro traficantes e traficantes de 

grande porte é o principal problema que leva ao encarceramento desmedido. A 

consequência, além da superpopulação carcerária, é que a prisão prolongada de 

micro e pequenos traficantes os colocam em contato com os grandes narcotraficantes 

dentro dos estabelecimentos prisionais, o que é prejudicial à sua ressocialização 

(PNUD, 2015). 

Por tratar-se o porte de drogas de um crime de perigo abstrato, cuja aplicabilidade é 

controversa, exatamente por ser lastreado em presunção de perigo e, de certa forma, 

conflitar direitos e garantias individuais, era de se esperar que sua utilização fosse 

resguardada para casos excepcionais, até como um modo de preservação do próprio 

instituto. Não que o tráfico de drogas e a saúde pública não representem motivos 
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excepcionais e dignos, mas restou evidenciado que a penalização da conduta não tem 

gerado o efeito esperado, pelo contrário, tem se mostrado ineficiente e inadequada. A 

prisão de mais de 200 mil pessoas fundamentada na presunção de um perigo que 

nem ao menos foi verificado no mundo real é algo que merece atenção e estudo.  

4.5.3 Do perigo abstrato do consumo de drogas – art. 28 da Lei 11.343/2006 

O art. 28 da Lei de Drogas dispõe sobre o porte de substâncias entorpecentes para 

consumo próprio, que se diferencia do tráfico no que se refere ao elemento subjetivo 

do tipo27, que é o dolo específico de portar droga para consumo pessoal. Também é 

classificado doutrinariamente como crime de perigo abstrato e tem o mesmo objeto 

jurídico do tráfico, a saúde pública. Note-se que a proteção jurídica não incide sobre 

a pessoa, a saúde individual, mas, sim, sobre a saúde pública, bem jurídico coletivo. 

Isso porque ainda vigora a presunção normativa de perigo sobre a conduta de adquirir, 

guardar, ter em depósito, transportar ou trazer droga consigo (BRASIL, 2006).  

A prevalência da presunção de perigo no art. 28 da referida lei remete à ideia de que 

a presença de drogas no âmbito social será, ao legislador, sempre perigosa à saúde 

pública, de modo que é impossível considerar que a droga perca sua periculosidade 

ao ser transferida das mãos do traficante às do usuário. Por isso, criminaliza-se o 

porte, e não consumo. 

Crê-se que, sob critérios dogmáticos, a tipificação do art. 28 da Lei de Drogas seja 

menos problemática do que seu art. 33. Inicialmente, cabe ressaltar que o art. 28 não 

pune o consumo, mas o adquirir, o guardar, o ter em depósito, o transportar ou o trazer 

a droga consigo para consumo pessoal. A punição ao consumo seria, segundo Roxin 

(2008), uma intervenção penal descabida na esfera pessoal do indivíduo, porque, ao 

fazer uso de drogas, estaria o agente autolesionando sua saúde física e mental de 

forma consciente, o que não pode ser alcançado pela lei penal, cujo intuito é a 

proteção contra ataques alheios, e não de si mesmo.  

                                            
27 Ambos têm como elemento subjetivo o dolo. Contudo, no art. 28, o dolo é específico em realizar 
qualquer um dos núcleos do tipo para consumo próprio, enquanto que no tráfico (art. 33) não há dolo 
específico, embora Nucci (2012a) entenda que devesse haver uma finalidade específica, consistente 
no caráter de mercância, na intenção de comercializar a droga. 
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Assim, ao punir as condutas expressas nos verbos nucleares do tipo, que, aliás, estão 

presentes também no art. 33, o legislador ao menos guarda coerência, na medida em 

que o fundamento à punição do porte de drogas para consumo pessoal é a 

periculosidade da conduta, lastreada na concepção normativa de perigo (o mesmo 

fundamento do tráfico), porque não se pode admitir a presunção de perigo das drogas 

quando se trata de tráfico, e a ausência de tal presunção quando se trata de consumo. 

No que tange à proporcionalidade em sentido estrito vinculada às penas cominadas 

ao delito, não se vislumbra medida de excesso por parte do legislador. Pelo contrário, 

são proporcionais as penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e 

medidas educativas, posto que se coadunam com a gravidade da conduta, que, nas 

palavras de Nucci (2012a, p. 233), “não se trata de infração de menor potencial 

ofensivo, mas de ínfimo potencial ofensivo”. Nesse sentido, o fenômeno da 

despenalização28 do porte de droga para consumo pessoal que promoveu o art. 28 da 

Lei 11.343/2006, nas considerações de Nucci (2012a), vai ao encontro dos preceitos 

da Convenção de Viena de 1971, sobre substâncias psicotrópicas, que recomenda 

tratamento mais brando aos dependentes e usuários, o que demonstra a adequação 

da norma no que se refere às penas aplicadas. 

Contudo, a crítica lançada contra o art. 33 no que diz respeito à ausência de critérios 

objetivos de diferenciação entre usuários e traficantes há de ser repetida ao art. 28. 

Os critérios e circunstâncias distintivos dispostos no parágrafo 2º do artigo são, por 

vezes, subjetivos e de difícil apreensão no seio do processo. Passados quase dez da 

edição da lei, ainda muito se discute sobre o que seria pequena ou grande quantidade 

de droga. A jurisprudência tende a ser mais tolerante com a maconha do que com 

cocaína ou crack, admitindo que mesmo quantidades maiores da droga na posse do 

agente venham a ser reconhecidas como sendo para o consumo pessoal. Todavia, é 

impossível deixar de se reconhecer cabível também ao art. 28 a já comentada crítica 

de Carvalho (2013), que chama atenção à afronta ao princípio da proporcionalidade 

causada pela condenação de usuários como se traficantes fossem. 

                                            
28 A despenalização diz respeito, por óbvio, à pena restritiva de liberdade, porquanto que o art. 28 ainda 
prevê a aplicação de outras modalidades de pena, ditas alternativas (advertência, prestação de serviços 
à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).  
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Considerado à luz dos preceitos dogmáticos que regem os crimes de perigo abstrato, 

bem como sob o critério de proporção das penas e a função de proteção a bens 

jurídicos constitucionalmente valorados que a lei penal possui, crê-se que o art. 28 da 

Lei 11.343/2006 goza de legitimidade e constitucionalidade à punição dos portadores 

de substâncias entorpecentes para o consumo pessoal. Contudo, sua 

constitucionalidade está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal, num 

processo ao que se pode denominar de descriminalização judicial do porte de drogas 

para o consumo pessoal e cuja fundamentação, em linhas gerais, diz respeito 

exatamente ao aspecto evidenciado por Roxin (2008), de impossibilidade de punição 

ao usuário por autolesão consciente, conduta que está inserida na livre escolha do 

indivíduo no seio de sua vida íntima e privada.  

Acredita-se que a discussão do tema seja pertinente ao estudo aqui desenvolvido, 

haja vista a posse de droga para consumo pessoal tratar-se de delito de perigo 

abstrato, condição que será subvertida, se declarada a inconstitucionalidade. Isso 

porque as condições necessárias para tanto seriam, por primeiro, desconsiderar o 

objeto jurídico do art. 28, a saúde pública e, por segundo, reconhecer que não há 

perigo à saúde pública (objeto jurídico já desconsiderado preliminarmente), mas, sim, 

lesão à saúde individual (novo objeto jurídico), alterando a classificação do delito, que 

deixaria de ser de perigo abstrato, passando a delito de lesão, cuja punibilidade é 

impossível, por tratar-se de autolesão.  

4.6 A DESCRIMINALIZAÇÃO JUDICIAL DAS DROGAS 

4.6.1 O Judiciário legislador 

A percepção de que as questões relativas às drogas, sejam lícitas ou ilícitas, estão 

muito além de aspectos jurídico-legais parece evidente. A discussão sobre o 

tratamento penal dos entorpecentes não comporta análise exclusivamente dogmática, 

porque, se assim o fosse, forçoso seria reconhecer a inconstitucionalidade da lei, 

senão total, ao menos de alguns de seus mais importantes artigos.  

Nesse contexto, a apreensão de aspectos relativos à política criminal, sociológicos e 

históricos é fundamental para se compreender a política de drogas adotada no Brasil, 

pois se trata de importantíssima questão social que, em verdade, nenhuma nação do 
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mundo conseguiu resolver a contento. Entre as nações, a regra é o proibicionismo, 

mas exemplos há, mundo afora, de países que optaram pela legalização das drogas 

e cada um, atendendo às suas especificidades, construiu legislação própria que, por 

certo, apresenta aspectos positivos e negativos, soluções e problemas que, com o 

passar do tempo, devem ser aperfeiçoados ou superados por meio de um processo 

contínuo de adequação. 

Porém, antes de se discutir o tema, cabe uma breve digressão acerca dos termos 

despenalização, descriminalização, legalização e legalização regulamentada, para 

clarificá-los.  

a) Despenalizar significa isentar de pena determinada conduta, o que nos 

remete a uma certa contradição, na medida em que direito penal sem pena 

parece ser um tanto quanto incongruente. Contudo, a isenção de pena 

promovida pela despenalização diz respeito às penas privativas de 

liberdade e o art. 28 da Lei de Drogas é o melhor exemplo disso.  

b) Ocorre descriminalização quando uma conduta típica deixa de sê-lo, torna-

se irrelevante penalmente e ganha foros de licitude frente ao Direito Penal.  

c) A legalização ocorre quando se revoga a legislação que impõe proibição a 

determinada prática ou conduta, tornando-a absolutamente legal, sem 

restrições de caráter civil ou penal. A título de exemplo, seria como se a 

atual Lei de Drogas fosse revogada e todas as condutas relacionadas às 

drogas pudessem ser praticadas livremente (produção, distribuição, 

comércio etc.).  

d) Por fim, a legalização regulamentada diz respeito à criação de regras para 

o exercício de determinada atividade ou conduta que, por sua importância 

ou grau de risco, demanda um efetivo controle por parte do Estado. A 

legalização regulamentada tira o caráter ilícito penal da conduta, mas impõe 

ao seu exercício uma série de normas, a maioria de caráter civil e 

administrativo. Somente a eventualidade de não cumprimento dessas 

normas é que poderia ensejar punição penal, desde que, evidente, 

tipificado. É o caso das armas de fogo: a princípio, não é proibido tê-las, 

mas o exercício da posse carece da observação de uma série de requisitos 

legais que, quando desrespeitados, situam-no no campo da ilegalidade 

típica. 
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Feitos os esclarecimentos, evidencia-se, por óbvio, que no Brasil está se promovendo 

a descriminalização da posse de drogas para consumo próprio e que esse processo 

está sendo levado a cabo pelo Judiciário, algo com o qual não se pode concordar e 

as razões para tanto são muitas. 

O sistema político no Brasil assenta-se na democracia representativa. A cada quatro 

anos, o povo brasileiro vai às urnas e escolhe, pelo voto direto, seus representantes 

em três níveis de governo. O Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e 

pela Câmara dos Deputados, em tese, representa os interesses do povo e espelha a 

multiplicidade cultural do País e de sua gente. Portanto, tema tão complexo como a 

descriminalização das drogas não pode passar ao largo do Legislativo, que é o 

verdadeiro detentor moral e legal da competência para lidar com o assunto. 

O Judiciário, que, por sua vez, age por provocação, não pode se furtar ao julgamento 

de demanda que lhe bate às portas, sobretudo se juridicamente viável. Contudo, ao 

adentrar a seara da descriminalização como vem sendo feita, reconhecendo, 

inclusive, o caráter de repercussão geral do caso concreto, está trazendo para si 

responsabilidade que efetivamente não é sua. Diz-se mais: está avalizando conduta 

covarde dos congressistas brasileiros, que se recusam à discussão do tema, muito 

em função do desgaste político que ele pode causar. Os senadores e deputados 

federais, infelizmente, não têm coragem, tampouco disposição e interesse de 

assumirem o ônus político de tamanha magnitude, já que o debate em torno da 

descriminalização do consumo ou, quiçá da própria legalização das drogas, levantará, 

por certo, opiniões das mais divergentes, incluindo as das camadas mais moralistas 

da sociedade brasileira. 

O passo dado pelo Judiciário é conveniente à classe política. São 11 ministros fazendo 

as vezes de 594 parlamentares. Se a descriminalização não for bem aceita pela 

sociedade ou se no futuro representar algum tipo de problema ou perigo social, toda 

a responsabilidade recairá sobre o Judiciário. A conveniência da situação evidencia-

se no fato de que os ministros do Supremo Tribunal Federal não ocupam cargos 

eletivos, de tal forma que estão livres do escrutínio das urnas, diferentemente dos 

deputados e senadores. 
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Além desses aspectos de caráter político, há que se ressaltar que a tomada de tão 

importante decisão deve ser acompanhada e precedida de amplo debate social, nas 

academias de Direito e de Medicina, sem prejuízo a outras ciências, como a 

Sociologia, a Antropologia e a História, nas ciências sociais, bem como a 

Farmacologia e a Psicologia, ligadas à saúde, que podem contribuir para o 

aprofundamento da discussão. Fóruns, audiências públicas, estudos científicos, 

formação de comissões de especialistas, tudo isso não está fora de cogitação quando 

se pretende lidar com assunto tão controverso e rico.  

Porém, malgrado todas essas ponderações, o que se tem são 11 magistrados que, 

apesar de seu notório saber jurídico, não reúnem condições técnicas para 

fundamentar tão relevante decisão sobre questão que vai muito além das fronteiras 

do Direito. Basta citar, por exemplo, que o ministro Edson Fachin, para proferir seu 

voto no julgamento do recurso em que se pretende a descriminalização da posse de 

drogas para o consumo, relatou aconselhar-se em conversas com Dráuzio Varella 

que, embora médico conhecido e respeitado, não pode ser considerado um 

especialista no tema.  

Não se está aqui a diminuir a figura dos ministros do STF, tê-los por incompetentes. 

Muito pelo contrário, trata-se, em verdade, de reconhecer que a tarefa é sobre-

humana e que não há pessoa que concentre em si todos os saberes necessários à 

construção de uma saída viável ao problema. O único meio é o debate em nível 

nacional, em processo legislativo, e, definida a opção pela descriminalização, ou, 

quiçá, pela legalização, que a mesma ocorra, desde que a postura assumida seja de 

consenso, firmada e fundamentada em estudos prévios, consideradas as 

peculiaridades da sociedade brasileira, seus valores e interesses. 

4.6.2 A proposta de descriminalização do porte de drogas para o consumo 

Tramita no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, julgamento do Recurso 

Extraordinário 635.659/SP, que versa exatamente sobre a possibilidade jurídica de 

descriminalização da conduta típica do art. 28 da Lei de Drogas. Trata-se, no caso 

concreto, de um cidadão do Estado de São Paulo que foi preso, processado, julgado 

e condenado em primeira e segunda instâncias pela posse de cerca de 3 gramas de 

maconha para consumo próprio.  
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As razões do recurso fundam-se no preceito disposto no art. 5º, X da Constituição 

Federal, que garante, entre outras, a intimidade à vida privada e, nesse esteio e numa 

interpretação mais extensiva, protegeria as escolhas dos indivíduos na esfera íntima. 

Assim, ao escolher usar maconha, o recorrente não poderia ser punido, primeiro, por 

se tratar de indevida intromissão do Estado em sua intimidade, e, em segundo, por 

não causar dano a terceiros, senão somente a si, de modo que não seria punível sua 

conduta, porque o ordenamento jurídico nacional não contempla a punição para a 

autolesão. 

Até o fim do ano de 2015, houve a manifestação de três dos 11 ministros da Suprema 

Corte. Votaram os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, dando provimento 

parcial ao recurso a fim de absolver o recorrente e, em sentido erga hominis, 

descriminalizar o porte de drogas29 para o consumo pessoal no Brasil. Ambos 

acompanharam o ministro relator Gilmar Mendes. Os votos dos ministros constituem-

se importantes peças jurídicas sobre a matéria. Isso porque expõem argumentos 

sólidos relativos ao princípio da proporcionalidade e ao exercício das garantias e 

direitos fundamentais que evidenciam a necessidade de descriminalização, mas que, 

por outro lado, expõem contradições com a teoria dos crimes de perigo abstrato e 

incoerências no tratamento jurídico-penal com outros delitos dessa espécie, sobretudo 

com o próprio crime de tráfico de drogas. 

Passa-se, portanto, à análise das decisões proferidas pelos três magistrados da 

Suprema Corte, tendo por base o voto do ministro relator, que se será confrontado e 

relacionado com os votos de seus pares, de modo a evidenciar a unidade e, por vezes, 

a dissonância de entendimento em um ou outro aspecto relativo à matéria.  

                                            
29 Na verdade, os votos dos ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso foram explícitos no sentido 
de descriminalizar o porte para consumo pessoal exclusivamente de maconha, já que no fundamento 
da decisão deixaram claro que se ateriam ao caso concreto em julgamento. 
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4.6.3 O voto do ministro Gilmar Mendes 

O ministro Gilmar Mendes é o relator do recurso especial acerca da descriminalização 

do porte de drogas para o consumo pessoal e seu voto30 está dividido em nove 

tópicos:  

a) parâmetros e limites do controle de constitucionalidade de normas penais;  

b) considerações sobre os crimes de perigo abstrato;  

c) políticas regulatórias para posse de drogas para consumo pessoal;  

d) adequação da norma impugnada sob a perspectiva dos controles de evidência 

e justificabilidade; 

e) necessidade da norma impugnada sob o critério do controle material de 

intensidade;  

f) alternativas à criminalização;  

g) manutenção das medidas do art. 28 da Lei 11.343/2006;  

h) apresentação do preso por tráfico ao juiz competente; 

i) dispositivo.  

Os cinco primeiros tópicos relacionam-se mais diretamente ao tema de estudo deste 

trabalho, de modo que a análise e discussão estarão limitadas a eles. 

A abertura do voto dá-se com pertinente exposição acerca dos parâmetros e limites 

do controle de constitucionalidade das normas penais, ressaltando que o caso 

concreto evidencia a contraposição de direitos fundamentais à saúde e segurança 

públicas, de um lado, e o direito fundamental à vida privada e intimidade, de outro.  

A questão imposta diz respeito aos parâmetros e limites a que estaria sujeito o julgador 

quando do controle de constitucionalidade, já que há que se observar a independência 

entre os poderes e, para além disso, os próprios mandados de criminalização 

inseridos na Constituição, entre eles, a tipificação do tráfico ilícito de entorpecentes. 

Noutras palavras, se o Judiciário não respeitar as parâmetros e limites de controle, há 

o sério risco de invasão na seara do Legislativo, tornando sem efetividade norma cujo 

                                            
30 Quando não indicada a fonte das citações diretas destacadas no decorrer da exposição e análise 
dos três votos, considere-se que elas integram os votos proferidos pelos três ministros ao Recurso 
Extraordinário 635.659/SP, disponíveis ao público na base de dados do Supremo Tribunal Federal, 
acessada no link 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.j
sf?seqobjetoincidente=4034145.  
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fundamento encontra-se na própria Constituição. Porém, ressalta o voto em comento 

que a tipificação penal não pode padecer de excessos, há que estar no “[...] âmbito 

da discrição legislativa e limitada pelo princípio da proporcionalidade”, daí a 

legitimidade do Judiciário em promover o controle de constitucionalidade. Ressalta, 

ainda, que há, além do princípio da proporcionalidade, outras formas de identificar o 

“poder legiferante” do Estado, que seria buscar na norma objeto de impugnação 

resquícios de contradição, incongruência, irrazoabilidade, inadequação de meios e 

afins. 

Dessa forma, observa o ministro relator que o controle de constitucionalidade é feito 

pelos tribunais em três níveis. No primeiro deles, é considerado se as “medidas 

adotadas pelo legislador se mostram idôneas”. Nesse aspecto, o controle de 

constitucionalidade tem lugar quando o Estado não adota medidas preventivas de 

proteção ou, quando as adota, elas se mostram insuficientes para proteger o bem 

jurídico.  

No segundo nível, verifica-se se “o controle de justificabilidade está orientado a 

verificar se a decisão legislativa foi tomada após uma apreciação objetiva e justificável 

de todas as fontes de conhecimento então disponíveis”. Nesse segundo nível o 

Tribunal deve “inteirar-se, na medida do possível, dos diagnósticos e prognósticos 

realizados pelo legislador” quando da criação da norma. Trata-se de um forma de 

averiguar se a medida legislativa justificava-se, se o bem jurídico protegido estava 

realmente ameaçado.  

Por fim, no terceiro nível, o Tribunal deve examinar se a lei penal é necessariamente 

obrigatória, se não há outra medida, menos gravosa e substitutiva. Em termos mais 

diretos, nesse nível, examina-se a proporcionalidade da lei. 

O ministro relator finda suas considerações sobre os parâmetros e limites de controle 

lançando à luz o entendimento acerca dos crimes de perigo abstrato e sua pretensa 

inconstitucionalidade, o que é de plano refutado. Ao corriqueiro mote da 

inconstitucionalidade pela via do princípio da ofensividade ou lesividade, aduz o 

ministro que, na verdade, a possível declaração de inconstitucionalidade teria por 

fundamento o princípio da proporcionalidade. Portanto, cabe à “Corte aferir o grau 

potencial de lesão ao bem jurídico que se busca tutelar por meio do Direito Penal”. 
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Sendo ele baixo, de pouco monta, que não exponha a perigo o bem jurídico, há que 

se declarar a inconstitucionalidade, não porque não tenha ocorrido lesão ao bem, mas, 

sim, porque a norma se mostra desproporcional, já que uma das características 

básicas dos crimes de perigo abstrato é a antecipação da tutela penal para antes da 

conduta, medida extrema, que carece de ampla justificação e proporção. 

No que tange as políticas regulatórias, o ministro Gilmar Mendes clarifica os termos 

despenalização, descriminalização e política de reparação de danos, envoltos na 

bipolarização da discussão sobre a posse de drogas para consumo pessoal, 

assentada nas posturas de proibir ou legalizar. 

Superada essa primeira fase, em que, de forma quase didática, o ministro expôs nos 

três tópicos iniciais do decisório as premissas teóricas sobre as quais assentou sua 

decisão, ele passa a aplicá-las ao caso concreto, fundamentando, propriamente, o 

julgado. 

Tratando de apreciar a adequação da norma impugnada, Mendes inicia os trabalhos 

com o chamado controle de evidência, concluindo pela incongruência entre a norma 

e a prática das políticas públicas relativas ao uso e consumo de drogas previstas na 

Lei 11.434/2006. Isso porque a lei prevê tratamento diferenciado ao usuário, sem 

contudo, fazer em seu texto diferenciação clara em relação ao traficante. Os núcleos 

do tipo nos seus arts. 28 e 33 são os mesmos e o traço distintivo é apenas o elemento 

subjetivo do tipo, no primeiro, o ânimo de consumo, não havendo no segundo nem 

sequer dolo específico.  

O relator aponta incongruência na norma porque acredita que a política de drogas, 

voltada a prevenir o consumo, dar atenção e reinserir o usuário na sociedade, não 

condiz com a criminalização do porte para uso pessoal, na medida em que promove 

o estigma social, neutralizando tais políticas e apresentando-se como 

desproporcional. A estigmatização seria, por si, uma pena, já considerada 

desproporcional ao usuário. 

Ainda tratando da adequação da norma, mas, agora, sob a ótica do controle de 

justificabilidade, Mendes pondera que há dissonância com o princípio da 

proporcionalidade e, para tanto, ressalta que não existem estudos incontroversos 

sobre a eficácia da repressão ao consumo como meio de combate ao tráfico; que a 
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descriminalização adotada em outros países não alterou substancialmente o número 

de pessoas que usam drogas; que os dados disponíveis ao legislador quando da 

edição da norma incriminadora não autorizam, “com margem razoável de segurança, 

a sustentabilidade da incriminação”.  

Para demonstrar a carência de dados técnico-científicos, ele cita trecho do projeto de 

lei que redundou na própria Lei de Drogas, no qual um estudo é apresentado pelo 

relator do projeto, dando conta do aumento do número de usuários de drogas no lapso 

temporal de uma década. Contudo, ressalta o ministro que não há conclusão alguma 

no estudo sobre a relação entre proibição e o aumento ou diminuição do consumo. 

Sobre a necessidade da norma, a análise é feita sob o viés do controle material de 

intensidade, no qual busca analisar se a norma que intervém em direito fundamental 

é necessária, já que a conduta (uso pessoal de drogas) não causaria danos a 

terceiros. Há, aqui, uma evidente tentativa de afastar os argumentos de que o uso 

pessoal promove a expansão do perigo abstrato à saúde e que a criminalização do 

consumo protegeria a saúde pública, na medida em que não haveria mercado 

consumidor ao tráfico. Porém, a questão levantada pelo ministro é se a restrição ao 

uso mostra-se inexoravelmente necessária.  

Para responder a isso, Mendes tece comentários sobre a intervenção do Estado na 

esfera individual, já que, para proteger um bem coletivo, a saúde pública, ele intervém 

na esfera do indivíduo. Evidencia-se, nesse ponto, o conflito entre princípios que está 

no centro da questão e cuja resolução é operada com a incidência do princípio da 

proporcionalidade, já que a valoração da importância de um determinado bem coletivo 

exige demonstração do dano potencial associado à conduta. Segundo o ministro, a 

saúde pública apresenta-se despida de suficiente valoração dos riscos a que está 

sujeita em decorrência de condutas circunscritas à posse de drogas para uso 

exclusivamente pessoal. 

Ainda sobre a necessidade da norma, o relator passa à análise de questões relativas 

ao desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação do indivíduo, concluindo, 

desde logo, que a criminalização da posse para o consumo fere o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade. Reconhece, por óbvio, os males e prejuízos 

causados pelas drogas. Porém, acredita que dar tratamento criminal é medida que 
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ofende desproporcionalmente o direito à vida privada e à autodeterminação. Pondera 

que não está defendendo o “direito de se entorpecer”, de modo que refuta a ideia do 

direito subjetivo irrestrito, mas que tão somente está a respeitar o direito individual da 

pessoa de colocar a própria vida em risco. Contudo, ao fim e ao cabo, deixa margem 

à discussão, quando afirma que talvez a posse para consumo não integre, na sua 

plenitude, um direito de livre desenvolvimento, mas pondera que a lei penal é 

excessiva e ilegítima para coibir a conduta, que pode ser afastada com sanções de 

caráter não penal. 

Nos quatro tópicos finais, o voto traz alternativas à criminalização, determina a 

manutenção das medidas do art. 28 da Lei 11.343/2006, dispõe sobre a apresentação 

do preso por tráfico ao juiz competente e determina os dispositivos finais. 

4.6.4 O voto do ministro Luís Roberto Barroso 

O Ministro Luís Roberto Barroso inicia seu voto advertindo que o julgamento diz 

respeito à descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, e não sobre 

a legalização das drogas de um modo geral. Faz isso para reforçar que o 

entendimento restringe-se ao caso concreto, ou seja, versa sobre a descriminalização 

da posse de maconha, excluindo, pois, outras substâncias entorpecentes, o que 

contraria o voto do relator, na medida em que este não se limita à maconha, ampliando 

a descriminalização às drogas irrestritamente.  

Barroso sustenta, ainda, que o foco do debate está em discutir se o Direito deve reagir 

ao consumo de drogas com medidas ou sanções administrativas. Nesse sentido, cita 

a “submissão a tratamento de saúde”, que, em verdade, trata-se de medida de 

segurança prevista no art. 96 do Código Penal e é de caráter penal31, de modo que é 

discutível considerar o tratamento compulsório (é o que se entende da expressão 

submissão) como sanção administrativa. Não se vislumbra maneira de submeter 

                                            
31 Nesse sentido, é entendimento de Nucci (2015, p. 611), cujo conceito de medida de segurança é 
assim definido: “trata-se de uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, visando 
a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, mostrando 
periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado”. Farta jurisprudência no 
mesmo sentido sobre o tema é encontrada também em Franco e Stoco (2001a, p. 1643), de onde se 
extrai decisão do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo (Tacrim-SP – AC – Rel. Gonzaga 
Franceschini – BMJ 84/9), que entende que “medida de segurança não deixa de constituir sanção 
penal, pois pressupõe prática de fato previsto como crime. Absolvido o réu [...]”.  
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alguém a tratamento médico, senão por força de sentença penal condenatória, 

sobretudo se houver demanda por internação, o que pressupõe limitação ou até 

mesmo privação de liberdade.  

As sanções administrativas, em geral, não têm o poder coercitivo das sanções penais, 

especialmente no que se refere às garantias individuais, o que torna a sugestão 

inviável. Ainda, medidas de segurança (e não se pode deixar de considerar o 

tratamento de saúde sugerido pelo ministro como tal) exigem pressupostos de 

aplicabilidade, quais sejam, a periculosidade do autor e a definição do fato praticado 

como crime.  

Embora louvável a preocupação demonstrada com a saúde dos usuários, a ideia é 

nati morta, pois, na atual conjuntura, que ainda considera como crime o porte de 

drogas para o consumo pessoal, os usuários nem sequer estão sujeitos a medidas de 

segurança, mas tão somente às penas alternativas de advertência, prestação de 

serviços à comunidade e medidas educativas, que, diga-se, são mais brandas do que 

a sujeição a tratamento ambulatorial e à internação, sobretudo. Assim, como exigir o 

cumprimento de medida mais severa por meio de sanção administrativa, se a própria 

lei penal é mais branda?  

Ademais, ao descriminalizar o art. 28, o ministro finda com um dos pressupostos que 

autorizariam a aplicação de medida de segurança, pois a conduta de portar droga ao 

consumo deixaria de ser crime. Portanto, a “submissão a tratamento de saúde” como 

sanção administrativa cogitada para lidar com o consumo de drogas não é medida 

que possa ou deva nortear os debates, pois sua aplicabilidade é impossível; o Estado 

não pode submeter alguém a tratamento médico, senão por medida de segurança, 

por meio de sentença penal condenatória. 

Ainda em sede de considerações preambulares, ressalta o julgado que a  

interpretação constitucional se desenvolve considerando desde a proteção a direitos 

fundamentais até o pragmatismo jurídico, sendo este detentor de características que 

devem ser ponderadas pelo julgador, como o contextualismo, que considera a 

realidade concreta das circunstâncias sociais da demanda e que deve ter lugar 

destacado na decisão, assim como o consequencialismo, que considera que o 

resultado prático da decisão deve ser o elemento decisivo de sua prolação.  
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A interpretação constitucional considerando elementos do pragmatismo jurídico visa 

à aproximação do Direito às realidades sociais, posto que a lei não pode ser destacada 

desse contexto, tampouco pode prevalecer sua aplicação sistemática ao arrepio de 

valores sociais. Por fim, observa o ministro que, seja por critérios constitucionais de 

primazia dos direitos fundamentais, seja pela via do pragmatismo jurídico, a solução 

a que se chega, ao fim e ao cabo, é a mesma para o caso concreto em julgamento. 

Na sequência, são expostas as premissas fáticas e filosóficas sob as quais se discute 

a questão das drogas no País. A primeira considera que o consumo de drogas ilícitas, 

sobretudo daquelas consideradas pesadas, é uma coisa ruim, representa um perigo 

para a sociedade. Diante desse perigo, o Estado deve desincentivar o consumo, tratar 

os dependentes e combater o tráfico. Contudo, quais seriam as medidas mais eficazes 

e constitucionalmente adequadas para alcançar esses objetivos? Seriam elas, 

necessariamente, de caráter penal? Essas são as questões que o ministro parece 

querer responder no decorrer de seu julgado. 

A segunda premissa é a de que o caminho escolhido para responder ao perigo das 

drogas, o proibicionismo, fracassou no Brasil, a exemplo do que acontece em todo o 

mundo. Há que se reconhecer que o consumo de drogas é crescente, não há 

tratamento adequado aos dependentes e o tráfico só faz aumentar. Ou seja, nenhum 

dos objetivos expostos na premissa anterior, necessários para afastar o perigo das 

drogas, foi alcançado pelo Estado. 

A premissa terceira considera que é necessário olhar a questão das drogas sob uma 

perspectiva brasileira, na qual o problema é o traficante, enquanto que, no exterior, 

sobretudo na Europa, o problema é o usuário. Sustenta o ministro que “entre nós, o 

maior problema é o poder do tráfico, um poder que advém da ilegalidade da droga”. 

Portanto, pior do que as consequências de uma sociedade drogatizada, é o poder 

paralelo do narcotráfico, que, como dito, gera violência, cria um “Estado” dentro do 

Estado, faz roubar, matar, conduz a outros delitos e corrompe.  

Nesse contexto, adverte o ministro que o tráfico submete o mais pobre, o vulnerável, 

e impede que as famílias brasileiras criem e eduquem seus filhos em um ambiente 

seguro. Assim, contra isso, algumas medidas devem ser tomadas, destacando, entre 

elas, a necessidade de tirar o poder do tráfico com a legalização das drogas, impedir 
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o encarceramento de jovens que tomam contato na cadeia com a “escola do crime” e 

não tratar o consumidor como criminoso. Nesse ponto, o voto do ministro Barroso é 

revelador, pois expressa, de forma inequívoca, a posição favorável do magistrado 

quanto à legalização das drogas no Brasil. 

As razões pragmáticas que fundamentam a descriminalização do art. 28, portanto, são 

resumidas pelo fracasso da atual política de drogas, que teria mais sucesso se, em 

vez de penalizar, informasse, conscientizasse e educasse a população. O alto custo 

para a sociedade também é um fator que advoga pela descriminalização, pois 

promove o aumento da população carcerária, da violência e da discriminação dos 

usuários. A política de drogas no Brasil é subvertida, na medida em que se desvirtua 

de seu objetivo, que é a proteção da saúde pública. Ao criminalizar as drogas, a saúde 

passa ao plano secundário e o combate ao tráfico ganha primazia.  

Cabe relembrar o argumento apresentado anteriormente, neste trabalho, com o qual 

se questionou qual seria o real objetivo da Lei de Drogas, se a saúde pública ou uma 

sociedade livre de drogas. Ao ministro, parece ser o segundo, o que contraria o 

interesse da lei e traz à tona um paradoxo, porque, ao eleger o combate ao tráfico 

como mais importante, destinam-se mais recursos financeiros a esse fim, enquanto 

que menos ao tratamento dos dependentes e aos programas de educação, expondo-

se a saúde pública a perigo maior. Ou seja, a lei que propõe proteger, na verdade, 

expõe a saúde. 

Os fundamentos jurídicos à descriminalização são expostos de forma a evidenciar que 

a norma incriminadora viola o direito à privacidade do usuário, porque não se pode 

invadir a intimidade da pessoa se a conduta não afeta a esfera jurídica de terceiros e 

porque não há que se confundir direito com moral, pois, embora o uso de drogas possa 

ser moralmente condenável, não é um ato ilícito. Além da privacidade, há afronta à 

autonomia individual, núcleo inviolável que emana da dignidade humana, já que o 

homem é livre e autodeterminado, podendo exercer livremente suas escolhas e 

exercícios de vontade.  

À fundamentação de seu entendimento, argumenta o ministro que “quem fuma 

maconha em sua casa ou em outro ambiente privado não viola direitos de terceiros. 

Tampouco fere qualquer valor social”. A afirmação suscita discussão, sob vários 
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aspectos, posto que há que se definir os conceitos de ambiente privado e de valores 

sociais, bem como discutir porque o entendimento não é extensivo às demais drogas. 

Por que somente o consumo de maconha não afeta direitos de terceiros e não fere 

valores sociais? Portanto, também carece de definição conceitual o que seriam as 

chamadas “drogas pesadas”, conceito trazido pelo magistrado quando expôs a 

premissa de que o consumo de “drogas pesadas” é uma coisa ruim. O que parece é 

que a maconha não é considerada uma droga pesada. Resta saber qual o fundamento 

para tanto. 

A violação ao princípio da proporcionalidade é outro fator jurídico que favorece a 

descriminalização, segundo o voto. Inicialmente, cabe ressaltar que a análise desse 

princípio levada a cabo desconsidera, por completo, tratar-se o delito do art. 28 da Lei 

de Drogas um crime de perigo abstrato. Constitui, portanto, uma subversão de 

entendimento que contraria a doutrina majoritária e o recurso técnico empregado pelo 

legislador para tipificar a conduta expressa no artigo. No mesmo sentido, 

desconsidera que a saúde pública seja o bem jurídico tutelado pela norma. Trata-se, 

portanto, aos olhos do julgador, de crime de lesão que tutela a saúde individual.  

A inconstitucionalidade da norma, via afronta ao princípio da proporcionalidade, 

considera desproporcional a sanção penal em face da ausência de lesão ao bem 

jurídico “saúde individual” de terceiro. O uso de drogas está inserido no âmbito do 

exercício da autonomia e diz respeito à vida íntima do usuário que, ao consumir a 

droga, lesiona exclusivamente sua própria saúde, o que, como dito, é algo não punível 

no sistema jurídico brasileiro. 

Ainda na análise da proporcionalidade, debruça-se o ministro nos critérios de:  

a) adequação, que ele julga inadequado porque não reduz o consumo;  

b) necessidade, em que se considera discutível a necessidade mesma de 

criminalizar o consumo para proteger a saúde pública, que, a seu ver, poderia 

sofrer lesão vaga ou remota, nada mais;  

c) proveito, no qual considera pouco proveitoso criminalizar a conduta, porque os 

resultados são pífios diante dos gastos com a repressão. 

Por fim, observa Barroso que, a par da descriminalização, é imprescindível a criação 

de critérios para distinguir usuários e traficantes, até como meio de se efetivar a 
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proporcionalidade. Nesse esteio, concorda com o voto do ministro relator, no sentido 

de que o ônus de provar a finalidade de posse para o uso diverso do consumo é do 

órgão acusador. Concorda ainda com a valorização do instituto das audiências de 

custódia, que levam o preso por porte de droga à presença de um juiz nas primeiras 

24 horas depois da detenção. À luz de exemplos tomados da legislação estrangeira, 

sugere, enfim, o critério objetivo de 25 gramas de maconha para diferenciar usuários 

e traficantes. 

4.6.4 O voto do ministro Edson Fachin 

O fato de o recurso extraordinário estar sob a sistemática da repercussão geral, 

segundo o ministro Fachin, permite que a Corte julgue para além dos pedidos 

formulados, firmando tese sobre o tema discutido. Crê-se, portanto, que o ministro 

vislumbra a hipótese de que seria possível estender o julgamento à legalização das 

drogas propriamente dita, abarcando a descriminalização de todas as condutas típicas 

previstas na Lei 11.343/2006.  

Contudo, mesmo diante da possibilidade jurídica, o próprio ministro adverte que, por 

se tratar de matéria penal, a autocontenção é medida que se impõe à Corte, o que 

parece acertado. De fato, como se defendeu antes, não cabe ao Poder Judiciário a 

descriminalização das drogas; a temática deve ser tratada no âmbito do Legislativo. 

Todavia, caso opte pelo julgamento extensivo (o que não ocorreu até o três primeiros 

votos proferidos), com a consequente legalização das drogas, mesmo ao arrepio do 

Legislativo, ao menos o STF guardará coerência em suas posições. Isso porque é 

altamente incoerente (e isso será melhor abordado mais adiante) que a 

descriminalização se opere unicamente em favor do porte destinado ao consumo, na 

medida em que os argumentos a ela favoráveis adequam-se perfeitamente ao tráfico 

ilícito de entorpecentes. 

A análise constitucional perpassa pela consideração de que o uso de droga diz 

respeito à autodeterminação individual, esfera fora do alcance do Estado, tomando 

como referência uma matriz kantiana e republicana de respeito à dignidade da pessoa 

humana, posição comum entre os ministros. Para Fachin, o art. 28 da Lei de Drogas 

traz a colisão entre a técnica de incriminação por meio dos crimes de perigo abstrato 
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e o princípio da lesividade, assim como a colisão entre a concepção perfeccionista de 

proteção social do Estado e o direito constitucional à intimidade e à vida privada.  

Diferentemente da posição adotada pelos outros ministros cujos votos estão em 

análise neste trabalho, Fachin não deixa de considerar o art. 28 como crime de perigo 

abstrato e redefine toda a sistemática de controle de constitucionalidade desses 

delitos. O controle não recai, portanto, no perigo presumido ou potencialidade de 

ofensa, mas, sim, se é adequada a imposição de dever de cuidado. Conclui, portanto, 

que não é adequado impor ao usuário o dever de cuidado com a própria saúde diante 

de um potencial de perigo, presumido ou abstrato, que a droga representa. 

Fachin reafirma o entendimento do expresso por outros ministros no que tange o juízo 

de adequação, considerando que a norma não é adequada ao fim que se propõe, 

partindo do pressuposto de que seu objetivo é a proteção à saúde pública. O Estado 

não promove políticas públicas que promovam o combate às drogas, não cuida de 

dependentes e, dessa forma, não pode o usuário ser tratado como criminoso, mas, 

sim, considerado um doente e vítima do próprio vício.  

Por fim, o ministro chama atenção à necessidade de se estabelecer critérios 

diferenciadores entre usuários e traficantes, bem como ao dever do Legislativo de 

regulamentar a questão, deixando transparecer ser também favorável à legalização 

das drogas. 

4.6.5 A análise crítica dos votos 

Antes de se levar a cabo a análise dos votos proferidos pelos ministros do STF acerca 

da descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, há que se tecer 

alguns comentários e advertências. Primeiro, a tendência é pelo provimento ao 

recurso e a consequente descriminalização. Longe de se arrogar os dons da 

premonição ou de se realizar exercícios de “futurologia”, o fato é que o cenário que 

ora se apresenta é favorável e, diz-se mais, até impõe a descriminalização.  

Muitas entidades da sociedade civil fizeram-se representar no processo a título de 

amicus curiae. São exemplos: Viva Rio, Comissão Brasileira sobre Drogas e 

Democracia, Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicotrópicos, 
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Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, 

Conectas Direitos Humanos, Instituto Sou da Paz, Pastoral Carcerária, Associação 

dos Delegados de Polícia do Brasil e até a Associação dos Gays, Lésbicas e 

Transgêneros (cuja causa, em tese, não está diretamente relacionada ao assunto), 

entre outras. Essa participação evidencia que o mote da descriminalização ganhou 

força e isso não pode ser (e não foi) desconsiderado pelo ministros.  

Além dessa “pressão” exercida por tais entidades, há que se considerar que já são 

três votos favoráveis à descriminalização, destacando-se, sobretudo, as posições dos 

ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, que caminham para muito além da 

mera descriminalização do consumo, indicando a necessidade de se promover a 

própria legalização das drogas no Brasil. Portanto, não parece equivocado esperar 

pelo provimento ao recurso, algo que se mostra eminente, até porque a Corte 

brasileira não guarda perfil conservador, muito pelo contrário, em vários casos tem se 

mostrado bastante progressista. 

Tratar da questão das drogas nunca é fácil, de modo que a análise de decisões sobre 

o tema também não o é. Dessa forma, a exemplo do ministro Barroso em seu 

decisório, a análise dos votos será dividida em dois grupos de fundamentos, os de 

ordem jurídica e os de ordem pragmática. O objetivo é analisar se os fundamentos 

apresentados pelos senhores ministros são bastantes e adequados a promover a 

descriminalização da conduta do art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo no que diz 

respeito aos fundamentos jurídicos relacionados aos crimes de perigo abstrato. 

Por fim, mais uma advertência, sob pena de se tornar incoerente ou até mesmo 

incompreensível a postura crítica assumida frente aos votos a seguir analisados. No 

que diz respeito ao porte de drogas para o consumo pessoal, a postura que se toma 

aqui é pela descriminalização. Mais: crê-se que a única forma de lidar coerentemente 

com a questão das drogas ilícitas é tornando-as lícitas, com regras à produção, 

distribuição, comercialização e consumo. Noutras palavras, defende-se a legalização 

regulamentada das drogas. Contudo, não se pode concordar com a forma como a 

descriminalização está sendo levada a cabo. Trata-se de um equívoco que se 

pretende demonstrar a seguir. 



134 

Em que pese se esteja defendendo a legalização regulamentada das drogas no Brasil, 

a forma e os meios pelos quais esse processo deve ser empreendido realmente fogem 

às pretensões desta dissertação. Portanto, aqui, não se ousa adentrar tal discussão. 

As únicas certezas que restam, à luz dos conceitos de perigo e de crimes de perigo 

abstrato estudados à consecução deste trabalho, é que a sociedade brasileira deve 

aprender a lidar com e assumir os riscos inerentes às drogas, tal qual fez com o álcool 

e com tabaco, porque, afinal, já convive com as substâncias entorpecentes.  

Além disso, ao assumir uma postura combativa e repressiva frente a elas, as 

consequências negativas têm se mostrado significativamente superiores frente às 

positivas. Soa romântica, senão ingênua, a ideia de que seja possível livrar a 

sociedade das drogas, de modo que a convivência, não harmônica, mas, ao menos, 

regrada, talvez seja a melhor das opções. A outra certeza é que, à frente de tal 

processo de legalização das drogas, há que estar, sem dúvida, o Poder Legislativo, 

promovendo e conduzindo os debates de forma democrática. 

Pois bem. Sob critérios pragmáticos, há que se reconhecer que a atual política de 

drogas no Brasil é um fracasso. Todos os ministros citaram, por exemplo, o aumento 

significativo da população carcerária desde o advento da Lei de Drogas, em 2006. 

Hoje, essa população representa cerca de um terço dos presos no Brasil. Porém, a 

descriminalização do porte para o consumo não resolverá o problema, nem sequer 

amenizará a situação. É óbvio que a superpopulação carcerária não pode ser atribuída 

ao art. 28 da Lei de Drogas, afinal, nem ao menos pena de prisão é prevista em seu 

preceito secundário. Quem manda à cadeia, via de regra, é o art. 33, que diz respeito 

ao tráfico, por motivo exaustivamente aventado no decorrer do trabalho e igualmente 

citado pelos senhores ministros: a ausência de distinção criteriosa entre as figuras do 

usuário e do traficante.  

O ministro Barroso foi o único até então a se ocupar de sugerir um critério objetivo 

para essa distinção, estabelecendo o limite de 25 gramas de maconha como 

característico ao consumo. Embora sua intenção seja louvável, há que se reconhecer 

que tal tentativa é praticamente inócua, já que o próprio ministro restringiu seu 

entendimento à maconha, excluindo do raio de ação do julgado todas as outras 

drogas. Assim, o Estado continuaria a prender possíveis usuários na figura de 

traficantes, caso estivessem portando, por exemplo, 10 gramas ou menos de cocaína. 
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Portanto, fundamentar a descriminalização do porte ao consumo alegando razões 

pragmáticas relacionadas à redução da superpopulação carcerária não convence. 

Ainda sob aspectos pragmáticos, há o entendimento de que, ao criminalizar o porte 

para o consumo, a lei promove um efeito contrário ao desejado, pois mais expõe do 

que protege a saúde pública, já que afasta o usuário do sistema de saúde, 

estigmatizando-o. No mesmo esteio, ao direcionar recursos para o combate às 

drogas, deixa de investir em programas sociais de educação e prevenção, que teriam 

melhor sorte do que a criminalização para evitar o consumo e proteger a saúde 

coletiva. 

Essa última premissa é verdadeira, pois mais útil seria direcionar todo o dinheiro gasto 

com o combate às drogas (leia-se, combate ao narcotráfico) e com a manutenção de 

presos para programas educativos e de saúde. Contudo, mais uma vez, não é a 

descriminalização do porte ao consumo que vai equalizar a situação, otimizando os 

gastos públicos. O fato é que, mesmo revogado o art. 28, dinheiro público continuará 

sendo mal gasto no combate ao tráfico, porque o mesmo continuará sendo proibido.  

Tal estado de coisas só mudaria em face da legalização regulamentada das drogas, 

pois, sendo liberados produção e comércio, a tendência é que se opte pela legalidade 

no trato com as drogas, pois se trata de um ramo de atividade notoriamente rentável. 

Havendo a possibilidade de se trabalhar conforme o Direito, auferindo-se lucros 

interessantes da produção e comércio de drogas, parece que não faria muito sentido 

escolher o caminho da ilegalidade. A legalização pressupõe o fim do tráfico, que, por 

sua vez, pressupõe a diminuição dos encarcerados com esse tipo de delito e a 

desnecessidade de combatê-lo. Assim sendo, inexistindo tráfico, disponíveis estariam 

os recursos públicos para serem aplicados na prevenção dos males causados pelas 

drogas e tratamento dos usuários. 

Sobre a estigmatização, o entendimento expresso pelos ministros é de que o usuário 

é vítima do abandono estatal, pois não lhe são garantidas as condições mínimas de 

se proteger (informação sobre os males das drogas e ações que desestimulem o 

consumo), tampouco de se livrar das drogas (tratamento médico propriamente dito) 

mas, ainda assim, têm suas condutas criminalizadas e, portanto, sofrem um processo 

de estigmatização social. Seriam, pois, duplamente punidos. Sob o ponto de vista 
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humano, o pensamento é coerente e deve ser exaltado, na medida em que representa, 

por parte dos julgadores, uma legítima preocupação com a dignidade humana. Porém, 

não está suficientemente comprovado que a criminalização seria a responsável por 

tal fenômeno estigmatizador. 

Inicialmente, há que se observar que, embora alegada, não foi demonstrada a 

estigmatização pela qual passaria o usuário. Seria a de ser rotulado como criminoso? 

Trazer contra si a marca de uma sentença penal condenatória? Acredita-se que não. 

A estigmatização sofrida pelo usuário advém da sua própria condição, do uso e do 

consumo de drogas, e não pelo fato de a conduta ser tipificada.  

Estigmatizar significa marcar, tachar, condenar ou censurar alguém ou algo. Portanto, 

quando o Direito Penal estigmatiza alguém, o faz marcando-o, tachando-o, 

censurando-o socialmente como criminoso. Quando um homicida é condenado, 

noticia a imprensa que “o criminoso foi condenado”. A estigmatização do Direito Penal, 

que infelizmente ocorre, mas que também é uma consequência inexorável da postura 

assumida pelo agente, caminha nesse sentido, ou seja, marca, tacha o agente como 

“criminoso”.  

Embora se desconheça a existência de estudos científicos nesse sentido, a 

observação empírica demonstra que a estigmatização sofrida pelo usuário de drogas 

é outra. Ninguém aponta na rua para um usuário condenado e diz: “Olha o criminoso!”. 

A marca carregada pelos usuários é a de “maconheiro”, “cheirador”, “crakeiro”, sendo 

que todos compõem um grupo maior, o dos vulgarmente chamados de “noias”32.  

Portanto, não é o Direito Penal, representado pelo art. 28 da Lei de Drogas, que 

estigmatiza o usuário. A descriminalização não lhe trará nova forma de tratamento, 

menos aviltante e mais digna. A título de argumentação, não parece crível que um 

usuário deixe de conseguir emprego por ostentar condenação criminal por posse de 

drogas – até porque a esse tipo de condenação não se lhe impõe o cárcere e, sabe-

se, a grande dificuldade dos egressos do sistema carcerário é exatamente a noção 

                                            
32 Trata-se de termo coloquial, gíria linguística típica das ruas paulistanas, que se espalhou nos grandes 
centros brasileiros, sendo extremamente pejorativo; redução vulgar de “paranoia”, já que 
principalmente os usuários de crack, logo depois do uso da droga, entram em uma espécie de estado 
paranoico, assumindo atitudes frenéticas, furtivas, desconfiando de tudo e todos. 
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que a sociedade tem de que as cadeias são “escolas do crime”33, que corrompem e 

que, portanto, ex-presidiários são eternos criminosos em potencial.  

Então, quando uma oportunidade de emprego é negada ao usuário, talvez o fator 

preponderante seja ser ele um usuário propriamente dito, e não um condenado, até 

porque, levando-se em conta os males que a droga causa, é notório que a 

probabilidade de ele ter a saúde fragilizada é maior quando comparado com 

trabalhadores que não fazem uso de drogas. Esse mesmo pensamento, por exemplo, 

é usado para fumantes, cujas contratações são evitadas por algumas empresas, sob 

alegações econômicas ligadas a faltas e licenças médicas. 

Ainda no que diz respeito à estigmatização, seriam os usuários estigmatizados 

penalmente porque sofrem condenação, como se traficantes fossem? Ora, a questão 

já foi objeto de consideração e a descriminalização do art. 28 da Lei de Drogas não 

guarda relação alguma com tal evento. A questão se relaciona, diga-se, de novo, à 

falta de critérios diferenciadores entre as figuras. Portanto, mostram-se incoerentes 

as posições assumidas pelos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin quando 

criticam que a lei não estabelece critérios distintivos entre usuários e traficantes, 

quando eles próprios não o fazem em seus votos, como fez o ministro Barroso. Desse 

modo, o problema persiste e a descriminalização não o resolverá, já que, como 

observado por Mendes, a primeira classificação da conduta é do policial ou do 

delegado que, não raro, desconsideram evidências de se tratar de usuário e prendem 

o agente por tráfico. 

Quanto aos fundamentos jurídicos que nortearam a decisão pela descriminalização 

da posse para o consumo, é possível vislumbrar três grupos de argumentos bem 

definidos. O primeiro diz respeito ao princípio da proporcionalidade, adotado como 

parâmetro à verificação dos critérios de adequação, justificabilidade e necessidade da 

norma impugnada sob o critério do controle material de intensidade. O segundo 

enfrenta a descriminalização pelo viés dos crimes de perigo abstrato, havendo uma 

clara distinção entre os entendimentos dos ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar 

Mendes, de um lado, e do ministro Edson Fachin, de outro. Por fim, o terceiro grupo 

                                            
33 Expressão utilizada pelo próprio ministro Luís Roberto Barroso em seu voto. 
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de argumentos é vinculado à afronta, pela norma, a direitos e garantias fundamentais, 

consubstanciada na violação ao direito à privacidade e à autonomia individual. 

Quanto ao princípio da proporcionalidade como fundamentador da descriminalização, 

não se vê nos argumentos lançados pelos ministros fatores que indiquem sua 

invalidez. Tais argumentos constituem-se como sólidos e coerentes, afinal, ao tratar 

do controle de evidência e apontar a incongruência entre a norma e a execução de 

políticas públicas pelo Estado para prevenir o consumo e atender ao usuário, não 

deixa de assistir razão ao ministro Gilmar Mendes e seus pares, já que, de fato, há 

que se reconhecer que a prática das políticas públicas sobre drogas está muito aquém 

daquelas determinadas pela lei e das próprias condições materiais do Estado 

brasileiro que, diga-se, não pode ser considerado um país suficientemente pobre ao 

ponto de não poder levar a cabo políticas públicas eficientes dessa natureza.  

O mesmo pode se dizer diante da falta de justificação da norma, já que não existem 

estudos incontroversos sobre a eficácia da repressão ao consumo como meio de 

combate ao tráfico, aspecto também levantado pelo ministro Barroso quando analisou 

a adequação da norma. O questionamento sobre a necessidade de se criminalizar o 

consumo para proteger a saúde pública é pertinente, na medida em que há outros 

meios disponíveis e menos gravosos do que o ilícito penal, destacando-se aí, 

sobretudo, a educação. 

Se de um lado não se vê problema relativo à incidência do princípio da 

proporcionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 28, de outro, o que se 

vislumbra é que todos e os mesmos argumentos podem ser lançados contra o art. 33. 

Se a norma do art. 28 é desproporcional por conta de que não se justifica a repressão 

ao consumo como meio de atingir tráfico, então o mesmo pensamento pode ser 

aplicado ao próprio tráfico.  

Isso porque, em que pese a forte política criminal repressora, com penas das mais 

elevadas, tratamento processual mais rígido (lembremos que se trata de crime 

hediondo e que só recentemente o STF reconheceu o direito à liberdade provisória 

para tais casos) e execução penal igualmente rígida (progressão de regime só com 

dois quintos de cumprimento de pena, na melhor das hipóteses), ainda assim o tráfico 

não diminui, muito menos acaba.  
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Portanto, da mesma forma que não há relação justificável entre repressão ao consumo 

e fim do tráfico, igualmente, não há relação entre repressão ao tráfico e seu fim. Nesse 

esteio, a tipificação do art. 33 da Lei de Drogas padece da mesma falta de 

justificabilidade, adequação e necessidade do art. 28, porque também não há estudos 

incontroversos sobre a eficácia da repressão do tráfico como meio de se combatê-lo. 

Portanto, a crítica que se produz não diz contra a incidência do princípio da 

proporcionalidade ao caso de porte de drogas para consumo pessoal, mas, sim, a 

restrição da incidência do princípio a esse único tipo penal, já que restou evidente que 

seria perfeitamente possível sua extensão também ao art. 33 e a outros da Lei de 

Drogas, algo juridicamente possível no caso concreto. Isso porque o próprio ministro 

Edson Fachin destacou a possibilidade de análise extensiva em sede de recurso 

extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, o que levaria à legalização das 

drogas. 

A abordagem da descriminalização pelo enfoque dos crimes de perigo abstrato, ao 

menos no que tange o entendimento dos ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto 

Barroso, não deixa de causar certa frustração, posto que se esperava uma 

argumentação teórica mais profunda, necessária para afastar o perigo 

normativamente presumido das drogas. Diz-se isso porque simplesmente os ministros 

ignoram a condição consolidada na doutrina e jurisprudência de que tipo do art. 28 da 

Lei de Drogas é crime de perigo abstrato. Há a desconsideração de que a técnica do 

perigo abstrato foi a via eleita pelo legislador para tipificar a conduta, partindo do 

pressuposto de que as drogas representam um perigo à saúde pública.  

Para fundamentar suas posições, ambos desconsideram que o objeto jurídico tutelado 

pela norma é a saúde pública, porquanto consideram como tal a saúde individual. 

Assim, considerando, pois, o novo objeto jurídico, abre-se o caminho técnico-jurídico 

para deslegitimar a punição à conduta. Isso porque, sendo a saúde individual o objeto 

da norma, o consumo de droga pelo indivíduo deixa de ser um perigo potencial ou 

presumido pela lei à saúde pública e se consolida como dano efetivo à sua própria 

saúde, individualmente. Portanto, ao consumir substâncias entorpecentes, o usuário 

nada mais faz do que se autolesionar, conduta que não pode ser alcançada pelo 

Direito Penal. A consequência evidente dessa mudança de percepção quanto ao 
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objeto jurídico é a nova classificação do delito, que deixa de ser de perigo abstrato e 

passa a ser de lesão ou dano.  

Assim, tem-se que a abordagem do tema pelo viés dos crimes de perigo abstrato deu-

se de forma um tanto quanto simplista, pois nega ou ignora a periculosidade 

normativamente atribuída às drogas. Há, realmente, a restrição do perigo à pessoa do 

usuário quando a droga está em suas mãos para consumo pessoal? A droga 

destinada ao consumo deixa de ser normativamente perigosa à sociedade? Não há 

evidências disso, de modo que a simples desconsideração da condição de perigo 

abstrato não pode ser fundamento à descriminalização da conduta. Por isso, faz-se 

pertinente a discussão do conceito de perigo e, sobretudo, a discussão sobre se as 

drogas são ou não perigosas, ao que ficou demonstrado serem, sob vários aspectos. 

A ideia da autolesão está intimamente ligada ao terceiro e último grupo de argumentos 

para a descriminalização do art. 28, já que o consumo de drogas diz respeito ao 

exercício do direito à privacidade e à autonomia individual. Para o ministro Gilmar 

Mendes, “dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma 

desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação”. No mesmo sentido, o 

ministro Barroso considera que a intimidade há de ser preservada, se a conduta 

pessoal não representa ofensa à esfera jurídica de terceiro.  O ministro Fachin, por 

sua vez, considera que a criminalização do porte de drogas ao consumo é proteção 

excessiva do Estado e que o uso de entorpecentes diz respeito à autodeterminação 

individual. 

Os argumentos ministeriais são praticamente irrefutáveis, afinal, em um sistema 

jurídico orientado à dignidade da pessoa humana, é difícil aceitar a indevida invasão 

do Estado no íntimo pessoal, bem como tolerar restrições ao livre exercício da 

autodeterminação. Contudo, há que se ponderar que o direito à intimidade e à 

autodeterminação não figuram sozinhos nesse contexto; o usuário não é exclusivo 

sujeito de direitos; a sociedade em que ele está inserido tem, igualmente, seus direitos 

e interesses, muitos dos quais garantidos constitucionalmente, como o direito à saúde. 

Não é por demais lembrar que a saúde pública é um bem júridico valioso, cujo alcance 

se alinha com o perfazimento da dignidade humana. 
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O ministro Gilmar Mendes enfrentou o conflito entre os princípios constitucionais do 

direito à intimidade e vida privada do usuário e do direito à saúde e segurança pública 

da coletividade ressaltando que “na valoração da importância de determinado 

interesse coletivo como justificativa de tutela penal há de se exigir a demonstração do 

dano potencial associado à conduta objeto de incriminação”. Noutras palavras, deve-

se determinar qual bem jurídico coletivo é alvo da proteção penal, depois, a que tipo 

de risco ele está sujeito e, por fim, qual o grau de lesividade do mesmo bem em face 

da conduta que se pretende proibir. Assim, ao optar pela descriminalização do art. 28, 

o ministro não considerou suficientemente demonstrados os danos ou, quiçá, o 

potencial de dano à saúde da coletividade que a conduta de portar droga para uso 

pessoal traz em si, o que torna a criminalização desproporcional. 

O grande problema teórico da concepção a que chegou o ministro Mendes diz respeito 

exatamente à desconsideração do caráter abstrato do perigo que fundamenta as 

tipificações da Lei de Drogas. Ora, se as drogas representam um perigo à saúde 

pública, perigo esse instituído pela norma (trata-se de concepção normativa de 

perigo), não se exige a realização do dano à consumação do delito, pois o perigo é 

presumido (iure et de jure). Assim, resta incoerente exigir a “demonstração do dano 

potencial associado à conduta objeto de incriminação” porque o dano é irrelevante 

(até porque não é crime de dano), o importante é a conduta e o perigo ínsito a ela.  

Relembrando as palavras de Ângelo Roberto Ilha da Silva (2013, p. 52), “será perigoso 

(para o mundo jurídico) o que a lei assim considerar”. Nesse sentido, a referida lei 

considera o porte de drogas perigoso. Em resumo, se não fosse desconsiderado o 

delito do art. 28 como crime de perigo abstrato, não seria possível exigir demonstração 

alguma de dano ou potencial lesivo, pelo simples fato de que o dano, para os crimes 

de perigo abstrato, é irrelevante, trata-se de mero exaurimento de conduta e o 

potencial lesivo é presumido.  

Algo digno de menção e que também expõe certa incoerência na postura adotada 

pelos ministros diz respeito à desnecessidade de se demonstrar ou provar os danos 

que a droga causa à saúde pública para condenar alguém por tráfico, e, em sentido 

contrário, fundamentar a descriminalização do porte ao consumo pessoal exatamente 

na necessidade de demonstrar os danos à mesma saúde pública. Ao mais grave, 

desnecessário demonstrar o dano; ao menos grave, a necessidade de fazê-lo. 
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Na resolução de conflito entre os direitos coletivo e privado em análise, não seria 

equivocado privilegiar o interesse público coletivo, afinal, não é à toa que a 

Constituição traz mandado expresso de criminalização ao tráfico de drogas. Isso traz 

à tona a preocupação do legislador diante dos malefícios das drogas e dos seus 

efeitos sociais negativos, daí o objeto jurídico da norma penal ser a saúde pública. Em 

regra, a vida privada há de ser preservada, mas isso não quer dizer que o princípio 

constitucional não comporte flexibilizações; não há direitos fundamentais que não 

comportem limites, tampouco liberdades absolutas.  

Almeida (2009, p. 721) adverte que no cenário de conflito entre direitos “impõe-se o 

jugo da ‘ponderação’ para o encontro da resolução ‘razoável’. Assim é o direito à 

privacidade em conflito com o direito público, a impor interpretação à luz do caso 

concreto para a identificação da solução mais justa”. O problema é que, não raro, os 

argumentos em defesa da criminalização do porte de drogas destinadas ao consumo 

pessoal são tomados por moralistas, confundidos ou intencionalmente considerados 

paternalistas e reacionários pelos defensores da descriminalização, na medida em 

que arranham preceitos liberais. 

Por isso é que a advertência de Almeida (2009) é bem-vinda quando evoca a 

ponderação na interpretação de cada caso concreto. Não se trata de defender a 

criação de um padrão de conduta, o estabelecimento do moralmente correto ou 

errado, pois o homem é livre na acepção da palavra, física e, sobretudo, 

intelectualmente. Assim, deve permanecer forjando seu pensamento ao livre exercício 

de sua autodeterminação.  

Nesse sentido, a título de argumentação, é impensável estabelecer padrões de 

condutas lastreados na sexualidade, por exemplo, criando a ideia de que o correto é 

o heterossexualismo e o incorreto, moralmente reprovável, é o homossexualismo. 

Orientações sexuais não servem para determinar qualquer aspecto, a não ser a 

preferência sexual do indivíduo. Em Direito Penal, elas são particularmente inúteis, 

porque não representam perigo algum à sociedade. Contudo, crê-se que, no caso das 

drogas, inexista essa mesma inocuidade.  

Diferentemente das questões sexuais, religiosas e outras, as drogas representam um 

risco cientificamente comprovado à saúde. A restrição de sua circulação na sociedade 
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não é capricho do legislador ou preceito moralista; trata-se de real e fundamentado 

risco à saúde pública. Ao colocar o direito à privacidade à frente dos interesses 

coletivos no caso das drogas, parece que se desconsiderou totalmente que o usuário 

é um agente social e que não há evidência, tampouco garantia de que a conduta de 

portar e fazer uso de drogas ficará restrita ao seu universo privado. Como agente 

social, há que se discutir a responsabilidade do usuário perante a sociedade da qual 

faz parte. O usuário é vítima do seu vício, isso é fato, e sua condição de dependente 

não é causa de inveja, pelo contrário, de modo que a despenalização do consumo e 

a percepção do usuário como doente é acertada.  

Por outro lado, ao fundamentar a inconstitucionalidade no exercício da 

autodeterminação, a ideia que se passa é a de que o consumo é opção consciente, 

um exercício de liberdade e autonomia. Diante disso fica a questão: o usuário é vítima 

das drogas e, portanto, um coitado? Ou é um agente social no livre exercício de suas 

vontades, são e consciente? Essa última questão é particularmente interessante 

quando se trata dos usuários eventuais, aqueles que consomem droga por diversão. 

Pois bem. Se doentes, que sejam tratados como tais, inimputáveis. Se não, se 

conscientes das suas opções, por que não exigir deles responsabilidade perante a 

sociedade em que vivem? Enfatiza o ministro Fachin que 

O controle de constitucionalidade sobre a incriminação de tipos de perigo 
abstrato não recai, portanto, sobre a potencialidade de ofensa a um 
determinado bem jurídico, nem sobre a sua potencialidade concreta. Trata-
se, em verdade, de se analisar se é adequada a imposição de dever do 
cuidado à vista da experiência comum que se faria sobre a hipotética 
imputação formulada pelo legislador (grifo nosso).  

Portanto, à luz do que adverte o ministro Fachin, cabe a análise no caso concreto, se 

é adequada a imposição de dever de cuidado ao usuário de drogas, não só com 

relação à exposição de sua própria saúde a perigo, mas também com relação à 

coletividade, à vista da experiência que revela que as drogas têm um perigo potencial 

de dano, bem como por se tratar o usuário de um ente social.  

Nesse quadro, se considerado o usuário como dependente, portanto, como doente 

mental, logo, ele é inimputável, nos termos do art. 26 do Código Penal. Não há que se 

falar em exigir responsabilidade, bem como há que se considerar que o tratamento 

penal atualmente dispensado lhe é mais favorável, porque nem sujeito às medidas de 
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segurança do art. 96 do Código Penal está, deduzindo-se, pois, que o legislador não 

considera o usuário de drogas nem sequer um sujeito periculoso.  

De outro giro, se considerado são e consciente, apto ao exercício de sua 

autodeterminação, não há porque não se exigir do usuário responsabilidade frente ao 

perigo que as drogas representam, não só à sua saúde, mas à saúde coletiva. 

Também por essa via não se vislumbra tratamento indigno ou desproporcional ao 

usuário, já que a atual legislação o isenta de pena restritiva de liberdade, impondo-lhe 

apenas sanções que se mostram compatíveis à conduta de menoscabar com dever 

de cuidado para com a saúde pública.  

Não se trata, pois, de paternalismo estatal, no qual o Estado interfere na vida do 

cidadão, determinando-lhe o que é melhor para si, mas da defesa de um bem jurídico 

que é caro à sociedade e pelo qual todos são responsáveis, incluindo o próprio 

usuário. A questão não pode ser relativizada, tampouco tratada sob extremos. Marcos 

regulatórios de proteção à saúde pública não podem ser confundidos com políticas 

paternalistas ou intromissão indevida do Estado, menos ainda com posturas 

moralistas. Proibir o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e jovens, por 

exemplo, não constitui intromissão indevida. Restringir campanhas publicitárias de 

fumo e de álcool na televisão a horários em que jovens e crianças têm acesso mais 

restrito também não pode ser considerado algo moralista. Trata-se de defesa da 

saúde pública frente aos males já comprovados que tais substâncias carregam. É bem 

verdade que tais intromissões não são de caráter penal. Contudo, no caso das drogas, 

a interferência penal se justifica por seu perigo normativo característico. 

A descriminalização do porte de droga para consumo próprio gravita em torno da 

desconsideração tanto do objeto jurídico tutelado pela norma (a saúde pública), 

quanto da concepção normativa de perigo atribuída às drogas, o que não pode 

acontecer. A rigor, não existem objetos naturalmente perigosos; o perigo do objeto dá-

se em função de sua relação com o homem. Um punhado de maconha em cima da 

mesa é só um punhado de maconha em cima da mesa, enquanto ninguém nele tocar, 

ninguém dele dispor; sozinha, como objeto, a maconha não tem poder nocivo algum, 

não trará e não fará mal a qualquer pessoa. O perigo da maconha ou de qualquer 

outra droga faz-se quando ela entra na esfera de disponibilidade do homem.  
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O Direito Penal atua sobre a conduta humana, não sobre objetos. É por isso que 

podemos admitir que a droga, por si só, não é perigosa. Mas, uma vez à disposição 

do homem, ela ganha foros de periculosidade, tamanha, que o legislador optou por 

lhe dar a presunção máxima de perigo, classificando os delitos da Lei de Drogas como 

de perigo abstrato, antecipando a sanção penal para antes mesmo da destinação final 

à droga, se ao uso ou à traficância; portá-la já é o suficiente para caracterizar o injusto 

penal. Portanto, o que se quer deixar claro é que, graças à presunção de perigo 

normativa das drogas, não interessa na posse de quem ela esteja ou qual seja a 

intenção de seu possuidor, o perigo subjaz, ele é permanente, perene, não deixa de 

existir. 

Contudo, ao teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o que se vislumbra é a 

desconsideração da periculosidade, tanto normativa quanto real das drogas, na 

medida em que nas mãos do usuário ela deixa de ser perigosa, enquanto que nas 

mãos do traficante continua sendo.  

É inaceitável, inclusive sob a ótica da proporcionalidade, tão evocada no julgado, que, 

em um caso hipotético, tenhamos um traficante portando uma porção de maconha e 

que, portanto, nesta condição, a droga tenha o potencial abstrato de lesionar a saúde 

pública ao ponto de justificar uma sanção penal, mas que, no momento seguinte, 

quando entregue ao usuário, perca tal periculosidade. A um, pena de cinco anos de 

reclusão, no mínimo; ao outro, atipicidade de conduta, não crime. De uma única vez, 

atropela-se o conceito de perigo abstrato e o princípio da proporcionalidade, 

desconsiderando-os por completo, bem como se altera o bem jurídico tutelado, já que 

a incidência da norma ao tráfico justifica-se por ataque ao bem jurídico saúde pública, 

enquanto que se torna inconcebível a criminalização do consumo porque o bem 

jurídico passou a ser a saúde individual, não punível a conduta, por considerá-la 

autolesão. 

Note-se que os verbos nucleares do tipo de ambos os delitos são os mesmos: o que 

tipifica a conduta do art. 28 é adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer 

a droga, núcleos do tipo encontrados também no art. 33 (mais um aspecto de 

similitude entre os tipos), que têm os mesmos objetos jurídicos tutelados e são de 

perigo abstrato. Malgrado tal semelhança conceitual, não há, tecnicamente, nada que 
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permita afirmar que a droga perca seu potencial ofensivo quando deixa de ser 

“guardada” pelo traficante e passe a sê-lo pelo particular para consumo pessoal. 

Ousa-se dizer que, da forma como se opera, há uma potencialização do perigo 

abstrato das drogas nas mãos dos usuários. Sem regulação alguma, sem a imposição 

de regras de consumo estabelecendo locais, quantidade, preservando jovens e 

crianças etc., o perigo à saúde pública aumenta. Um dos argumentos diz respeito à 

condição do usuário como agente social.  

Todo homem vive em sociedade, é um agente social, é um ator que interage, que 

absorve, que toma e que dá exemplos, forma opinião e tem responsabilidade perante 

a sociedade quanto aos seus atos. Considerando essa condição humana de 

sociabilidade, imagine-se um professor de ensino fundamental que vai às aulas com 

um cigarro de maconha preso à orelha ou à vista, no bolso da camisa. Tal conduta é 

potencialmente perigosa à saúde pública? Crê-se que sim. Ora, não se trata de 

moralismo, concepções sobre certo e errado, mas do fato de que crianças estão em 

processo de formação, em todos os aspectos, físico, moral, intelectual etc. Não à toa, 

veda-se seu acesso ao álcool e ao fumo, bem como procura-se protegê-las da 

influência de campanhas publicitárias relacionadas a tais produtos. Considerando-se 

que o professor é uma figura tomada como exemplo, um modelo, e que, possivelmente 

goza da admiração de seus alunos, qual seria o impacto na formação e quão 

propensas estariam essas crianças a experimentar drogas pelo simples fato de o 

virem com um cigarro de maconha?  

Ao professor não restaria restrição alguma, somente moral; sua conduta é atípica, 

posto que guarda a droga para consumo próprio. Esse tipo de argumento ora lançado 

é criticado sob o aspecto da “coisificação” do homem, ou seja, o ser humano não pode 

ser uma “coisa”, um modelo, servir de exemplo aos outros, e está ligado à concepção 

de pena que se tinha no período pré-iluminista, no qual o réu era flagelado para servir 

de exemplo ao resto da sociedade.  

Noutras palavras, argumenta-se que não se pode exigir que o professor seja exemplo 

de nada, do moral ou do imoral, não se pode nem sequer classificar o uso de drogas 

como algo ruim ou bom, trata-se somente do exercício de um direito. Contudo, não se 

está a exigir que o professor ou qualquer outro usuário venha a ser um exemplo de 
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conduta, até porque realmente seria muita hipocrisia considerar que fumar maconha 

é imoral enquanto que muitas crianças veem seus pais bebendo em casa. O que se 

pode e deve ser exigido é o dever de cuidado, não para consigo, mas para com a 

sociedade, em face do poder destrutivo e do perigo que as drogas representam.  
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5 REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

As conclusões a que se pode chegar findo o trabalho de pesquisa e análise podem 

ser apresentadas em quatro grupos. O primeiro, relativo aos crimes de perigo abstrato, 

propriamente ditos; o segundo, relacionando as drogas e o perigo; o terceiro, aos 

crimes de perigo abstrato e as tipificações dos arts. 28 e 33 da Lei de Drogas; o último, 

acerca do processo de descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. 

Sobre os crimes de perigo de abstrato, conclui-se que, embora sua técnica de 

tipificação seja objeto de críticas, sobretudo por suposta afronta ao princípio da 

ofensividade, não se vislumbram problemas de ordem dogmática que lhes tirem a 

legitimidade ou invalidem sua aplicabilidade, desde que, por óbvio, respeitados os 

critérios de razoabilidade e oportunidade na confecção do tipo. 

No mesmo sentido, observado o princípio da razoabilidade, não se vê nos crimes de 

perigo abstrato contradição alguma com a intervenção mínima, na medida em que, 

mesmo antecipando com relativa severidade a intervenção penal à fase da conduta, 

o que denota um movimento de expansão do Direito Penal, ainda assim é possível 

mantê-lo dentro dos limites da intervenção mínima. Para tanto, basta limitar seu 

emprego a bens jurídicos relevantes e constitucionalmente valorosos, sem incidir na 

desproporção das penas, efetivando-se a razoabilidade e a oportunidade. 

Conclui-se também que, graças às características típicas da sociedade de risco, os 

crimes de perigo abstrato se apresentam como via jurídico-penal adequada à proteção 

de bens jurídicos coletivos, porque incidem sobre a conduta perigosa, evitando, ao 

menos em tese, a concretude do dano. Afinal, não se pode esperar que danos 

ambientais, ao sistema financeiro ou mesmo à saúde pública se materializem para 

que só então o Estado efetive a proteção penal. 

Por fim, no que tange os crimes de perigo abstrato, restou demonstrado que seu ponto 

vulnerável não é a ausência de lesividade, mas, sim, a desproporção, de modo que 

os contrários a essa espécie de tipificação encontrariam mais elementos de crítica 

caso se dedicassem a promover um controle de constitucionalidade sob a ótica do 

controle material de intensidade. 
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Relativamente às drogas e ao perigo a elas inerente, convém recordar que o objetivo 

deste trabalho era exatamente demonstrar o perigo abstrato das drogas lícitas e 

ilícitas e, neste particular, conclui-se que, em verdade, as drogas não têm um perigo 

abstrato. Muito pelo contrário, trata-se de algo real e efetivo. A par de estudos 

científicos a respeito, não é possível admitir que drogas ilícitas sejam mais ou menos 

perigosas do que as lícitas; todas têm um potencial danoso considerável à saúde 

pública e individual dos usuários. 

O perigo abstrato das drogas remonta a uma questão de política criminal, de modo 

que, tecnicamente, não se pode dizer que as drogas lícitas representem um perigo 

abstrato, somente porque não paira sobre elas a concepção normativa de perigo. 

Nada mais. Isso, contudo, não significa que não representem perigo, pelo contrário; 

crê-se que o representam em par de igualdade com as drogas ilícitas ou, 

especulativamente, até mais, pois seu consumo é socialmente aceito.  

Quanto às tipificações dos arts. 28 e 33 da Lei de Drogas e suas relações com a teoria 

dos crimes de perigo abstrato, conclui-se que: 

a) dogmaticamente, são absolutamente iguais, trata-se de delitos de perigo 

abstrato que tutelam o mesmo bem jurídico; 

b) a tipificação do art. 28 mostra-se muito mais coerente e proporcional do que a 

do art. 33, na medida em que, por se tratar de conduta de pequeno potencial 

ofensivo, apresenta penas devidamente adequadas, excluindo do preceito 

secundário penas privativas de liberdade; 

c) a despeito do questionamento constitucional a que vem sendo submetido o art. 

28, crê-se que, se o art. 33 for submetido ao mesmo criterioso controle de 

constitucionalidade, com a análise de controle material de intensidade a 

respeito de sua proporcionalidade, é induvidoso que a norma deveria ser 

declarada inconstitucional. 

Por fim, há que se concluir apresentando as críticas relativas ao processo de 

descriminalização do art. 28. Nesse sentido: 

a) inicialmente, a descriminalização é bem-vinda; 

b) contudo, da forma como se opera, via Judiciário, apresenta-se insatisfatória; 
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c) descriminalizar, sem, no entanto, legalizar as drogas, reforça o paradoxo já 

existente de que uma atividade lícita (o consumo de drogas) só pode ser 

exercida com o fomento a uma atividade ilícita (o tráfico). Portanto, é 

contraditório descriminalizar o consumo e manter a proibição ao tráfico. 

Guardadas as devidas proporções, seria como descriminalizar a receptação do 

art. 180 do Código Penal, mantendo-se a tipificação do furto e do roubo; 

d) a alegada desproporção não existe no art. 28; 

e) a descriminalização não resolverá o problema da superpopulação carcerária; 

f) não há evidências científicas de que o usuário sofra estigmatização devido à 

criminalização da conduta e, no mesmo sentido, inexiste igualmente evidência 

de que a suposta estigmatização deixará de existir descriminalizando-se  

o art. 28; 

g) a eventual descriminalização, ao que tudo indica, abarcará somente a 

maconha, excluindo outras drogas, o que reforça as incoerências e 

contradições; 

h) não há estudos científicos conclusivos que comprovem ser a maconha inócua 

à saúde ou ao menos que represente menor potencial ofensivo, de modo que 

também é incoerente o privilégio concedido a essa droga. 
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