
com exame minucioso do pensamento jurídico penal 
espanhol e brasileiro a esse respeito. Conclui, enrão, 
s crimes de perigo abstrato devem ocupar no direito 
lirado por meio de critérios materiais. 

, é sugestiva a análise do pensamento de Blanca Men
.uem o crime de perigo abstrato, em um direito penal 
ressupostos de cunho material e limites definidos. Os 
scritos pela norma ao menos devem ter a aptidão para 
'e implicar um perigo real para o bem jurídico, com a 
cláusula geral de lesividade. 

na Lobo da Costa, especialmente no que tange aos 
}ue o legislador, ao menos, deveria tipificar condutas 
'ljUSto mais evidenre, evitando-se a criminalização de 

5, como se vê na Lei n. 9.605/98. 


:onhecimenro de não ser o Direito Penal estrutural

ecer respostas legítimas e eficienres ao meio ambienre 
. de se abrir mão ou flexibilizar princípios fundamen
sividade, da ultima ratio, da proporcionalidade, per
se poderia recorrer ao Direito Administrativo sancio
madas modificações relevanres, promovendo-se ampla 

: ao final "reestruturar o direito administrativo em seu 
., com o estabelecimenro de uma parte geral, consoli

rantias e parâmetros gerais, sendo certo não existirem 
15 entre o ilícito administrativo e o penal . 

sta solução proposta, apenas registrando, estar o gran
ção de uma estrutura estatal capaz de dar eficácia às 
vas, mais facilmente implementadas do que as de na
igual efeito de reafirmação do ordenamenro. 

lutoramento, aprovada com distinção, que tive a satis

rientar, constitui, como se vê por este breve apanhado, 

crítico de nosso atual Direito Penal, uma reflexão con

iarede muitos dos falsos saberes repetidos de modo ir

apressados dos modismos do pós-modernismo penal. 

Miguel Reate Júnior 
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