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Simpósio: 09 - DIREITOS HUMANOS, CONFLITOS ARMADOS E OS ATENTADOS 
CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO E O DIREITO PENAL 
 
RESUMO: Para atender à contenda social decorrente da atuação de milícias privadas e 
ações de grupos de extermínio na região nordeste do Brasil, o legislador penal editou o 
artigo 288-A do código penal brasileiro com o fito de impor penalidade mais severa à 
essa modalidade de associação criminosa. A milícia privada se aproveita da situação de 
ausência de Estado para se firmar seu lugar na sociedade de modo extremamente violento, 
armado e caracterizado pela ruptura dos limites de atuação atinentes à contenção de 
crimes no Estado democrático de direito. Não obstante o nobre mister legislativo, que tem 
por pano de fundo a proteção do direitos humanos e garantia de paz às pessoas, sob o 
manto dos direitos fundamentais, afinal, está-se diante de um crime contra a paz pública, 
fato é que, ao invés de refletir e desenvolver adequadamente um tipo penal que observasse 
a necessária tipicidade cerrada, instrumento que por excelência orienta a dogmática penal 
vigente no Estado social e democrático de direito, empregou-se tipicidade aberta. A 
abertura da tipicidade é característica de um direito penal feito às pressas, tão somente 
para atender ao clamor público, chamado também de direito penal de emergência, pois é 
empregado para atender emergencialmente determinada questão que desponta como 
grave na coletividade, marcando o expansionismo penal. O direito penal de emergência 
gera legislação deficitária, com precariedade de redação e com utilização de utiliza de 
técnicas legislativas de questionada legitimidade no Estado democrático de direito, como 
normas penais em branco, tipos penais abetos, normas de perigo abstrato, dentre outras. 
Dessa feita, percebe-se nítido desequilíbrio entre a proporcionalidade negativa e positiva 
nos tipos penais redigidos sob a égide emergencial. Ao abrir o tipo, por exemplo, pune-
se com até 8 anos de reclusão a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou 
esquadrão, sem que ao menos exista no texto positivado as definições dessas figuras. Ao 
deixar de observar a taxatividade das normas penais incriminadoras, abre-se um leque de 
possibilidades de interpretação, o que, consequentemente, gera insegurança jurídica. 
Desse modo, mister discutir os caminhos seguros nos processos de criminalização no 
Estado democrático de direito, que contemplem o Estado com a proibição do excesso, 
bem como com a da proibição da proteção deficiente, o que denota um direito penal 
proporcional estrito senso e fundamentado rigidamente em uma pauta mínima de direitos 
humanos.  
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