
Questões e Barema. Prova Regular  

 

 

1) Como o surgimento dos microssistemas interfere na expansão do Direito Penal? 

 

Pontos a serem abordados  

 

• Abrangência totalizadora e caráter generalizante das modernas codificações 

• Direito Codificado como “centro do universo jurídico” 

• Surgimento de leis especiais, sistemas próprios 

• A substituição do cidadão, categoria generalizante, pela pessoa que faz parte de um 

determinado grupo.  

• Os microssistemas são corolário do surgimento de novos bens jurídicos dignos de proteção.  

• microssistemas representam uma “verdadeira lógica de setor” que quebra a unidade 

generalizante do código  

• processo crescente de incriminação via microssistema como resposta estatal meramente 

simbólica a um determinado grupo de interesse  

• microssistemas e o aumento de bens e interesses tuteláveis – surgimento de um direito penal 

secundário ou extravagante  

• Os microssistemas tem sua disciplina penal, o que interfere na criação de novos tipos e 

expansão do Direito Penal.  

•  

 

2) Correlacione os atípicos gestores da moral com a tecnolinguagem que constitui uma das 

características essenciais dos microssistemas. 

 

• Gestores atípicos da moral como causa à expansão do direito penal (Silva Sanchez) 

• quem são os novos gestores da moral? Formados em princípio apenas por estamentos 

burgueses-conservadores, mas que hoje também são representados por organizações 

ecológicas, feministas, de consumidores, antidiscriminatórias, de determinado grupo ou 

categoria profissional. Todas elas  encabeçam a tendência a uma progressiva ampliação do 

Direito penal na ordem de proteção de seus respectivos interesses (Silva Sanchez) 

• Em razão da sua natureza setorizada, os gestores atípicos da moral pretendem, através da 

produção legislativa penal, afirmar sua posição social, satisfazer suas necessidades, 

reconhecer seus direitos, e, sobretudo, concretizá-los. 

• Criação de “leis ad hoc” pelo Estado para solucionar questões pontuais, atender interesses 

específicos  

• Leis que ostentam conteúdo específico, destinatários específicos e linguagem específica: 

tecnolinguagem  

• linguagem própria provoca o surgimento de “especialistas” - monopólio sobre o conhecimento 

dos microssistemas  

• “estatuto dos grupos”, cujos termos e conteúdos são inacessíveis à boa parte da população 

• a contratualização da lei e a inversão do princípio de que “o contrato tem força de lei entre as 

partes”, sendo este substituído pela noção de que “a lei tem força de contrato entre as partes”. 

• proliferação de microssistemas e obscuridade do conteúdo das leis (Sebástian Mello) 

• hipertrofia penal como instrumento de administração de situações particulares  

 

 

 

 


