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RESUMO 
 

Com origem na Alemanha e desenvolvida principalmente a partir da sistematização 
realizada por Roxin dos estudos de Larenz e Honig, a teoria da imputação objetiva 
buscou trazer um novo filtro normativo de uso necessário na tarefa de atribuição de 
responsabilidade penal. As dificuldades e insuficiências metodológicas das teorias 
limitadoras do nexo de causalidade calcadas em fatores puramente naturalísticos 
prepararam um terreno altamente fértil para o surgimento de uma teoria que buscasse 
como fundamento um conteúdo axiológico e normativo hábil a aferir responsabilidade 
penal, com o parcial abandono da simples relação de causa-efeito de cunho 
eminentemente naturalista.  
 
 
Palavras-chave: imputação objetiva, risco permitido, risco proibido. 
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ABSTRACT 
 

 

Originating in Germany and developed mainly from the systematization carried out by 
Roxin from the studies of Larenz and Honig, the theory of objective imputation sought to 
bring a new normative filter of necessary use in the task of assigning criminal liability. 
The difficulties and methodological deficiencies of limiting theories of the causal link 
modeled on purely naturalistic factors, prepared a highly fertile ground for the 
emergence of a theory that sought to ground a normative and axiological contents 
skilled at assessing criminal responsibility, with the partial abandonment of the simple 
cause-effect relation eminently naturalistic. 

 

Keywords: objective imputation, allowed risk, prohibited risk. 
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INTRODUÇÃO 

 

A teoria da imputação objetiva busca demonstrar a relevância do critério 

axiológico no processo de atribuição de responsabilidade penal no direito penal 

contemporâneo. É de extrema importância a busca da visão doutrinária sobre a 

necessidade do uso de mecanismos valorativos para limitar o nexo de causalidade 

proposto pelas teorias clássicas relacionados ao tema. Como tal processo axiológico 

tem sido realizado na grande maioria dos casos pela teoria em análise, esta se mostra 

como a expressão última da sistematização de critérios distintos de contenção da 

imputação. 

A análise do tema deve envolver os aspectos mais importantes do conceito 

de nexo de causalidade e de sua aplicação no direito penal segunda as teorias já 

existentes, além da sua possível (in)compatibilidade com os critérios normativos de 

imputação propostos pela teoria em voga. 

A imputação objetiva é tema que tem atraído a atenção dos mais 

renomados doutrinadores penais do cenário mundial. O desenvolvimento da ciência 

penal e a mudança dos parâmetros aferidores do nexo de causalidade têm gerado 

grandes polêmicas na história do direito. 

Nunca se negou as problemáticas envolvendo a causalidade e a definição do 

seu nexo em todas as ciências. Afirmar que algum acontecimento categoricamente é 

efeito necessário de um acontecimento anterior é tarefa que sempre exigiu grandes 

esforços por parte de estudiosos de todas as áreas. Não se trata de um problema 

penal, sequer de um problema jurídico, mas de algo nunca resolvido de forma pacífica 

por nenhuma ciência ainda conhecida. 

O desenvolvimento da causalidade para o direito sempre manteve um 

paralelo com o desenvolvimento do nexo causal em outras ciências: principalmente 

com a física. Esta sempre se preocupou em criar leis que explicassem o determinismo 

mundano – leis que em sua grande maioria trazem aspectos causais. 

Todas as problemáticas envolvendo a causalidade para a física foram 

transplantadas para o direito. Sendo este uma parte do todo, um emaranhado de leis 

que se aplicam ao mundo, nota-se que seu objeto de aplicação coincide (pelo menos 

em parte) com o objeto de aplicação da própria física. 
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Com o desenvolvimento da física, começou-se a questionar o juízo de 

certeza proveniente das suas próprias leis – tarefa iniciada com as descobertas de 

Einstein. Esse ambiente de insegurança atingiu o direito penal de tal forma que parece 

inadmissível conter o poder punitivo nos dias modernos utilizando-se apenas de leis 

causais. 

Há necessidade de um juízo penal pormenorizado para estabelecer que um 

fato possa realmente ser atribuído à determinada pessoa – tal juízo de imputação não é 

capaz de fornecer resultados satisfatórios se desprezar critérios valorativos. É preciso 

valorar a conduta como um todo para poder atribuir (ou não) o resultado à pessoa que 

a praticou. 

A sistematização desses postulados normativos tem sido realizada em 

grande parte pela teoria da imputação objetiva. O tema ainda é novo e controverso, 

mas uma análise mais detalhada dos critérios propostos e de sua utilidade 

provavelmente será de muita utilidade para a contenção de abusos no direito penal e 

conseqüente democratização do mesmo. 

Quais os critérios normativos seguros propostos pela teoria da imputação 

objetiva em respeito à sistemática penal vigente? Na busca de tais respostas algumas 

hipóteses podem ser trabalhadas: a aplicação de todos os postulados da teoria da 

imputação objetiva devem se dar de uma forma integral dentro de uma teoria própria da 

imputação; alguns critérios propostos não possuem a segurança jurídica necessária 

para aplicação prática, devendo a teoria ser rechaçada como um todo; as premissas e 

conclusões da teoria podem trazer benefícios na democratização do direito penal ao 

agregar novos critérios normativos para a atribuição da responsabilidade penal. 

O objetivo da pesquisa será identificar as características da teoria da 

imputação objetiva e os critérios normativos de imputação por ela propostos para 

analisar a segurança e utilidade de tais critérios no direito penal contemporâneo, de 

modo a conter o processo de expansão da atribuição de responsabilidade penal 

provocado pela ausência de critérios seguros nas teorias da causalidade. 

Quanto às bases de investigação para se alcançar o resultado desejado, 

será utilizado o método dedutivo, que buscará as constatações gerais para chegar a 

uma conclusão específica sobre o tema proposto. No que se refere à abordagem do 

problema, a pesquisa qualitativa ajudará a encontrar os aspectos subjetivos e 

motivações na investigação doutrinária sobre o tema. Para o alcance do objetivo geral 
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será utilizada a pesquisa exploratória. A pesquisa bibliográfica será o procedimento 

técnico utilizado em busca da percepção e fundamentação teórica de diversos 

doutrinadores, bem como a análise sucinta da legislação pátria e sua adequação ao 

tema proposto. 

A Ciência do Direito não pode prescindir de um árduo trabalho interpretativo 

ao buscar alcançar os fins sociais para os quais fora criada. Atualmente, vê-se como 

objetivo do Direito a consecução da justiça entre os homens, fato este que constitui 

elemento fundamental para o convívio social e a realização do bem individual e comum 

(BITTAR, 2003). 

A teoria da imputação objetiva se apresenta como um dos temas mais 

relevantes do direito penal hodierno em todo o mundo, embora o tema ainda não se 

encontre maduro e não exista uma tendência à pacificação em relação às premissas 

trazidas pela teoria. Gradativamente ela vem atraindo cada vez mais a atenção dos 

juristas brasileiros, embora sua utilização prática ainda prescinda de homogeneidade e 

unanimidade, tanto nos critérios, quanto na efetiva aplicação (PRAZAK, 2009). 

A teoria em análise rompe com vários paradigmas já consagrados no plano 

jurídico, contribuindo para uma reviravolta no estudo da causalidade e imputação em 

direito penal, principalmente se levar em conta que o estudo clássico do tema costuma 

adotar critérios puramente naturais para auferir a responsabilidade penal (JUNQUEIRA, 

2009). 

Como salienta Gomes (2011, p. 129) “a tipicidade objetiva, a partir da 

moderna teoria da imputação objetiva de Roxin (1970), foi enriquecida com uma nova 

exigência consistente na atribuição do fato ao risco criado ou incrementado pelo agente 

(como obra dele)”. Como salientado pelo citado autor, até tal momento o cenário 

jurídico penal em todo o mundo era dominado pela teoria finalista da ação, proposta 

por Hans Welzel – o finalismo ainda é aceito pela grande maioria da doutrina penal 

brasileira. 

A teoria da imputação objetiva e suas premissas axiológicas soam como 

novidade para grande parte do setor conservador da doutrina brasileira. Não seria 

totalmente incoerente conjecturar que a revolução proposta pela implantação de tais 

critérios normativos na teoria do delito e a dificuldade de se adaptar a esses novos 

tempos e exigências sejam uma das causas da rejeição de tal teoria por parte de 
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grande setor doutrinário – como bem observado por Rocha (2002, p. 143 apud 

FERNANDES, 2007, p. 2): 

Em pleno século XXI, o mundo enfrenta nova crise em seus paradigmas 
ideológicos. Chegamos ao fim de uma era moderna com espíritos desiludidos 
pelas profecias de exaurimento da capacidade explicativa das grandes 
narrativas ideológicas. Pregou-se o “fim do marxismo” e até mesmo o “fim da 
religião”, o “fim da ciência”, o “fim da evolução”, o “fim da história”. A pós-
modernidade, que a princípio poderia sugerir a superação dos esquemas 
explicativos dos grandes discursos, ainda não encontrou linhas interpretativas 
próprias para a melhor maneira de composição social. Ensaiando os primeiros 
movimentos, a nova era não foi capaz de estabelecer seus paradigmas 
ideológicos. Não obstante, a temporalidade pós-moderna parece exigir a 
reconciliação das construções teóricas com a realidade social. A perspectiva 
concreta para as teorias, no contexto de ausência de novos paradigmas, tem 
estimulado esforços para a reciclagem de antigas preposições teóricas, de 
velhas soluções políticas. 

 

E teoria da imputação objetiva soa como uma necessidade de adaptar o 

direito às exigências sociais pós-modernas. Como bem observado por Jakobs (2003, p. 

27), “o Direito da atualidade não garante tanto conteúdos fixos, mas, ao contrário, 

condições de funcionamento de uma sociedade pluralista.” A lei penal deve ser séria e 

capaz de tranqüilizar a opinião pública, gerando ordem social, sob pena do direito penal 

obter caráter puramente simbólico, ocasião na qual os riscos não se neutralizam, 

havendo uma espécie de direito penal promocional, não conduzindo para uma justiça 

penal prática, mas utilizando-a como mero difusor ideológico (FERNANDES, 2007). 

Os riscos produzidos nas sociedades da pós-modernidade são menos 

evidentes do que o risco gerado nas sociedades mais antigas, assim, como bem 

salienta Filho (1982, p. 5), “uma exata concepção do Direito não poderá desprezar 

esses aspectos do processo histórico”. Resta clara a urgência no processo de 

atualização do direito em relação ao processo histórico sob o qual ele está submergido. 

Os objetivos da teoria da imputação objetiva, como bem delineados por 

Vieira (2006, p. 5), podem ser assim sintetizados: 

O interesse primordial dessa teoria é identificar as hipóteses em que alguém 
pode ser considerado responsável por determinado resultado jurídico, não sob 
a ótica meramente causal (relação causa-efeito), mas sob o aspecto valorativo, 
vale dizer, quando é justo considerar alguém como verdadeiro responsável por 
determinada lesão a algum bem jurídico. Afirma a doutrina que a relação de 
imputação objetiva constitui elemento normativo implícito do fato típico, cuja 
função essencial é a de servir como critério restritivo do dogma causal material. 
(grifos do autor) 
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Segundo Prazak (2009), o eixo central da teoria da imputação objetiva se 

deslocou da possibilidade de denominação da causalidade para fixar se houve a 

realização de uma ação criadora de um risco proibido e se este risco se converteu no 

resultado repugnado pela norma (PRAZAK, 2009).  

Deve-se atribuir a imputação a natureza teleológica uma vez que o fato é a 

realização da vontade e a imputação o juízo que relaciona o fato com a vontade. “A 

imputação é chamada de objetiva porque essa possibilidade de previsão não é auferida 

com base na capacidade e conhecimentos do autor concreto, mas de acordo com um 

critério geral e objetivo” (PRADO, 2006, p. 217). 

O critério que busca imputar ao sujeito determinado fato e diferenciá-lo dos 

acontecimentos vinculados ao acaso é de natureza objetiva, não a finalidade subjetiva, 

devendo ser examinadas as capacidades potenciais, não o real conhecimento do autor. 

Há uma verdadeira mitigação da análise do elemento anímico por parte da teoria – pelo 

menos no que se refere à análise realizada dentro dos próprios critérios propostos por 

ela, sem afetar a análise do elemento subjetivo a ser realizada posteriormente. 

Esse processo de esvaziamento do elemento subjetivo (não de desprezo, já 

que se continua avaliando a intenção do agente no momento da conduta, mas apenas 

há uma mitigação da importância de tal análise com a consequente alteração do 

momento de realização da mesma) não busca a criação de uma responsabilidade 

penal objetiva (punição sem agir doloso ou culposo), mas, ao contrário, procura reduzir 

o âmbito de incidência do direito penal – postulado em total acordo com uma sociedade 

democrática e pluralista. 
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5. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 
 
1.1 Direito Penal e Nexo Causal 

    

A evolução da sociedade carrega consigo a evolução jurídica: muitas das 

inovações jurídicas nascem, senão para exprimir, ao menos para colocar, no grande 

escaninho dos direitos, cada nova forma de atividade introduzida por quaisquer 

inovações (TARDE, 2002). 

Com o desenvolvimento do capitalismo e a consequente expansão do 

processo de globalização, novos riscos surgiram e o direito penal da pós-modernidade 

deve estar atento às mudanças sociais para se adaptar e se adequar ao modelo social 

existente, proporcionando justiça e paz social.  

O modelo de sociedade atual pode ser definido como “sociedade líquida” – 

expressão de Bauman. Nestas sociedades, o único atributo perene é a mudança. O 

estar em movimento torna-se mais saudável do que a fuga na direção incorreta. Esse 

ambiente gera medo, que, por conseqüência, gera mais necessidade de atuação penal. 

Pode-se dizer que esse efeito age como uma espécie de desencanto da pós-

modernidade – desencanto marcado pela insuficiência do conhecimento teórico em 

afastar o desconhecido. Nesse sentido: 

 

„Medo‟ é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e 
do que deve ser feito – do que pode e do que não pode – para fazê-la parar ou 
enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. 
A experiência do viver na Europa do século XVI – o tempo e o lugar que nossa 
Era Moderna estava para nascer – foi resumido por Lucien Febvre, de maneira 
clara e admirável, em apenas quatro palavras: „Peur toujours, peur partout‟ 
(„medo sempre e em toda parte‟). Febvre vinculava essa ubiqüidade do medo á 
escuridão, que começava exatamento do outro lado da porta da cabana e 
envolvia o mundo situado além da cerca da fazenda. A escuridão não constitui 
a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza – e, portanto, do medo. 
A modernidade seria o grande salto á frente: para longe desse medo, na 
direção de um mundo livre do destino e cego e impenetrável – a estufa dos 
temores. Como ruminou Victor Hugo, de modo melancólico e de vez em 
quando altamente lírico: introduzido pela ciência („a tribuna política será 
transformada numa tribuna científica‟), chegará o tempo do fim das surpresas, 
das calamidades, das catástrofes – mas também das disputas, das ilusões, dos 
parasitismos... Em outras palavras, um tempo livre de toda a matéria de que 
são feitos medos. O que deveria ser uma rota de fuga, contudo, revelou-se, em 
vez disso, um longo desvio. Cinco séculos depois, para nós que estamos na 
outra extremidade do imenso cemitério de esperanças frustradas, o veredicto 
de Febvre parece – mais uma vez – notavelmente adequado e atual. Vivemos 
de novo numa era dos temores. (BAUMAN, 2008, p. 8-9) 
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Diante da realidade científica atual e da sua impossibilidade de colocar luz 

sobre todos os espaços escuros da ignorância, é natural que os medos vão surgir e se 

propagar de forma exponencial. Tais medos vão ser apreendidos socialmente como 

riscos a ser evitados. Talvez por isso a definição da sociedade atual como uma 

sociedade de risco seja de importância primordial para a compreensão do sistema 

jurídico penal pós-moderno. O direito não pode ignorar os dados da realidade que o 

circunda. 

Desse modo, muitas vezes a simples referência ao conceito de causalidade 

típico de um paradigma puramente empírico e superado pode representar ausência de 

solução jurídicas plausíveis na tarefa de enfrentamento de determinados riscos típicos 

do momento em que o mundo se encontra. Riscos estes que não tendem a cessar: 

 

Todos os dias, aprendemos que o inventário de perigos está longe de terminar: 
novos perigos são descobertos e anunciados quase diariamente, e não há 
como saber quantos mais, e de que tipo, conseguiram escapar à nossa 
atenção (e à dos peritos!) – preparando-se para atacar sem aviso. (BAUMAN, 
2008, p. 12) 

 

No plano ideológico e científico já mencionado, o desenvolvimento da teoria 

do delito sofre grandes mutações. Para que se considere determinado fato criminoso 

de forma a legitimar a atuação do direito penal, é clássica a necessidade de uma 

conduta humana geradora de um resultado jurídico desaprovado, sendo imprescindível 

a adequação dessa conduta à lei, sem prejuízo da presença do nexo de ligação entre a 

conduta e o resultado jurídico gerado. 

A relação que se estabelece entre a conduta humana e o resultado por ela 

produzido é intitulada pela doutrina de nexo de causalidade e sua presença é 

indispensável para a aplicação da sanção1 penal. O direito penal (pelo menos na forma 

clássica) “tem na relação de causalidade o campo de trabalho por excelência da teoria 

do delito” e “[...] dita relação é o fio condutor da compreensão do evento delituoso” 

(FERNANDES, 2007, p.3). 

A questão da causalidade e a crise do dogma causal tem se mostrado um 

dos grandes problemas da história do direito penal, principalmente porque a 

causalidade não se restringe a aspectos puramente jurídicos: 

                                                 
1
 Sanção é “todo e qualquer processo de garantia daquilo que se determina em uma regra” (REALE, 

2003, p.72). 
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[...] a questão da causalidade não é uma questão exclusivamente jurídica. 
Tanto a filosofia quanto as demais ciências sempre se ocuparam da 
causalidade. O declínio da hegemonia da legalidade é concomitante do declínio 
da hegemonia da causalidade (TAVARES, 2002, p. 255 apud FERNANDES, 
2007). 

 

A causalidade tem se mostrado o tema mais controvertido das ciências 

contemporâneas. Nesse sentido: 

 

O homem procura entender os mecanismos de atuação no universo para que 
seja possível estabelecer um nexo de causalidade mecânica que permita o 
entendimento de fatos pretéritos, como também a relação de probabilidade de 
ocorrência de fatos futuros. [...] a probabilidade nessa perspectiva, representa a 
previsão matemática de um resultado quando se conhecem as premissas que 
operam nesse „jogo de dados‟, como, por exemplo, o número de dados 
lançados pelo número de apostadores fornece uma probabilidade mensurável 
do acerto (evento futuro e incerto). 
Há nessa concepção uma „previsibilidade determinista‟, como defendeu o 
astrônomo e físico francês Pierre S. Laplace (1749-1827), o que reduzia o 
universo às especulações racionalistas de qualquer homem mediano que 
pudesse cogitar de probabilidades numericamente predeterminadas aplicadas 
aos acontecimentos da natureza. 
Assim, as ciências da natureza fornecem um suporte estatístico para o 
desenvolvimento do conhecimento humano que atua sobre as outras variáveis 
científicas, culturais e sociais, inclusive. (GONDIM, 2005, p. 16-17) 

 

O desenvolvimento da física em matéria de nexo causal ainda não foi 

totalmente apreendido por grande parte das teorias jurídicas, conforme analisa o 

mesmo autor (GONDIM, 2007, p. 17): 

 

Como reflexo do paradigma científico da idade moderna, o debate fomentado 
pela teoria física do determinismo mecânico absoluto da causalidade natural se 
faz sentir até os dias atuais no direito penal, quando se trata de avaliar se é 
possível ao homem desenvolver uma ação com vontade livre e consciente, ou 
sempre atua motivado por força exterior (determinatio purê extrinseca), o que, 
em última instância, representaria a total irresponsabilidade penal ou a injusta 
aplicação da sanção penal condenatória. 
O recente surgimento das ciências humanas (e nesse rol se inclui a ciência do 
direito) no mundo moderno, está carregado de sentido de certeza e exatidão 
que a física, a geometria e a matemática impunham ao conhecimento objetivo, 
fornecendo os instrumentos lógicos para que a racionalidade voltada ao estudo 
do humano pudesse se fixar como conhecimento verdadeiramente científico, o 
que doravante é requisito para a aceitação pública de qualquer postulado 
teórico. 

 

A recente física quântica, que se ocupa da compreensão dos fenômenos de 

ondas e partículas que ocorrem no plano atômico, concluiu que os processos dentro 

dos átomos não são causalmente determinados, mas seguem leis estatísticas, que só 
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permitem enunciados calcados na probabilidade. “Os estudos de Werner Heisenberg 

sobre o princípio da indeterminação do átomo dão azo ao que se chama de „verdadeira 

revolução científica‟” (FERNANDES, 2007, p. 4). Tal fato atingiu de forma direta as 

ciências sociais, concluindo-se de forma inequívoca que o Direito não é uma ciência 

linear, devendo-se abandonar o trabalho com sistemas rígidos e estáticos e adotar 

sistemas dinâmicos de aferição da causalidade. 

Nota-se que a causalidade é um elo entre dois termos e não deve ser 

confundida com a causa. Eis as preciosas lições sobre o tema: 

 

Dinstinga-se, logo, causa de causalidade, Quem diz „causa‟ isola ou focaliza 
um termo necessariamente relativo a outro: „efeito‟. Nessa operação de análise 
mental, o termo „causa‟ aparece como „elemento de representação‟. Como tal, 
está a exigir o seu correlativo e a implicar a relação que os vincula. Este nexo, 
este movimento mental de relacionamento de causa e efeito, é o que se chama 
de „causalidade‟. O senso comum vê sucederem-se, no tempo, dois estados de 
coisas: pode, desde logo, perceber que um produz o outro ou que, sem o 
primeiro, o segundo não se daria; mas a relação de causalidade pode também 
passar despercebida a princípio, para só se tornar patente depois da repetição, 
mais ou menos numerosa, de ambos os estados ou fenômenos, na mesma 
ordem temporal (COSTA JÚNIOR, 2007, p. 75) 

 

Na análise da relação de causalidade não se pode prescindir da nova 

perspectiva teórica no campo da física. Ela exerceu influência direita na questão do 

dogma causal, uma vez que se identificou, com respaldo na teoria da relatividade, que 

os átomos não agem de forma pré-determinada, pelo contrário, seus movimentos estão 

ligados à probabilidade2 (FERNANDES, 2007). 

Se nem mesmo os próprios átomos podem estabelecer uma relação de 

causalidade precisa e inquestionável, o que dizer dos nexos causais arbitrariamente 

estabelecidos entre condutas humanas3? 

Embora se tenha claro que a causalidade não é um conceito absoluto e 

imune a críticas, deve esta ao menos agir como filtro inicial na atribuição de 

responsabilidade penal, de forma a conter a possível imputação de resultados cuja 

                                                 
2
 Nesse mesmo sentido: “[...] grande parte dos físicos modernos só reconhece como válidas as leis 

estatísticas, fundadas sobre cálculos de probabilidades e válidas somente na escala macroscópica. 
Verificou-se que entre causa e efeito há sempre „um elemento de perturbação, de intervalo‟”. (COSTA 
JÚNIOR, 2007, p. 77). 
3
 Pertinente a conclusão de Costa Júnior (2007, p. 77): “Nas ciências do homem, a ruptura entre causa e 

efeito é tão forte que mal se pode falar numa ligação exata entre antecedente e o consequente. As 
mesmas causas não produzem, nesse domínio, os mesmos efeitos e há ligações causais singulares, que 
não se repetem.” 
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conduta, nem mesmo segundo as leis físicas de probabilidade, possam ter causado 

determinados resultados.  

Nesse contexto, a partir do surgimento do finalismo de Welzel e do 

conseqüente desenvolvimento dos elementos subjetivos da tipicidade4, a causalidade 

perdeu o papel de centro de gravidade da teoria do delito, deixando de ser o único 

critério de limitação da tipicidade (PRAZAK, 2009).  

Bitencourt (2009, p. 256, grifos do autor) afirma que “o direito penal limita-se 

a regular a atividade humana (parte dela), uma vez que os demais processos naturais 

não podem ser objeto de regulação pelo Direito, porque são forças ou energias cegas”. 

Resta ao direito penal apenas regular a atividade do homem, que se trata de energia 

altamente inteligente. Diferenciando consciência e mundo objetivo, conclui-se: 

 

Há, assim, a esfera subjetiva, a consciência e, de outro lado, o mundo objetivo. 
Este último evolui movido por causas que lhe são próprias. Essa esfera 
puramente causal é denominada, por Lukács, causalidade, ou seja, algo que 
possui um princípio próprio de movimento. Sua evolução acontece na absoluta 
ausência de consciência, ainda que a consciência, por meio da objetivização, 
possa interferir em sua evolução. (LESSA; TONET, 2008, p. 31) 
 

A conduta é um dos elementos do fato típico. Conduta é “ação ou omissão 

humana consciente e dirigida à determinada finalidade”5 (JESUS, 2007, p. 4). Conclui-

se que os elementos da conduta são um ato de vontade dirigido a uma finalidade 

acrescido da atuação positiva ou negativa dessa vontade no mundo exterior. Segundo 

as sábias palavras de Bitencourt (2009, p. 257), em razão da integração da “descrição 

típica de ação e resultado, surge necessidade de identificar-se um terceiro elemento, 

que é a relação causal entre aqueles dois”. 

A primeira teoria que se incumbiu dessa tarefa foi a teoria da “conditio sine 

qua non” – também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. 

Tal construção teórica possui natureza eminentemente mecanicista, reputando-se 

causa de um resultado toda e qualquer condição necessária para a sua produção. “A 

aferição da qualidade de „causa‟ de um comportamento em relação a um evento é 

realizada mediante o método ou processo hipotético de eliminação”. (FILHO, 2007, p. 

13). 

                                                 
4
 Mezzomo (2005), em posicionamento pacífico na doutrina, afirma que Hans Welzel foi responsável pela 

adoção de critérios subjetivos na seara do fato típico, deslocando dolo e culpa para a conduta, 
esvaziando a culpabilidade. 
5
 Tal conceito não esconde as influências exercidas pelo finalismo no direito penal pátrio. 
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A teoria da equivalência dos antecedentes causais foi desenvolvida no 

século XIX por Julius Glaser no direito austríaco, e, posteriormente, aprimorado por M. 

V. Buri, e baseava-se na “teoria da condição, previamente concebida, no âmbito das 

ciências naturais, por Stuart Mill” (PRAZAK, 2009, p. 17). Considerava-se causa do 

resultado toda condição, seja ela positiva ou negativa, sem a qual o resultado não teria 

ocorrido. É causa de um determinado resultado cada uma das condições necessárias à 

sua ocorrência – não a soma de todas as condições. 

Critica-se tal teoria por não resolver a questão dos cursos causais 

hipotéticos, como salienta Filho (2007). Outra crítica refere-se à possibilidade do 

regresso causal até o infinito, podendo considerar-se como causa toda contribuição 

para o resultado, gerando assim um resultado um tanto quanto injusto na aferição da 

causalidade (VIEIRA, 2006)6. O uso do método hipotético de eliminação do professor 

sueco Thyrén (que consiste na supressão mental da condição verificada para aferição 

da causalidade) pode fazer com que os pais dêem causa ao homicídio cometido pelo 

filho pelo simples fatos de que o não nascimento do filho homicida evitaria o homicídio 

(BUSATO, 2008). 

Apesar das problemáticas enfrentadas por tal teoria, atualmente ele ainda é 

majoritária e, mesmo para quem a julga incapaz de resolver os problemas de 

imputação, ela seria um filtro inicial a ser utilizado no processo de atribuição de 

responsabilidade penal. 

Em contraposição à teoria unitária da equivalência dos antecedentes, 

surgem as teorias diferenciadoras, que buscam atribuir valores distintos aos eventos 

que desencadearam ou não no resultado. Dentre essas espécies, importante se mostra 

a teoria da causalidade adequada, cuja paternidade é atribuída pela doutrina ao médico 

e estudioso de lógica Johannes Von Kries e que, mesmo estando em verdadeiro 

declínio, conta com muitos defensores, como Francisco Muñoz Conde e Mercedes 

Garcia Arán (BUSATO, 2008, p. 24). 

Segundo a teoria da causalidade adequada, “um resultado somente poderá 

ser considerado causado por um comportamento humano quando este tiver sido 

idôneo à sua produção”. A ação, segundo o mesmo autor, apenas terá a qualidade de 

causa quando for adequada à produção do evento, devendo esta aferição de 

                                                 
6
 Corrente é o exemplo na literatura pátria de que a aplicação pura e simples de tal teoria, sem a 

delimitação subjetiva, conduziria à constatação de que as atitudes de Adão e Eva seriam causas de 
qualquer resultado produzido. 
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adequação se dar por meio de um juízo ex ante póstumo, o denominado “prognóstico 

objetivo posterior” (FILHO, 2007, p. 17). 

O juiz, terceiro imparcial, adotando a teoria da causalidade adequada, “após 

conhecer o evento concreto no processo, deve elaborar um juízo de adequação, 

objetivo, observando o fato como se estivesse presente no momento anterior à sua 

realização”. Em apertada síntese, a teoria da causalidade adequada “considera causa 

do evento apenas a ação ou omissão do agente apta e idônea a gerar o resultado” 

(MARZAGÃO, 2004, p. 1). 

O maior problema de tal teoria, segundo Filho (2007, p.18) é que, embora 

seja coerente considerar como causa aquela condição adequada para a produção do 

resultado, carece de um critério seguro para aferição do real significado e alcance do 

termo “adequação” e da capacidade e idoneidade da conduta para gerar o resultado. O 

termo adequação é vago e inseguro da forma a deixar a construção teórica vazia de 

conceitos objetivos hábeis a determinar quando uma conduta realmente teria causado 

determinado resultado.  

O vazio da construção teórica pode ser preenchido pela arbitrariedade do 

intérprete, algo inimaginável em uma sociedade moderna e plural. Além do mais, há 

uma notável confusão entre “ser” e “estar hábil à”: a ação humana do ponto de vista 

jurídico penal poderá não possuir o atributo de valor, mas nem por isso deixará de ser; 

algo que não atua de forma idônea para produção de determinado resultado pode ser 

tida como sem valor para a produção deste, mas nem por isso deixará de ser uma ação 

que de alguma forma interferiu no mundo exterior. 

A maior contribuição da teoria da causalidade adequada foi preparar o 

terreno para o surgimento de uma teoria geral da imputação, tendo em vista que ela foi 

a primeira construção teórica a analisar a relação de causalidade sob a perspectiva de 

um processo valorativo. 

Deve ainda ser citada das contribuições da teoria da relevância – também 

conhecida como teoria da causalidade relevante. Ela parte do pressuposto de que a 

causalidade jurídica não pode estar limitada à causalidade naturalística, portanto, o que 

interessa ao direito penal é uma forma de causalidade juridicamente relevante (FILHO, 

2007). Deve-se acrescentar à causalidade física, para fins de imputação típica, dados 

normativos que traduzem a relevância jurídico-penal sob a perspectiva do bem jurídico 
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lesionado. Assim, se a causação do resultado está posta ao azar, fora do domínio do 

autor, não existirá, desde então, uma ação dirigida a um resultado. 

A teoria da relevância adota em sua formulação postulados da teoria da 

equivalência dos antecedentes, sem prejuízo da adoção também de postulados da 

teoria da causalidade adequada no que diz respeito aos critérios de relevância típica. 

Verificada a relação de causalidade, busca-se averiguar quais as condições, dentre 

todas as que influíram no resultado típico, são relevantes ao direito penal. Segundo 

Prazak (2009, p. 38, grifos do autor) “essa delimitação da relevância ou não das 

condições é realizada de acordo com uma análise minuciosa do sentido do tipo penal”. 

Portanto, para se averiguar a relevância, deve-se amparar em critérios jurídico-penais. 

Pode-se criticar tal teoria pelos seguintes motivos: falta de definição de 

critérios sobre os quais se identifica a relevância dos cursos causais; problema na 

determinação do sentido do tipo penal. “Apesar das críticas supramencionadas, a teoria 

da relevância tem o mérito de ter percorrido metade do caminho em direção a uma 

teoria da imputação” por postular que as ações devem ser eliminadas no âmbito do tipo 

penal, não mais no âmbito da causalidade, embora não tenha alcançado o mesmo 

êxito em explicar o fundamento de suas conclusões (PRAZAK, 2009, p. 40). 

Embora essas três teorias sejam as clássicas teorias relativas à causalidade, 

há de se fazer referência a uma teoria de origem italiana (Federico Stella) intitulada 

“teoria da causalidade científica”. Tal construção considera que a teoria na verdade 

depende de critérios científicos para poder ter alguma relevância prática:  

 

A teoria da „conditio‟ não explica, entretanto, por si só, porque um 
comportamento humano é considerado causa de um resultado. O processo de 
supressão mental da conduta para que o resultado advenha ou não, carece de 
um prévio conhecimento de leis oriundas das „ciências naturais‟. Para que o 
juiz possa considerar um certo comportamento como causa do resultado e 
dizer que, eliminado mentalmente, este ter-se-ia ou não verificado é preciso 
que ele, de antemão, conheça e valha-se de explicações nomológicas que não 
pertencem ao conhecimento técnico-jurídico. (VIDAL, 2004, p. 19) 

 

A causalidade, segundo a teoria da causalidade científica, deve se amparar 

em uma lei universal que possa explicar o evento e determinar que o resultado guarda 

ou não uma relação com a suposta causa que o gerou. Eis as palavras do já citado 

autor: 
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É que a fundamentação da causalidade somente pode ser concebida quando 
se assenta em lei, seja estatística seja universal; ao tomar-se a teoria da 
conditio sine qua por simples processo mental de eliminação e sem referência 
a qualquer lei de cobertura geral que explique razoavelmente a existência ou 
não de conexão entre os ferimentos ocasionados no paciente e a conduta do 
facultativo ou do corpo clínico no hospital, para onde aquele foi levado, ou, 
ainda, na hipótese do acidente anestésico referida por José Salgado Martins, a 
doutrina dominante não tem outro recurso senão o emprego de fórmulas como 
a acima vaticinada, o que, absolutamente, não explica o raciocínio, pela 
abstração e certa dose de arbítrio. (VIDAL, 2004, p. 23-24) 

 

E continua o mesmo autor, argumentando sobre a necessidade da criação 

de um critério científico capaz de nortear a definição da causalidade em direito penal, 

sobre pena de vincular a análise ao arbítrio e subjetivismo do intérprete, criando uma 

espécie de causalidade arbitrariamente atribuída: 

 

Um requisito de tipicidade não pode ser desposado intuitivamente pelo juiz, 
entre cujas tarefas não está a de criar leis causais. Também não pode ser 
inferido das circunstâncias do próprio fato, por capricho do casuísmo. Sendo a 
responsabilidade penal pessoal, tendo a doutrina se esforçado para 
desenvolver toda uma dogmática que ensina a necessidade de imputação 
somente pelo fato próprio, afastado qualquer resquício de responsabilização 
por fato de outrem, procurando incessantemente a prática e doutrina o 
afastamento do âmbito do Direito Penal da responsabilidade objetiva e 
mormente, sendo insuplantável a obediência ao princípio da taxatividade dos 
tipos penais, constitui-se necessidade de segurança jurídica a construção de 
um conceito de causalidade que despreze toda e qualquer responsabilização 
oculta por fato de outrem...” (VIDAL, 2004, p. 24). 

 

Não se ignora ao descontentamento dos autores que defendem a adoção de 

um critério científico para atribuição de causalidade em direito penal com relação à 

teoria da imputação objetiva. Na maioria considera um retrocesso a dispensa de 

critérios científicos frente à adoção de critérios normativos para limitar a 

responsabilidade penal. Foge ao objetivo deste trabalho a análise minuciosa sobre a 

compatibilidade entre ambas as teorias. 

O que se quer deixar bem claro é que os postulados da teoria da 

causalidade científica são abertos e interdisciplinares, buscando apoio nas demais 

ciências de forma a definir quando um fenômeno está realmente ligado ao outro – 

fazendo tal análise baseada em leis de probabilidade e/ou leis universais. É um 

respeito à realidade por parte das construções jurídicas. É colocar a realidade como 

limite para o direito posto. Portanto, sustenta-se nesse trabalho a possível 

compatibilidade entre a teoria da imputação objetiva e os critérios científicos de 

causalidade. Estes funcionariam como atividade inicial na aferição da causalidade 
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natural, deixando à imputação objetiva a tarefa de valorar tal relação e estabelecer se é 

necessária ou não a atuação penal. 

 A teoria da imputação objetiva surge com a tarefa de resolver os problemas 

de atribuição de responsabilidade penal baseado em critérios normativos não-neutros 

(ela assume a posição de teoria valorativa dentro da teoria do delito). Eis a 

necessidade de discorrer um pouco sobre o tema. 

 
 
1.2 Teoria da Imputação Objetiva 

    

A Teoria da Imputação Objetiva teve como finalidade a superação dos 

defeitos atribuídos às diversas teorias da causalidade até então existentes. A doutrina – 

especialmente a alemã – a partir da década de setenta do século passado, retomou as 

antigas posições de Richar Honig e Karl Larenz para formular uma nova teoria da 

imputação objetiva do resultado. Atualmente tal teoria é dominante, além da Alemanha, 

também na Espanha, sendo tomada como auxiliar delimitador, e não como substituta 

do nexo causal (FILHO, 2007). 

Os postulados modernos da imputação objetiva devem ser vinculados, 

segundo Filho (2009), a figura de Claus Roxin, penalista alemão, que à partir de 

hipóteses casuisticamente enumeradas, criou situações nas quais as demais teorias 

não teriam o condão de atribuir resultados juridicamente aceitáveis. O professor 

alemão, conforme citado por Filho (2007, p. 34-35), entende que o resultado “somente 

pode ser imputado objetivamente ao agente quando tiver incrementado, indevidamente, 

um risco para um bem jurídico tutelado pelo tipo penal”. Além do mais, tal risco tal risco 

deve implicar na alta probabilidade de se converter no resultado típico abstratamente 

previsto e rejeitado ela norma incriminadora. 

O eixo central da moderna teoria da imputação objetiva se deslocou da 

possibilidade de denominação da causalidade e também da separação entre feitos que 

possam ser considerados próprios de elementos acidentais, para, ao final, fixar se 

houve a realização de uma ação criadora de um risco proibido e se este risco se 

converteu no resultado repugnado pela norma (PRAZAK, 2009). 

Como bem ensina Stivanello (2003), o que na verdade se imputa 

objetivamente é o resultado, uma vez que este é o mais importante, já que a 
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causalidade, de acordo com a teoria, age apenas como uma condição mínima, 

devendo necessariamente a ela ser agregada a relevância jurídica da relação causal 

entre sujeito atuante e resultado jurídico produzido – conforme os critérios propostos 

pela teoria da imputação objetiva. A imputação objetiva se apresenta como um 

complemento corretivo das diversas teorias referentes ao nexo de causalidade. 

O critério que busca imputar ao sujeito determinado fato e diferenciá-lo dos 

acontecimentos vinculados ao acaso é a finalidade objetiva, não a finalidade subjetiva, 

devendo ser examinadas as capacidades potenciais, não o real conhecimento do autor. 

Além do mais, o que o sujeito realmente quer não está no âmbito de cognição, mas no 

âmbito de criação do próprio intérprete do fato – com base em um conceito significativo 

de ação. 

A vida em nas sociedades modernas é naturalmente criadora de riscos. O 

direito penal como ultima ratio não pode agir quando a conduta geradora do resultado 

não for criadora de um risco proibido juridicamente relevante e esse risco não tiver se 

convertido no resultado indesejado pela norma. O que a teoria da imputação objetiva 

fez de novo foi incluir a teoria do risco dentro da sistemática da tradicional teoria do 

crime, de forma a vincular o processo de imputação à criação de um risco não aceito 

pelas normas sociais. 

A imputação objetiva se relaciona com “o nexo normativo entre a conduta 

criadora de relevante risco proibido e o resultado jurídico (afetação do bem jurídico)” 

conforme leciona Jesus (2007, p. 33). Não se trata de uma teoria autônoma que 

prescinde da análise da causalidade, mas sim de uma teoria complementar à própria 

causalidade, de forma a atribuir novos filtros valorativos no processo de atribuição de 

responsabilidade penal.  

“O âmago da questão, pois nos encontramos no plano jurídico e não na área 

das ciências físicas, reside em estabelecer o critério de imputação do resultado em 

face de uma conduta no plano normativo, valorativo” (JESUS, 2007, p. 34). Isso não 

significa que deva desprezar o aspecto causal mecanicista, apenas que a tarefa de 

valoração deve incidir posteriormente à constatação dessa causalidade. 

O professor Jesus (2007) chega a se orientar pela desnecessidade da 

análise causal no teor da teoria da imputação objetiva, posição esta que não deve ser 

aceita. A teoria é apenas um filtro normativo necessário, um complemento, jamais uma 

teoria supridora da causalidade. O jurídico não tem o poder de desprezar o fático e 
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considerar algum evento como causa de outro sem se vincular às regras gerais e 

científicas de causa e efeito. 

Na própria construção da teoria da imputação objetiva há critérios distintos 

de valoração caso se siga algum autor determinado. As versões mais populares da 

teoria em voga são aquelas propostas por dois professores alemães: Claus Roxin e 

Günther Jakobs. 

Roxin fundamenta sua teoria no chamado princípio do risco, criando uma 

teoria geral da imputação para os crimes de resultado, com quatro nítidas vertentes: 

diminuição do risco; criação de um risco juridicamente relevante; aumento do risco 

permitido; esfera de proteção da norma como critério de imputação (GRECO, 2006). 

Somente seriam imputáveis os resultados que podem ser finalmente previsto e dirigido 

pela vontade. O conceito geral de imputação orbita em torno da criação de um risco 

juridicamente desvalorado. Como bem observado por Prado (2006, p. 319) “figura, 

portanto, como princípio geral de imputação objetiva a criação pela ação humana de 

um risco juridicamente desvalorado, consubstanciado em um resultado típico”. 

Roxin foi o autor responsável pela reaproximação entre direito penal e 

política criminal. Ele destruiu a falsa muralha existente entre essas duas ciências e 

buscou introduzir critérios político-criminais dentro do próprio direito penal. Ele parte da 

premissa de que a concepção político-criminal do direito penal reside justamente na 

necessidade de proteção de bens jurídicos. Eis suas palavras: 

 

É nesse ponto que a concepção político-criminal se mostra útil. Parte ela da 
finalidade do direito penal, de proteger os bens jurídicos do indivíduo e da 
coletividade contra riscos socialmente intoleráveis. A teoria da imputação 
objetiva compreende a ação típica de modo conseqüente como a realização de 
um risco não permitido, delimitando os diversos âmbitos de responsabilidade. 
(ROXIN, 2008, p. 71) 
 

O professor alemão passa a sustentar que a missão do direito penal é a 

defesa do indivíduo e da sociedade contra riscos sócio-politicamente intoleráveis. Os 

riscos que não alcançarem tal status são riscos indiferentes ao direito penal e devem 

ser combatidos por outros ramos do direito. O direito penal, como classicamente é 

concebido, estaria com a atuação limitada aos riscos graves e juridicamente 

desaprovados. 

Segundo Prazak (2009, p. 79, grifos do autor), “verificada a existência de 

uma conduta causadora de uma lesão ou ameaça de lesão a um determinado bem 
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jurídico, o primeiro ponto a ser analisado é se a conduta criou um risco juridicamente 

proibido”. Nesse sentido, o princípio da confiança7 age como um critério legitimador da 

criação de risco, mas a idéia de riscos permitidos abrange uma série de outros casos, 

de forma que sempre que o risco não suplantar o permitido, não ocorrerá a imputação 

objetiva (PRAZAK, 2009). 

O que deve ficar claro é que somente os riscos proibidos e intoleráveis 

autorizam a imputação do resultado ao agente criador do risco. Foge dos objetivos 

deste simples trabalho a análise casuística das situações onde o risco criado é 

considerado permitido ou proibido, de forma que somente as linhas gerais da teoria de 

Roxin foram abordadas – e o mesmo será feito em relação à Jakobs. A essência da 

teoria da imputação objetiva está no aspecto valorativo proposto: em caso de riscos 

permitidos a imputação é vedada; em caso de riscos proibidos a imputação é possível.  

O critério do risco é que delimitará quando uma determinada conduta pode 

ser tornar um relevante penal em termos de imputação. Não se quer suprimir nenhum 

outro critério causal propriamente dito, mas apenas adicionar a fase valorativa à fase 

naturalista da imputação. Ao conseguir comprovar a causalidade (de acordo com leis 

científicas vigentes) em determinada situação empírica, deve proceder ao exame 

valorativo para avaliar se a conduta do agente que causou o resultado proibido implicou 

na criação de um risco proibido ou permitido. 

 “Há determinadas condutas arriscadas cujo empreendimento é permitido e 

até muitas vezes incentivado pela sociedade, assumindo-se eventuais danos como 

funcionalmente toleráveis” (CABETTE, 2006). Eis um exemplo: “dirigindo normalmente 

no trânsito, envolve-se num acidente automobilístico com vítima pessoal. Nesse caso, 

o comportamento deve ser considerado atípico” (JESUS, 2007, p.40). 

O risco se dá em decorrência do avanço da sociedade, principalmente no que 

se refere às novas invenções e descobertas, devendo o conceito de risco permitido e 

risco proibido se projetar sobre todas as atividades humanas. Além do mais, a 

permissão ou proibição do risco deve ser dar dentro de um contexto social específico, 

sendo impossível tratar critérios delimitadores rígidos a priori. É que por mais que a 

ciência penal tente delimitar quais as formas de considerar um risco permitido ou não, é 

                                                 
7
 Segundo o princípio da confiança, bastante conhecido do direito penal de trânsito, pode-se confiar que 

as demais pessoas se comportarão conforme as premissas jurídicas, enquanto não existirem fatos 
objetivamente observáveis que conduzam a uma conclusão contrária. (ROXIN, 2008) 
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a sociedade e suas normas culturais específicas que vai nortear o intérprete penal na 

tarefa de definir se determinada conduta gerou um risco aceito ou não por aquele meio. 

O segundo passo para a verificação da imputação é analisar se o risco criado 

possui ou não relevância jurídica. Essa análise se dá calcada em um juízo ex ante da 

previsibilidade de ocorrência do resultado – essa previsibilidade é objetiva, e não 

subjetiva. 

Após a criação de um risco proibido juridicamente relevante deve-se 

verificar, no processo de imputação, se tal risco se materializou no resultado ou se 

decorreu de uma relação fortuita com relação àquele. Portanto, nas palavras de Prazak 

(2009, p. 85) verifica-se a “real realização do risco proibido”. Antes da adoção da teoria 

da imputação objetiva, tais questões eram resolvidas com base no elemento subjetivo 

(dolo e culpa), o que se mostrava ineficiente. A consideração de que esse problema é 

relativo ao dolo apresenta uma solução apenas aparente, pois o decisivo é justamente 

se existe ou não um desvio essencial e esse desvio deve ser constatado com a adoção 

de critérios objetivos. 

A materialização do risco no resultado parece ser um requisito adotado pela 

doutrina e jurisprudência alemã, conforme menciona Prazak (2009, p. 86-87): 

 

Um caso clássico, julgado pelo Tribunal Superior Alemão, muito ilustrativo da 
não realização do risco criado no resultado é o seguinte: durante uma manobra 
de ultrapassagem proibida o motorista se envolve em um acidente. Entretanto, 
a referida fatalidade não ocorreu diretamente em função da manobra irregular, 
mas sim em decorrência da repentina explosão de um dos pneus do veículo, 
esta provocada por falhas em seu material constitutivo. É certo que o motorista, 
ao realizar a ultrapassagem anti-regulamentária, ampliou o permitido de risco – 
incorrendo, portanto, em um risco proibido. Entretanto, o resultado do acidente 
não lhe é imputável uma vez que o risco criado por ele não influiu em sua 
produção. O acidente é conseqüência da realização de um outro risco que não 
o criado pelo autor. 
 

A teoria da imputação objetiva, na concepção de Roxin, ainda apresenta 

mais algumas considerações. Como requisito para imputação há o âmbito de proteção 

da norma. Após a verificação de um risco proibido e de sua conversão no resultado, 

seria necessário verificar se o resultado está abrangido pelo fim de proteção da norma 

de cuidado.  A concretização de um resultado cuja norma não busca evitar 

impossibilitaria a tarefa de imputação. 

É clássico o exemplo mencionado por Prazak (2009) em que dois ciclistas 

viajam a noite, um na frente e outro atrás, ambos sem farol, posteriormente, um carro 
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vem a atropelar o ciclista da frente, que não foi visto pelo fato do ciclista de trás estar 

também sem farol. Nesse caso, ambos os ciclista infringiram os deveres 

regulamentares, criando um risco proibido de colisão, e tal risco efetivamente se 

converteu no resultado. Entretanto, de acordo com o critério em estudo, não se pode 

imputar a morte do ciclista da frente ao ciclista de trás, uma vez que a finalidade do 

dever de iluminação estabelecido pela norma é de evitar colisões próprias, mas não 

colisões alheias. 

Embora o autor alemão defenda a adoção de tal requisito como 

indispensável para a imputação do resultado ao agente, parece mais correta a 

orientação de Busato (2008) no sentido de que o critério da conversão do risco proibido 

no resultado não querido pela norma substitui de forma mais segura e prática o 

requisito em estudo. É que o risco que se materializou em um resultado cuja norma não 

busca evitar (âmbito de proteção da norma) refere-se necessariamente a um risco que 

não se materializou no resultado não querido pela norma. Portanto o segundo requisito 

proposto por Roxin (materialização do risco no resultado não querido pela norma) é 

mais seguro e dispensa a adoção do requisito do âmbito de proteção da norma. 

Segundo a teoria de Roxin, ainda há um requisito para a imputação objetiva. 

Deve-se analisar, ao imputar objetivamente um resultado a determinado agente, se 

esse resultado encontra-se no âmbito de proteção do tipo. “Deve-se analisar se o 

alcance do tipo penal abrange a hipótese de criação ou incremento de risco analisada” 

(PRAZAK, 2009, p. 89). Um exemplo ajudará a ilustrar a problemática: supondo que “A” 

tenha fornecido a “B” determinada quantidade de substância psicotrópica e 

considerando que ambos estejam cientes dos riscos envolvidos, caso “B” venha a 

falecer devido à intoxicação causada pelo uso da substância, “A” não vai poder ser 

punido por não lhe ser imputado objetivamente o resultado – vale lembrar que uma 

análise puramente causal-naturalística da problemática leva ao resultado punitivo. 

Ainda segundo Busato (2008), este critério pode ser dispensado por ser bastante 

inseguro e ter adoção um tanto quanto controvertida na doutrina. 

Roxin pretendia criar uma teoria geral da imputação para os crimes de 

resultado, completamente independente e alheia do que ele chamou de “dogma 

causal”. Porém, o próprio autor afirma que não seria capaz de prever se a teoria 

apresentada seria capaz de, no futuro, ocupar o lugar da ação no que se refere às 

funções de base que a ela então eram atribuídas no teor da teoria do delito: 
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É interessante notar que, uma vez que Roxin não se desliga da idéia 
fundamental de conceber a missão do direito penal como proteção seletiva de 
bens jurídicos, ele acaba por manter uma idéia de resultado naturalístico. Isso 
leva a limitar a sua pretensão de oferecer uma “teoria geral” ao que ele chama 
“crime de resultado”. (BUSATO, 2008, p. 86) 

 

Quando Roxin menciona que sua teoria é uma teria geral aplicável aos 

crimes de resultado, temos que Roxin, pelo menos nesse momento, adota um conceito 

naturalístico de resultado. A referência ao objeto do risco não permitido como sendo o 

bem jurídico e a admissão de um conceito naturalístico de resultado, compõe as 

principais fontes de divergências entre as teorias da imputação objetiva sustentadas 

por Roxin e por Jakobs, como será visto mais adiante (BUSATO, 2008, p. 86-87). Ainda 

segundo o mesmo autor: 

 

A proposição mais recente de Roxin, embora nitidamente deixe entrever um 
aprofundamento nos critérios de criação e realização do risco, aprimorando 
sensivelmente a proposição, avança em outros campos, especialmente a 
questão do alcance do tipo, levando a um paradoxal obscurecimento de 
critérios. A par disso, há um agigantamento na tópica, com a formulação de 
vastos grupos e subgrupos de casos levando a inclinar as proposições 
perigosamente para a casuística, por um lado, e resvalando, em certos 
momentos, para critérios de ordem subjetiva pouco condizentes com a 
proposição de análise da imputação ainda no campo objetivo. Não ajuda a 
clarificar o tema sua incursão no tema da criação do risco em cursos causais 
hipotéticos. (BUSATO, 2008, p. 105) 
 

Contestando algumas das premissas propostas por Roxin, Jakobs cria um 

eixo de imputação abandonando completamente a figura da proteção dos bens 

jurídicos como função do direito penal. Jakobs considera que os conceitos basilares do 

direito penal não podem ser abstraídos das categorias ontológicas finalistas e muito 

menos das construções científico-naturais do positivismo (PRAZAK, 2009). Porém, 

Jakobs apresenta contrariamente a Claus Roxin, critérios distintos de delimitação da 

imputação objetiva. 

Algumas das diferenças teóricas entre os dois autores podem ser 

justificadas pelas distintas concepções sobre as funções do direito penal: enquanto 

Roxin sustenta que o direito penal existe para proteger bens jurídicos, Jakobs sustenta 

que a função do direito penal é proteger a própria norma, evitando a frustração de 

expectativas (CALLEGARI, 2004). Jakobs apresenta sua concepção de direito penal 

vinculada a um único objetivo principal: a estabilização da norma. Dessa forma, o 

renomado autor sistematiza uma espécie de prevenção geral positiva, ou seja, “para 
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ele, a função precípua do direito penal é a promoção da estabilização da norma e das 

expectativas normativas” (BUSATO, 2008, p. 107). 

Jakobs elimina completamente o referente ontológico do sistema de 

imputação, inclusive o bem jurídico. Em sua teoria ele deixa bem claro que o conceito 

de risco permitido não é alcançado pela colisão de bens, mas por meio dos processos 

de interação que são típicos da sociedade – uma vez que o direito penal não busca 

proteger bens jurídicos, mas sim o próprio processo de interação entre os indivíduos 

que compõe a sociedade (JAKOBS, 1997). Ele acentua que “o grau adequado de 

fidelidade ao direito não é determinado segundo o estado psíquico do sujeito, mas é 

estabelecido como parâmetro objetivo por meio de uma pretensão dirigida a cada 

cidadão” (JAKOBS, 2003, p. 38). 

Através das premissas citadas é de se concluir que o autor alemão constrói 

toda sua teoria em torno do conceito de resultado jurídico – diferente de Roxin, que 

parte do resultado natural para criação das suas premissas teóricas. Jakobs, partindo 

do pressuposto de que a função do direito penal é a estabilização normativa, acaba por 

criar um funcionalismo sistêmico, onde o direito penal existe para ser aplicado com o 

fim de proteger o próprio sistema. 

Muitas das críticas dirigidas ao autor citado referem-se ao processo de 

desumanização do humano dentro da teoria proposta. Ele aniquila o dado humano e 

considera todas as pessoas simples portadoras de papéis e status. Elege, além de 

tudo, o sistema como base para reprodução do próprio sistema, defendendo o status 

quo e retirando qualquer tipo de limite racional ou humanitário para a expansão do 

direito penal e do processo de atribuição de responsabilidade. 

Embora indicar o sistema como guardião dele próprio (e contentor da sua 

natural tentativa de expansão) possa trazer vários problemas, a construção dogmática 

de Jakobs não deixa de ser interessante e bastante plausível. Fica claro que a fonte de 

inspiração para seu sistema jurídico penal partiu das idéias de Luhmann (teoria dos 

sistemas). Ele parte da teoria dos sistemas de Luhmann8 como fundamento da 

organização social e por conseqüência, da organização jurídica. Sob esse enfoque, 

                                                 
8
 Para a teoria de Luhmann, a comunicação não é uma relação entre pessoas. Ela só se comunica com 

comunicação gerando mais comunicação. Assim, o que interessa não é o que foi compreendido da 
comunicação, e sim o que foi realizado para dar continuidade à sociedade. “A má-compreensão também 
contribui para a comunicação. No caso, não é compreensão como processo psíquico,como percepção. A 
compreensão não é a mera duplicação em uma outra consciência, mas no interior do sistema permite a 
criação de uma nova comunicação” (ANDAKU, 2006, p.1). 
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entende-se que cada ser na sociedade age como um subsistema psicofísico, 

cumprindo um determinado papel na sociedade, sendo que estes papéis que vão 

determinar a quem compete o acontecimento penalmente relevante. 

Jakobs, partindo do sistema criado pela vida em sociedade, considera a 

ação humana como “busca permanente do positivamente valioso, do que atende às 

necessidades do ser racional” dentro da sociedade. O que Jakobs parece ignorar ao 

colocar o Direito como fator determinante ao reger a sociedade é que “a nossa 

compreensão sobre o Direito não estará completa se não tivermos consciência de que 

não é ele o único instrumento de controle da sociedade” (NADER, 1999, p. 46 e 52). 

No que se refere ao radicalismo de Jakobs na valorização excessiva do 

Direito em si, desvinculado dos valores sociais propriamente ditos, nota-se o fato de 

nem todas as normas jurídicas serem criadas pelo Estado, o que conduz a idéia de que 

o Estado não pode criar normas jurídicas desvinculadas dos fatores sociais reais, o que 

causa a perda de legitimação da norma com a conseqüente perda de eficácia e 

aumento da repulsa social9. O fato ainda parece ser mais grave se levada em 

consideração a realidade penal dos sistemas marginais – sistemas latino americanos. 

Jakobs faz a estruturação de seu sistema penal partindo do ponto de 

referência da imputação, ainda que o mesmo autor admita que o estado da imputação 

objetiva não configure o resumo de toda a imputação, devendo-se considerá-la tão-só 

um grupamento de propriedades objetivas gerais da conduta imputável, sendo 

posteriormente conjugada com o tipo subjetivo e com a culpabilidade (BUSATO, 2008, 

p. 107). Nesse sentido: 

 

[...] quem violar o seu “papel” deve receber a imputação penal. Assim, se 
alguém sofre um dano ou perigo normativamente relevante, há que se perquirir 
antes, se este dano ou perigo decorre de uma inter-relação social e, em 
segundo lugar, se nesta inter-relação foi a própria vítima do dano ou perigo 
quem violou as regras pertencentes ao seu “papel” ou se a violação deu-se por 
parte de terceiro com quem ela se relacionou, hipótese em que haverá 
possibilidade de imputação. Esta regra geral se aplica, segundo Jakobs, tanto 
para os ilícitos dolosos como para os imprudentes, já que em ambos os casos 
existe uma violação da expectativa social quanto ao comportamento do outro 
(BUSATO, 2008, p. 108-109). 
 

O autor estrutura toda sua fundamentação na idéia de facilitação das inter-

relações, afirmando que a viabilidade para a vida somente existe a partir do momento 

                                                 
9
 O radicalismo de Jakobs nesse ponto traz o grave efeito colateral da possibilidade de conduzir o direito 

penal a uma espécie de “Direito Penal Simbólico”, repudiado pelos ordenamentos atuais. (ROXIN, 2008). 
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em que se possa assegurar o cumprimento das expectativas sociais. A consciência de 

que o outro vai se comportar conforme determinada regra jurídica garante que as 

demais pessoas possam se comportar de acordo com aquela expectativa de 

comportamento alheio (dupla contingência). 

Jakobs propõe a substituição dos conceitos de homem e dolo pelos 

conceitos de pessoa e lesão jurídica, com fundamento de que esta normatização 

poderá construir uma teoria do delito com consistência interna e de acordo com a 

realidade social. A partir reste raciocínio, conclui-se que o conceito de ação parte de 

uma idéia de esquemas sociais, diferentemente das idéias finalistas10 que buscam 

explicar a ação por meio de uma valoração individual (JAKOBS, 1997). 

Jakobs ainda cria uma posição de garante que obriga o indivíduo a sacrificar 

a sua liberdade de ação, que pode decorrer tanto dos deveres institucionais de 

solidariedade e de proteção quanto de uma ação prévia, que, no interior do seu âmbito 

de organização, caracterize a responsabilidade por intervenção. Essa peculiaridade 

permitiu a Jakobs “estabelecer uma fundamentação monista da imputação, aplicável 

uniformemente a qualquer espécie de delito, seja ele comissivo, omissivo, doloso ou 

culposo” (PRAZAK, 2009, p. 94). 

O autor estrutura a sua teoria de imputação ancorando-se em quatro pontos 

essenciais: risco permitido; princípio da confiança; proibição do regresso; ações a 

próprio risco (PRAZAK, 2009). 

O primeiro requisito trazido pela teoria de Jakobs é o risco permitido. Na 

mesma linha de raciocínio de Roxin, reconhece que a sociedade atual é uma 

sociedade e que boa parte das atividades cotidianas traduz-se na criação de riscos que 

não podem ser levados em consideração pela seara penal: estar-se-á diante do risco 

permitido (BUSATO, 2008). Nesse ponto as duas teorias sofrem grande aproximação. 

Eis as palavras do professor alemão: “o que é socialmente adequado, especialmente 

quando se aparece na forma de permissão de um risco, é aceito pelo direito, se 

legitimando de maneira histórica através da sua própria evolução” (JAKOBS, 2007, p. 

                                                 
10

 “O conceito de conduta humana finalista, ao assumir-se ontológico, pretende-se universal e 
independente de quaisquer juízos de valor.” (GUARAGNI, 2009, p. 149). 
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48, tradução nossa11). O conceito de risco permitido para Jakobs está altamente ligado 

à idéia de ponderação de interesses (PRAZAK, 2009). 

Segundo Busato (2008), Jakobs comete um erro nesse ponto, uma vez que 

seu sistema desconsidera por completo a proteção aos bens jurídicos, passa a ancorar 

seu critério de perigo unicamente na violação da norma enquanto espelho da 

expectativa social com relação ao comportamento do indivíduo, mostrando-se 

excessivamente positivista. 

Jakobs diferencia sua proposição da proposição de Roxin “na medida em 

que sustenta que a identificação do risco, no caso, deve desconsiderar os 

conhecimentos especiais do autor” (BUSATO, 2008, p. 110). 

O segundo critério proposto por Jakobs é o princípio da confiança. Parte-se 

da regra de que “todas as pessoas são responsáveis e agem de acordo com as normas 

da sociedade, no sentido de evitar dano a terceiros” (JESUS, 2007, p. 46). Assim o 

risco de alguns comportamentos “não depende somente de nós, mas também dos 

outros cidadãos”. A ideia central é bem simples: aquele que obedece às normas sociais 

pode esperar legitimamente que os outros portadores de papéis dentro do sistema 

também vão obedecer a tais normas. Não é aceitável a desconfiança mútua – já que 

seria socialmente improdutiva. Quem está trafegando em uma via com o sinal verde 

confia que os demais obedecerão ao sinal vermelho e irão parar. 

Jakobs considera o princípio da confiança um requisito configurador tanto do 

conceito de risco permitido quanto do conceito de proibição do regresso (PRAZAK, 

2009). O fundamento básico de tal princípio encontra-se no princípio da auto-

responsabilidade, segundo o qual um indivíduo somente será responsável pelas 

condutas que estão dentro do próprio âmbito de competência. No que tange à proibição 

do regresso, Jakobs faz uma tentativa de excluir a responsabilidade das pessoas que, 

cumprindo os papéis que lhe caibam na relação social, eventualmente podem ter 

contribuído para a realização de um delito (BUSATO, 2008). Diz o autor que “os 

detentores de papéis, geralmente, ao quebrá-los, respondem como autores, já que 

estão obrigados perante a vítima a proteger um âmbito comum” (JAKOBS, 1997, p. 72, 

                                                 
11

 Eis o excerto original: “[...] lo socialmente adecuado, especialmente también cuando aparece en forma 
de la permisión de un riesgo, no queda legitimado por la referencia al Derecho, sino que se legitima de 
manera histórica, es decir, por su propia evolución.” 
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tradução nossa12). O princípio da proibição do regresso funcionalista “admite a não 

responsabilização – apesar da existência de uma causalidade evitável – com base em 

princípios de imputação” (PRAZAK, 2009, p. 100-101). Eis um exemplo: 

 

Desse modo, na proposta de Jakobs, mesmo que o taxista soubesse da 
finalidade ilícita do tomador de seus serviços, não poderia responder pela 
infração penal, pois que a atividade de fazer corridas solicitadas pelos clientes, 
seja qual for a sua utilização, consiste exatamente no papel a ser 
desempenhado pelo sujeito. (VIEIRA, 2006, p. 13) 
 

O último critério sugerido por Jakobs refere-se à competência ou capacidade 

da vítima (BUSATO, 2008), ou conforme Prazak (2009), ações a próprio risco. Tal 

critério baseia-se no fato de que numerosos bens jurídicos protegidos pelo direito penal 

estão sujeitos à disposição de seus titulares, assim, nessa medida, o consentimento do 

titular do já citado bem jurídico tem o condão de excluir, de plano, a tipicidade da 

conduta. Segundo Prazak (2009, p. 104) “em outras palavras, o acontecimento passa a 

ser do âmbito de competência daquele que consente”. 

Jakobs realmente oferece uma teoria geral da imputação objetiva, já que se 

trata de formar as propriedades objetivas do juízo de imputação, que deriva da 

realização de uma conduta desvalorada. Porém rechaça a causalidade vinculada à 

teoria da equivalência dos antecedentes causais, defendendo que a causalidade 

somente pode ser suficiente se é juridicamente essencial, o que ocorre nos casos em 

que o autor é responsável por aquilo que provoca (BUSATO, 2008). O grande 

problema da sua construção teórica é que ao supervalorizar a norma, Jakobs acaba 

por desconsiderar o aspecto humano, esquecendo-se de que “os governantes, ao 

prescreverem certos atos aos seus súditos, por vezes, enganam no que é melhor para 

eles” (PLATÃO, 2000, p. 26). 

Pessoas não são simplesmente subsistemas psíquicos e o desprezo ao ser 

humano constitui óbice à adoção de sua teoria, principalmente com o fortalecimento 

das linhas garantistas no século atual.  

                                                 
12

 Tradução do autor da monografia do seguinte trecho da obra do citado autor: “Los titulares de roles de 
esta índole al quebrantarlos generalmente responden a título de autores, ya que están obligados de 
manera directa frente a La víctima a mantener un ámbito común”. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade está em constante mutação. Conforme bem observado por 

Bauman13, a única coisa perene em nossa sociedade atual é a mudança. Estar em 

movimento é mais importante do que seguir as coordenadas corretas. Formou-se uma 

sociedade que dá privilégios à novidade sem mesmo saber o que realmente há de 

novo nela. Uma espécie de mutação positiva constante: como se correr mais rápido 

fosse indicativo de estar tomando a direção certa; como se velocidade fosse sinônimo 

de eficiência; como se a humanidade estivesse guiando suas atitudes rumo ao melhor. 

Não há como discordar da velocidade com que as informações circulam no 

mundo globalizado atual. Idéias e mercadorias atravessam o Atlântico de forma cada 

vez mais rápida. Não há que duvidar dos subprodutos positivos oriundos desse mundo 

unitário – pelo menos do ponto de vista territorial, as fronteiras estão cada dia mais 

tênues. Mas juntamente com a glória, também surgem os efeitos colaterais. 

Talvez o consumismo seja um deles. Consumir, que, ao ser tratado ao “pé 

da letra”, signifique exatamente destruir, usar de forma a aniquilar, retirar do mundo. 

Talvez tais idéias consumistas – fruto do capitalismo líquido no qual tudo pode ser 

convertido em valores monetários (o valor vida já pode sofrer comparações pecuniárias 

de acordo com o câmbio – social – de cada país) – estejam atingindo outros setores – 

que não só o mercado – e transformando a forma de coexistência humana 

(tragicamente, não há como negar alguns fatores negativos dessa transformação). 

Não se quer aqui fazer um tratado sobre a liquidez dos laços humanos na 

pós-modernidade, muito menos traçar o perfil parasitário do capitalismo moderno ou 

diagnosticar os motivos que fizeram se alterar o papel dos intelectuais no decorrer da 

história (papéis estes – parcialmente – exercidos por Bauman em algumas de suas 

obras). O que se busca nessa conclusão é observar como as mudanças econômicas 

juntamente com o processo de globalização (ou seria glocalização?!?) têm alterado a 

forma de viver na humanidade. 

Mercado alterando a forma de vida e esta por sua vez alterando as 

ideologias. Eis o ciclo formado. Foi-se o tempo das análises teóricas minuciosas e 

detalhas antes da “colocação à consumo” das idéias. Nesse cenário turbulento surge a 
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 Um dos maiores pensadores da pós-modernidade – ou modernidade líquida, nomenclatura cujo 
autoria lhe pertence. 
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teoria da imputação objetiva. Em um contexto de idéias como objeto de consumo só 

com muito rigor metodológico para ter a garantia de sobrevivência por algum tempo 

significativo. 

O direito penal está cada vez mais “na moda”. A ideologia neo-liberal faz 

diminuir os gastos nos setores sociais, aumentar e concentração de renda e 

consequentemente a pressão por um direito repressivo mais forte – para conter o “lixo 

social”, os “não-consumidores”, o “inimigo”. Daí para a expansão desmedida do 

sistema punitivo (que, paradoxalmente, foi criado para defender a liberdade – como é 

possível defender algo que busca restringir?) é um pequeno “pulo”: expansão traduzida 

não só na criação de tipos penais como também na suavização dos critérios para 

imputação. 

Dentro desse contexto, a teoria da imputação objetiva surge como um freio 

para conter a responsabilização penal arbitrária, criando um filtro normativo que evita 

com que o estado invada a vida e liberdade do cidadão sem ao menos cumprir alguns 

requisitos democráticos mínimos. 

A teoria da imputação objetiva visa, a groso modo, a não imputação. A 

construção busca estabelecer critérios adicionais para o procedimento de 

responsabilização penal – critérios normativos. A criação de tais critérios se deu no 

desenvolvimento – por Roxin – da teoria do risco. Portanto não seria exagero concluir 

que a teoria da imputação objetiva é fruto da reaproximação entre direito penal e 

política criminal, com a consequente inserção da teoria do risco no direito penal. 

A teoria do risco parte do pressuposto de que a vida social – principalmente 

em um mundo globalizado e caótico como o atual – pressupõe a criação de risco para 

os bens jurídicos próprios e alheios. Essa faceta da convivência humana é socialmente 

constatável e não é penalmente criada. Os riscos existem por si só, mesmo que o 

direito os ignore. O que parece é que continuar na ignorância é um caminho impossível 

e desconexo com as necessidades sociais modernas. 

Não restou outra alternativa senão criar mecanismos dogmáticos para inserir 

a teoria do risco no direito penal: a via utilizada foi justamente a teoria da imputação 

objetiva. A teoria busca valorar as condutas de forma a definir se elas podem ser 

penalmente relevantes. Basicamente a tarefa é estudar quando um resultado pode ser 

atribuído à determinado agente em razão da sua conduta: para isso é necessário saber 

se a conduta do agente criou um risco proibido ou permitido. Em caso de constatação 
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da permissão do risco criado, o resultado (mesmo que ontologicamente causado pelo 

agente) não pode ser imputado. Trata-se de um filtro normativo contentor de 

imputações socialmente indesejáveis. 

Nota-se que não há como ignorar o papel da teoria do risco em direito penal 

– consequentemente, a função exercida pela moderna (nem tanto) teoria da imputação 

objetiva. Imputar algo a alguém é tarefa que foi realizada por todas as teorias penais. O 

que há de novo é justamente o critério do risco como contentor da imputação. Um 

critério que está em consonância com o modelo social-econômico-globalizado vigente – 

ou “modernidade reflexiva”, como quer Ulrich Beck. 

Não há nada de extraordinário na teoria de forma a merecer repulsa 

instantânea. Fruto das ideologias consumistas pós-modernas, surgiram várias obras 

atacando a teoria como se ela alterasse toda a sistemática penal e relegasse a 

causalidade – até então vigente e inatacável –  à inexistência. Tais obras mais parecem 

tentativa frustradas de atacar o novo e manter o status quo (como se o novo fosse 

realmente algo ruim, em uma espécie de análise maniqueísta entre conservação e 

destruição) do que de propor uma discussão dogmática sadia em relação ao tema. 

A teoria da imputação objetiva vem ganhando terreno. Isso não significa que 

se deve abandonar a causalidade e propor a imputação como tarefa autônoma. Antes 

de realizar a valoração da conduta de forma a determinar a proibição ou permissão do 

risco criado e sua conversão no resultado, deve-se primeiramente saber se a conduta 

foi ontologicamente causa do resultado. Para isso se utiliza das teorias da causalidade. 

Diante das já existentes, a teoria da causalidade científica parece ser a mais adequada. 

A proposta do trabalho é simples: analisa-se primeiro a existência de uma lei 

universal ou lei probabilística (lei de cobertura) para definir se uma conduta foi a causa 

natural de determinado resultado. Caso o processo conduza a um resultado positivo, 

deve-se em seguida analisa se o risco criado pela conduta foi permitido ou proibido e, 

no último caso, se concretizou no resultado não querido pela norma. Essa parece ser a 

forma mais coerente de aplicar os postulados da imputação objetiva no cenário penal 

atual. 

A teoria não está pronta. Nada está pronto. O mundo está em constante 

mutação. Antes de uma teoria propriamente dita, a imputação objetiva pode ser 

caracteriza como parte de um movimento maior que busca a racionalização do direito 

penal rumo à sua democratização – na constante repulsa ao arbítrio. O postulado da 
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justiça – mesmo que utópico e indefinido – é algo a ser alcançado. A imputação 

objetiva parece ser uma das conquistas desse caminho. Outras deverão surgir. E que a 

parte mais benéfica de cada construção se adira definitivamente ao direito penal – sem 

nunca se esquecer que o benefício está sempre em prol da liberdade. 
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