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1. Considerações introdutórias

O principal componente normativo do sistema finalista está representado pela adequação social,
ainda que tenha sido pouco desenvolvido. As unidades causal-final de sentido somente ingressaram
no âmbito do tipo penal quando socialmente inadequadas, isto é, quando valoradas socialmente
como contrárias às concepções ético-sociais que inspiram uma determinada sociedade em um dado
momento histórico.

As teorias da imputação objetiva trasladam, porém, ao âmbito do tipo os conteúdos que Welzel
alocou na sua teoria da adequação social. Um setor da doutrina assinala, nesse sentido, que a
adequação social antecipa determinados conteúdos normativos destinados a operar tanto nos delitos
dolosos como nos delitos culposos,1enquanto há quem afirme que, em realidade, não passa de uma
solução de improviso destinada a afastar do conceito pessoal de injusto a problemática hoje
abordada pela imputação objetiva.2Com efeito, a adequação social - a exemplo do critério do risco
permitido - foi concebida para esclarecer determinadas hipóteses aparentemente típicas, isto é, seu
objetivo fundamental foi circunscrever a esfera dos tipos penais e delimitar a amplitude da
causalidade.3

A adequação social surgiu como um instituto que buscava afastar do âmbito da intervenção
jurídico-penal determinadas hipóteses não desvaloradas do ponto de vista social, nas quais as
lesões aos bens jurídicos ocorriam dentro do funcionamento normal da vida em sociedade. De fato,
há casos em que não se verifica um desvalor penal do resultado, ainda que possa existir "um
desvalor do estado de coisas que não constitui um resultado penalmente típico",4relevante para
outros setores do ordenamento jurídico. A exclusão do resultado típico nos casos abarcados pela
adequação social fundamenta-se em uma interpretação teleológico-restritiva dos tipos penais, na
qual desempenham importante papel as concepções ético-sociais, jurídicas e políticas dominantes,
pois elas influem decisivamente na tutela dos bens jurídicos.5

Faz-se mister destacar que para Welzel o risco permitido foi concebido como uma manifestação
concreta da adequação social (conceito amplo), compreendendo menoscabos a determinados bens
jurídicos imprevisíveis ex ante enão inerentes à realização de uma atividade. O traço comum entre a
adequação social e o risco permitido radicava na ausência de um resultado penalmente típico, que,
no caso da adequação social, era excluído por uma interpretação teleológico-restritiva e, no caso do
risco permitido, pelo fato de não ser possível desvalorar penalmente um resultado que não foi
produzido com dolo ou culpa.6

Na atualidade, porém, o risco permitido tem ocupado posição de destaque com as modernas teorias
da imputação objetiva, enquanto a adequação social continua sendo vista como um simples
parâmetro de interpretação,7ou como causa de atipicidade de algumas condutas, mas sempre
tratada "independentemente do risco permitido como elemento ou critério da moderna teoria da
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imputação objetiva". Como bem se pontifica, o instituto da adequação social representa um princípio
importante para a interpretação dos tipos,8que só englobam as condutas socialmente inadequadas.
Entretanto, com as modernas doutrinas da imputação objetiva, busca-se limitar o âmbito do tipo,
separando o socialmente adequado do socialmente inadequado. Não obstante, "o valor do juízo de
adequação social se relativiza como princípio hermenêutico diante dos novos instrumentos da
imputação objetiva".9Com Welzel, porém, o conceito final de ação introduziu "a dimensão de
sentido",10e a adequação social surgiu como um instituto "que explicava o sentido social da ação",11

delimitando a esfera da liberdade de ação social.

O certo é que tanto a adequação social como o risco permitido encontram-se situados no domínio da
liberdade de ação social dos indivíduos na vida social. É a liberdade de ação social que oferece a
base da adequação social12e dos critérios modernamente propostos pelas teorias da imputação
objetiva (por exemplo, o risco permitido e as chamadas autocolocações em perigo).

A adequação social e o critério do risco permitido assumem como premissa fundamental a existência
de um resultado lesivo e analisam sua repercussão no tocante à valoração da ação.13

Todavia, Welzel identificou no risco permitido um desvalor de resultado sem um desvalor da ação.
Nas hipóteses de adequação social, porém, não haveria um desvalor penal do resultado, já que a
lesão ao bem jurídico pela atividade socialmente adequada não perfaz o resultado descrito pelo tipo
penal. No entanto, se ocorre a lesão a determinado bem jurídico, não consubstancial ao exercício da
ação socialmente adequada, isto é, se ocasionalmente outro bem jurídico é atingido pela conduta do
sujeito e essa lesão não é previsível ex ante, então não poderá tal lesão ser-lhe imputada, nem a
título de dolo nem a título de culpa, pois nesse caso o resultado produzido - alheio ao âmbito da ação
socialmente adequada - é abarcado pela esfera do risco permitido.

Quando o exercício da ação socialmente adequada provoca eventualmente resultados que não são
inerentes ao regular funcionamento da vida social, esses resultados - imprevisíveis ex ante -
escapam ao âmbito do dolo ou da culpa e, de conseguinte, também não se pode falar da existência
de um desvalor penal do resultado, visto que a lesão ao bem jurídico não tem a relevância penal
necessária para configurar o resultado típico.

Nada obstante, é preciso deixar claro que nesse contexto já não opera o instituto da adequação
social, precisamente porque a lesão ao bem jurídico não é uma conseqüência regular, normal, do
exercício da ação socialmente adequada. Tais hipóteses são resolvidas, portanto, dentro do instituto
do risco permitido.

Em síntese: a adequação social e o risco permitido têm como pressuposto fundamental a existência
de uma lesão ao bem jurídico que não chega a constituir um desvalor do resultado.14Não há,
portanto, um resultado típico. Nos casos de adequação social, a exclusão da lesão produzida do
âmbito do resultado penalmente típico ocorre em virtude de uma interpretação teleológica restritiva
dos tipos,15na qual devem ser examinadas "as considerações ético-sociais, jurídicas e políticas
dominantes, pois elas influem decisivamente no âmbito de proteção dos bens jurídicos".16De outro
lado, nas hipóteses de risco permitido, a ausência de desvalor do resultado se explica porque o
resultado produzido não pode ser imputado a título de dolo ou de culpa, isto é, a falta de desvalor da
ação repercute sobre o desvalor do resultado, e não há desvalor do resultado sem desvalor da ação.
17

2. Adequação social e risco permitido: traços distintivos

Welzel, porém, não realizou ulteriores distinções entre a adequação social e o risco permitido,
preferindo a primeira denominação.18A expressão "adequação social" foi por ele empregada como
um supra-conceito, que também englobaria o risco permitido.

No presente, porém, faz-se necessário delimitar os contornos desses institutos e sua correta
localização sistemática.

As modernas teorias da imputação objetiva conferem relevância ao critério do risco permitido, em
detrimento da adequação social.19São vários os posicionamentos doutrinários acerca desses
institutos,20assim sintetizados: 1) o risco permitido atua no âmbito da imputação do resultado; 2) o
risco permitido opera na esfera da valoração externa da conduta; 3) o risco permitido, a exemplo da
adequação social, exclui a culpabilidade; 4) o risco permitido e a adequação social são causas de
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justificação; 5) a adequação social exclui a tipicidade da conduta e o risco permitido atua como causa
de justificação; 6) a adequação social opera fundamentalmente na esfera processual.

É certo, porém, que o juízo de adequação social funciona como um filtro que seleciona e exclui da
esfera do tipo aquelas condutas que, embora finalistas, ajustam-se aos padrões ético-sociais
dominantes.

O juízo de adequação social compreende, conforme já referido, duas etapas distintas na ponderação
de interesses:

1. Em um primeiro momento, incumbe ao legislador, quando da tipificação de um fato mediante a
elaboração de determinado tipo penal, excluir dessa tipificação aquelas ações socialmente
adequadas em termos gerais. A adequação social atua aqui como um critério externo de
interpretação, excluindo o desvalor do resultado. Isso é assim porque não há "lesões de bens
jurídicos penalmente relevantes porque devido à funcionalidade e dinamicidade do sistema dos bens
jurídicos, se estiver ante uma atividade reconhecida e valorada socialmente cujo exercício implica o
uso de um bem jurídico, a sua afetação não pode constituir um desvalor penal do resultado por ser
absolutamente necessária e consubstancial ao exercício da atividade que por se orientar à produção
de uma utilidade social é socialmente adequada".21

Nessa perspectiva, há hipóteses que, embora formalmente ajustadas ao tipo penal, não implicam
desvalor penal do resultado, visto que a afetação do bem jurídico protegido pela atividade
socialmente adequada não pode constitui o resultado descrito pelo tipo penal.

Esse é o caso, por exemplo, da lesão corporal representada pela incisão cirúrgica quando o médico
opera um paciente, bem como o caso dos efeitos colaterais produzidos pelo consumo de
determinados medicamentos receitados pelo médico para combater uma certa doença. Também são
socialmente adequadas, por exemplo, as privações de liberdade decorrentes do uso dos meios de
transporte coletivos.

Desse modo, a conduta do motorista de ônibus que não abre a porta do veículo para que o usuário
desça em uma parada não prevista é socialmente adequada, já que permitir que cada usuário
escolha livremente onde quer descer implicaria um enorme obstáculo para o bom funcionamento do
transporte público coletivo.22A aceitação da restrição temporária da liberdade de locomoção por parte
do usuário do transporte coletivo e o interesse geral no ônus dessa privação em razão dos benefícios
auferidos com esse serviço impede considerar essa hipótese como desvalor penal do resultado,
posto que a restrição da liberdade de locomoção sofrida pelo usuário do transporte público coletivo
não constitui o resultado típico do delito de seqüestro. Assim, por um lado, a conduta do motorista de
ônibus não dá lugar a uma lesão relevante da liberdade de locomoção - o que exclui o desvalor penal
do resultado - e, além disso, sequer se constata o dolo por parte do motorista no sentido de realizar o
tipo objetivo em questão quando o passageiro se recusa a permanecer no veículo coletivo até a
próxima parada. O motorista atua com consciência e vontade de privar o passageiro da sua
liberdade de locomoção, entretanto, em razão de uma ponderação de interesses baseada na
utilidade social da atividade desenvolvida por ele, o comportamento realizado não pode figurar como
um resultado típico e não é, de conseguinte, doloso. A adequação social funciona, in casu, como um
filtro normativo - a saber, como um critério hermenêutico extra-sistemático - que exclui do âmbito do
desvalor do resultado determinadas condutas valoradas do ponto de vista social como adequada.23

Em todos os exemplos mencionados a adequação social atua após a constatação da relação de
imputação. A exclusão do desvalor penal do resultado ocorre porque a consciência e a vontade do
sujeito de atingir um bem jurídico de forma socialmente adequada não podem ser reputadas como
constitutivas do dolo, de tal sorte que também inexiste desvalor da ação. Exclui-se, portanto, a
tipicidade da conduta.

Ainda no âmbito da adequação social, também adquirem relevância as denominadas ações
cotidianas ou neutras. Essas ações são comumente definidas como aquelas relacionadas com o
intercâmbio regular de bens e serviços e que podem, ademais, implicar em favorecimento para a
prática de uma conduta delitiva alheia. O art. 29 do Código Penal (LGL\1940\2) estabelece que
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de
sua culpabilidade". A relevância típica dessas ações cotidianas é objeto de intenso debate
doutrinário,24que trata fundamentalmente de investigar a relevância do favorecimento - que se insere
na esfera de atos preparatórios - prestado para a realização de uma conduta dolosa alheia. São
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vários os exemplos apontados pela doutrina:25a) o padeiro que vende uma baguete ao seu cliente,
sabendo que este a empregará para envenenar a esposa; b) o taxista que transporta um passageiro
de um lugar para outro, para que possa cometer determinado delito; c) o mecânico que conserta o
veículo de um motorista, sabendo que cometerá delitos de trânsito; d) alguém que paga uma dívida,
sabendo que o dinheiro será empregado pelo credor para a prática de um delito; e) o chaveiro que
realiza a cópia de uma chave para um conhecido larápio do bairro, entre outros.

As modernas teorias da imputação objetiva propõem diversos critérios normativos - de notória
ambigüidade26- para a elucidação da relevância desse tipo de ações. Inexiste consenso acerca do
alcance e significado do sentido social do auxílio prestado através de ações cotidianas, baseando-se
sua aferição em critérios essencialmente objetivos e dissociados de qualquer dado subjetivo.27

Para a aferição da adequação social das ações quotidianas faz-se necessário examinar os fatores e
circunstâncias que preponderam no momento da ponderação dos interesses em jogo. Conforme já
salientado, a adequação social é uma questão valorativa, que leva em consideração uma série de
dados, entre estes a utilidade social da conduta empreendida.28Assim, por exemplo, a venda de arma
de fogo, acessório ou munição deve realizar-se mediante autorização e com a estrita obediência da
determinação legal e regulamentar pertinentes (Lei 10.826/2003, especialmente arts. 3.º a 5.º, e Dec.
5.123/2004, especialmente arts. 19 a 21). Observado o disposto nesses estatutos, a conduta do
vendedor será socialmente adequada, a exemplo da conduta do comerciante de alimentos ou outros
produtos congêneres, posto que se tratam de atividades valoradas socialmente como úteis ou
necessárias, inerentes ao regular funcionamento da vida em sociedade.

O sentido social da ação, porém, deve ser determinado com lastro no conteúdo da vontade da ação
de venda de armas, segundo a legislação vigente, e de comercialização de produtos alimentícios
básicos. De conseguinte, a partir do momento em que esses sujeitos tenham efetivo conhecimento
de que o cliente empregará a arma ou o alimento como meio de execução de um delito de homicídio,
por exemplo, o sentido social das respectivas ações de venda se modifica, já que deixam de ser
valoradas como socialmente adequadas.

No momento da realização da ponderação de interesses em confronto, efetuada pelo legislador
quando da delimitação entre ações socialmente úteis (atípicas) ou não (típicas), é indispensável que
se leve em consideração, como dado fundamental, o conhecimento de que se colabora ou auxilia na
prática de um delito doloso alheio.29Logo, radica precisamente na liberdade de ação social o
fundamento comum da atipicidade desse tipo de condutas quotidianas, que devem ser tidas como
socialmente adequadas.

A adequação social proposta nos termos welzelianos explica de forma convincente a irrelevância
social desse tipo de condutas, justamente porque não prescinde do conteúdo da vontade do sujeito
para aferir o sentido social de sua atuação.30Os critérios objetivos de imputação propostos pelos
adeptos das modernas teorias da imputação objetiva, uma vez mais, são completamente
desnecessários para a solução desses casos, já que a determinação do sentido social típico de uma
conduta depende da apreensão intelectual dos elementos objetivo-causais do mundo físico e da
capacidade volitiva em dirigir externamente esses elementos.

Portanto, também a participação criminal depende, para a fixação de seu sentido social típico, não
apenas de elementos objetivos (o comportamento no sentido de auxiliar, contribuir), mas
principalmente de elementos subjetivos (a consciência e vontade de concorrer com a própria ação na
ação alheia).31O tipo objetivo da participação deve, portanto, estar abarcado pela vontade de
realização da ação para que adquira sentido social, de modo que o dolo do partícipe não constitui um
nível independente de imputação, mas pressuposto inafastável de sua ocorrência.32Conclui-se que
na conduta do partícipe, a exemplo da conduta do autor, o tipo subjetivo é um prius lógico para a
constatação do tipo objetivo, o que resta evidente na análise das denominadas ações cotidianas.
Sem investigar o conteúdo da vontade do partícipe é impossível saber qual o tipo objetivo
efetivamente realizado.33Ou se realmente houve a realização de algum tipo objetivo.

2. É mister, porém, mencionar determinadas hipóteses em que se constata a presença de um
desvalor de situação ou de estado,34que ingressa no âmbito do risco permitido e, de conseguinte,
opera como excludente do desvalor da ação.

Essas hipóteses não se confundem com os casos de adequação social. Em realidade, o que se
verifica é a ausência de dolo ou de culpa (desvalor da ação), o que também acarreta a inexistência
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do desvalor do resultado. São casos que têm em comum o fato de que, "mediante uma interpretação
literal dos tipos se deduz que não houve uma afetação do bem jurídico que pudesse subsumir-se
formal ou literalmente no resultado típico ou na ação descrita no tipo".35Em todos eles, porém, não é
possível a aplicação do instituto da adequação social, visto que a finalidade dessas ações não se
dirige ao cumprimento de uma função positivamente valorada do ponto de vista social. A lesão do
bem jurídico não é, portanto, absolutamente necessária para o funcionamento ordenado da vida
social e o comportamento realizado não é valorado como adequado socialmente.

Nesse contexto, podem ser tratados os casos de presentes dados a determinados servidores
públicos na época de Natal ou Ano Novo, por exemplo. A exclusão do tipo de corrupção ocorre aqui
porque a finalidade do sujeito é simplesmente entregar um presente em razão da celebração festiva,
o que é um costume social, de modo que esses presentes não são formalmente englobados pelo
conceito de 'vantagem indevida'.

Com o emprego de um critério hermenêutico intra-sistemático, conclui-se que a ação concretamente
realizada pelo sujeito não apresenta "uma finalidade jurídico-penalmente relevante, porque o
resultado que se pretende alcançar não se reveste da manifestação concreta de lesão ao bem
jurídico integrante do resultado típico, com os elementos que determinam a gravidade jurídico-penal
da lesão do bem jurídico nesses delitos".36

Portanto, não é a aplicação do instituto da adequação social o que fundamenta a exclusão da
relevância penal desses comportamentos, mas a inexistência de uma lesão típica ao bem jurídico, o
que pode ser inferido através de uma interpretação restritiva da expressão 'vantagem indevida'.

Da mesma forma, não há tipicidade no corte de cabelos consentido: o corte de cabelos não configura
um resultado típico próprio do delito de lesão corporal, pois não tem magnitude suficiente para
configurar uma ofensa à integridade corporal ou a saúde de outrem. Uma interpretação literal do
resultado típico do delito de lesão corporal confirma, portanto, que os resultados produzidos não
afetam o bem jurídico protegido, posto que não supõem um menoscabo à integridade corporal ou à
saúde. Além disso, a exclusão dessas condutas do âmbito típico se fundamenta também na
ausência de uma finalidade jurídico-penalmente relevante.

Também pode ser identificado um desvalor de situação ou estado que não se configura como
desvalor do resultado nas hipóteses de aborto em virtude de gravidez molar, extra-uterina ou de
anencefalia.37

Nessa hipótese, o embrião ou o feto apresenta um processo patológico de caráter embriológico que
se manifesta pela falta de estruturas cerebrais (hemisférios cerebrais e córtex), o que obstaculiza o
desenvolvimento das funções superiores do sistema nervoso central.38O feto anencéfalo, embora
dificilmente possa alcançar as etapas mais avançadas da vida intra-uterina - visto que o
funcionamento primitivo de seu sistema nervoso obstaculiza a existência de consciência e de
qualquer tipo de interação com o mundo que o circunda -, ainda conserva as funções vegetativas -
responsáveis pelo controle parcial da respiração, das funções vasomotoras e das dependentes da
medula espinhal -, não se ajustando seu estado, em termos neurofisiológicos, às hipóteses de morte
cerebral. Portanto, não se pode aplicar o critério da morte cerebral (whole brain criterion) ao feto
anencéfalo, que não tem cérebro. É de aplicação aos casos de anencefalia um critério mais
adequado - o da morte neocortical (high brain criterion) -, que confere ênfase aos aspectos
relacionados à existência da consciência, afetividade e comunicação, em detrimento do aspecto
biológico da vida. Em situações como essa, o feto não pode ser considerado como 'tecnicamente
vivo', o que significa que não existe vida humana intra-uterina a ser tutelada. De fato, conforme bem
se assevera, mesmo que outros ramos do ordenamento jurídico acentuem o aspecto exclusivamente
naturalístico da vida humana, o certo é que o Direito Penal "deve partir da idéia de que esse bem
jurídico há de ser determinado a partir de critérios normativos, e não pode prescindir das concepções
sociais. Uma concepção estritamente normativa da vida, porém, careceria de toda limitação se
prescindisse de toda a realidade naturalística", que deve constituir "um limite para a valoração".39

A interrupção da gravidez ou a antecipação do parto em casos de anencefalia não tipifica, assim, o
delito de aborto, visto que se constata unicamente a presença de um desvalor de situação ou de
estado que ingressa no âmbito do risco permitido, atuando como excludente do desvalor da ação.
Esta última hipótese não se confunde com os casos de adequação social, uma vez que a finalidade
dessas ações não se dirige ao cumprimento de uma função positivamente valorada do ponto de vista
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social. Também não há que se falar da existência de uma causa de justificação.40

Em realidade, verifica-se apenas um desvalor de situação que não se assimila à lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado (desvalor do resultado), pois o anencéfalo não é biologicamente capaz
de concretizar-se em uma vida humana viável, o que só permite caracterizá-lo como "um projeto
embriológico falido, não sendo um processo de vida, mas um processo de morte".41 42

Ainda nessa seara, cumpre aqui fazer uma análise mais acurada dos denominados casos de
bagatela, cuja irrelevância penal advém do emprego de um critério hermenêutico intra-sistemático, e
não da aplicação da adequação social ou do risco permitido.

Roxin formulou para esses casos o chamado princípio da insignificância,43segundo o qual haveria a
exclusão da tipicidade em virtude do próprio teor literal da lei penal. Tal princípio funcionaria como
um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Alguns autores assimilam o instituto da adequação social de Welzel e o critério da insignificância
elaborado por Roxin.44Entretanto, a finalidade dos casos englobados por ambos critérios permite
identificar diferenças marcantes entre eles, posto que nos casos abarcados pelo chamado "princípio
de insignificância" não há a valoração social implícita na adequação social. Exemplo paradigmático é
o furto de objetos de ínfimo valor. A partir do princípio de insignificância como "máxima de
interpretação típica",45defende-se um exame de cada caso concreto "mediante uma interpretação
restritiva orientada ao bem jurídico protegido",46pois "só uma interpretação estritamente referida ao
bem jurídico e que atenda ao respectivo tipo (classe) de injusto deixa claro porquê uma parte das
ações insignificantes são atípicas e freqüentemente já estão excluídas pela própria dicção legal, mas
por outro lado, como v. gr. os furtos de bagatela, encaixam indubitavelmente no tipo: a propriedade e
a posse também se vêem vulneradas pelo furto de objetos insignificantes, enquanto em outros casos
o bem jurídico só é menoscabado se ocorre uma certa intensidade da lesão".47

De outro lado, entende-se que o furto de objetos de valor insignificante não se reveste de
insignificância com relação ao aperfeiçoamento do resultado típico exigido para a configuração da
conduta típica descrita no art. 155 do Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro.

Em realidade, a tão criticada imprecisão da adequação social não foi superada pelo critério de
insignificância proposto para a solução de casos como esse.48O que é, afinal, insignificante? Trata-se
de um conceito extremamente fluido e de uma incontestável amplitude. É bem verdade que o furto
de objeto de valor insignificante não pode ser valorado como socialmente útil ou adequado, sendo,
de conseguinte, inaplicável a adequação social. Tampouco é possível falar aqui em desvalor de
situação ou estado, já que a conduta do agente, conscientemente dirigida ao fim proposto, perfaz o
resultado típico e lesa, conseqüentemente, o bem jurídico protegido.

O aperfeiçoamento da conduta típica não se encontra condicionado ao valor da coisa alheia móvel,
de modo que as hipóteses de furto de objeto de valor insignificante se amoldam perfeitamente ao
tipo de injusto em questão.

A jurisprudência - e também a doutrina49- têm buscado soluções político-criminais para contornar
esse problema através, sobretudo, da aplicação do princípio da insignificância como um critério
hermenêutico capaz de afastar a tipicidade do furto de objeto de valor irrisório. Entretanto, sua
aplicação não é feita com freqüência no tocante à posse de ínfima quantidade de substância
entorpecente, por exemplo. E porque não? Ora, na verdade essa incongruência só demonstra a
insegurança jurídica que o critério da insignificância pode gerar enquanto diretriz político-criminal
com repercussões no âmbito do tipo penal.

Quando se constata a existência do desvalor da ação e do desvalor do resultado não é possível
afastar sem mais nem menos a tipicidade da conduta com base em uma diretriz político-criminal
extremamente insegura como é o citado princípio.

Para solucionar de forma mais equânime hipóteses como a do furto de objeto de valor ínfimo ou a da
posse de pequena quantidade de substância entorpecente melhor seria estabelecer-se na própria
descrição do tipo legal de delito o limite mínimo para a sua configuração. A fixação de uma quantia
em dinheiro e em gramas, por exemplo, na própria descrição típica, acarretaria automaticamente a
atipicidade das condutas que não se ajustassem ao limite mínimo exigido. Assim, este último não
oscilaria ao arbítrio do julgador, mas seria de aplicação para todos os casos que não atingissem o
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patamar mínimo para a configuração do desvalor do resultado típico.

Diante do exposto, é possível dizer que no primeiro âmbito de exame da adequação social, já
exposto, tem-se uma ponderação de interesses de caráter geral que se verifica na esfera do tipo, e
que culmina com a correção da ação: por um lado, deve-se avaliar a utilidade, o valor ou o interesse
de uma conduta socialmente relevante; por outro lado, o resultado lesivo que essa conduta pode
acarretar quando realizada. Após a ponderação dos interesses em jogo, tem-se que a ação
socialmente adequada não é considerada tipicamente relevante porque pretende atingir uma
utilidade social e, para tanto, atinge um bem jurídico. No entanto, essa lesão do bem jurídico nem
sempre é necessária para o ordenado funcionamento da vida social. Welzel, porém, quando
forneceu exemplos de adequação social, deixou de fazer essa distinção.

No entanto, examinando os exemplos de adequação fornecidos por esse autor é possível identificar
que:

a) há condutas que implicam a lesão a bens jurídicos necessárias para o funcionamento regular da
vida em sociedade e que são, portanto, socialmente adequadas. A adequação social é um critério
hermenêutico extra-sistemático, ou seja, um critério de interpretação que atua fora do âmbito do tipo;

b) há condutas, porém, que nem sequer chegam a produzir uma lesão ao bem jurídico passível de
ajustar-se ao resultado típico descrito pelo tipo penal. Aqui a conduta não é socialmente adequada e
o resultado produzido é previsível ex ante, já que os efeitos daquela são previstos e queridos.
Todavia, há outros critérios hermenêuticos que auxiliam a interpretação do sentido dos tipos penais
e, através deles, é possível excluir do âmbito do tipo penal resultados que não configuram o
resultado típico;

c) há condutas, por fim, que implicam lesão a bens jurídicos imprevisível ex ante. Aqui, a conduta
socialmente adequada (item a) ou aquela que sequer provoca um resultado tipicamente relevante
(item b) podem provocar a lesão ocasional de outro bem jurídico (ou bens jurídicos), socialmente
desvalorada e imprevisível ex ante. Nesses casos - que a doutrina costuma alocar geralmente dentro
do critério do risco permitido - faltam tanto o dolo como a culpa e, de conseguinte, não se produz um
desvalor penal do resultado. Dizer que há um risco permitido não acrescenta muito, visto que
significaria equiparar o risco permitido à ausência de previsibilidade. O fundamental, nesses casos, é
a falta de dolo ou culpa que impede, de modo reflexo, a configuração do próprio desvalor do
resultado, visto que sem desvalor da ação não há desvalor do resultado.50

3. Em um segundo momento, porém, é tarefa do juiz, e não do legislador, examinar uma ação
concreta e realizar uma ponderação de interesses que vai repercutir no âmbito das causas de
justificação. Aqui, portanto, uma ação valorada como típica será permitida quando sua realização
implicar a produção de um resultado valioso para a ordem social. Nas situações de justificação
sempre existirá, porém, uma margem de risco típico permitido para o bem jurídico afetado.

O sujeito que atua amparado por uma causa de justificação realiza um tipo de injusto, mas essa
realização é permitida pelo direito positivo, e, por isso, tida como necessária à estabilidade da ordem
social. O ordenamento jurídico faculta a realização de uma ação socialmente necessária desde que
feita de maneira adequada aos fins sociais. O risco gerado pela ação necessária não será
desaprovado juridicamente se sua realização estiver de acordo com determinadas regras de
cuidado. Entretanto, se não for observado o cuidado devido e não realizada a ação segundo o
disposto pelo preceito permissivo, originando um perigo ou lesão desnecessários para o bem jurídico
(ou para outros bens jurídicos), esse perigo ou lesão estarão juridicamente desaprovados, o que
acarretará a responsabilidade penal pelo resultado produzido, a título de dolo ou de culpa.

De conseguinte, "o risco permitido entendido como a diligência devida ou o cuidado objetivamente
devido, no delito de ação doloso, aparece como um princípio estrutural das distintas causas de
justificação onde se autoriza a realização de um comportamento típico, mas estritamente
necessário".51A criação de um risco juridicamente desaprovado diz respeito, portanto, ao excesso
culposo nas causas de justificação e representa um critério de atribuição de sentido social da ação
realizada nas situações de justificação,52e não um critério de imputação objetiva que atua na esfera
do tipo objetivo.

Os preceitos permissivos das causas de justificação autorizam a realização de condutas típicas -
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jurídico-penalmente relevantes e desvaloradas - desde que necessárias para que a finalidade
presente na causa de justificação seja atingida. Algumas causas de justificação auxiliam o
funcionamento regular da vida em sociedade, como é o caso do estrito cumprimento do dever legal e
do exercício regular de um direito.53

As ações socialmente adequadas, conforme já salientado, permitem a realização de uma conduta
que lesa determinado bem jurídico. O mesmo ocorre no âmbito das causas de justificação. No
entanto, embora nas causas de justificação exista uma estrutura similar à das ações socialmente
adequadas, o certo é que, diversamente destas últimas, nas causas de justificação há uma lesão
típica ao bem jurídico, e a ponderação de interesses a elas inerente tem como pólos o valor do
resultado de uma determinada ação e o desvalor do resultado de sua conseqüência, que é a
realização do fato típico,54e não o valor do resultado de qualquer ação e o desvalor do resultado
típico, como ocorre nas hipóteses de condutas socialmente adequadas.

Não obstante, só é possível falar em observância do dever objetivo de cuidado nas causas de
justificação quando se constata a obediência estrita dos requisitos objetivos e subjetivos
indispensáveis à sua apreciação. Assim, por exemplo, a exclusão da ilicitude pelo exercício regular
de direito ou pelo estrito cumprimento de dever legal exige que a atuação do sujeito ativo se dê nos
limites do dever imposto pela norma ou que se ajuste efetivamente ao dever legal, sendo punível
todo excesso ou abuso de direito.55

Nos casos de realização do direito de correção ou disciplina, por exemplo, a exclusão da ilicitude se
encontra condicionada à necessidade e à adequação da ameaça, coação ou privação curta da
liberdade ao fim correcional, desde que a conduta esteja também informada pelo animus corrigendi.56

Igualmente, o exercício do dever legal pela polícia exige os requisitos de necessidade, congruência,
oportunidade e proporcionalidade, delimitados pelo cuidado objetivamente devido, para que não
acarrete riscos desnecessários a outros bens jurídicos. Do mesmo modo, o exercício regular da
profissão de advogado, jornalista ou médico e a prática de determinados esportes coletivos devem
levar em consideração a necessidade da atuação e a observância estrita do dever de cuidado
objetivamente devido - que coincide geralmente com o disposto na normativa que disciplina o
exercício profissional ou a prática esportiva -, além do ânimo ou da vontade de exercer legitimamente
a profissão ou o esporte.

Em resumo: é preciso investigar, portanto, se a infração ao dever objetivo de cuidado que propicia a
criação de um risco juridicamente relevante - ou não permitido - deve fundamentar o injusto
específico dos delitos dolosos.
3. Notas conclusivas

É necessário reconhecer, por um lado, que o risco criado pela ação típica justificada não é um risco
juridicamente desaprovado, mas sim um risco juridicamente permitido ou irrelevante.

Para os adeptos da imputação objetiva, toda permissão de um risco importaria na exclusão da
imputação objetiva, o que repercutiria no âmbito do tipo e daria lugar à ausência de causas de
justificação.57

Não obstante, uma análise mais acurada da questão permite vislumbrar dois âmbitos distintos nos
quais se pode perfeitamente constatar a existência de uma ponderação de interesses: no primeiro,
conforme já evidenciado, a utilidade social de uma determinada conduta impede que seja
considerada como tipicamente relevante; no segundo, porém, somente diante do caso concreto será
possível determinar a utilidade social. Nas duas situações faz-se mister aferir sua utilidade ou
adequação social. No entanto, na primeira situação é o legislador quem efetua a ponderação de
interesses, excluindo do âmbito do tipo os comportamentos que, mesmo lesando bens jurídicos
importantes, desenvolvem-se com a consciência e a vontade de realizar uma atividade socialmente
útil (socialmente adequada). Os comportamentos que criam riscos permitidos não realizam nenhum
tipo penal.58

Mas não é preciso mover-se no terreno pantanoso da imputação objetiva quando se opta pela
exclusão da tipicidade nesses casos. Nestes últimos, a ação é tolerada porque objetivamente o risco
inerente ao emprego de determinados meios ou modos de realização se circunscreve a certos níveis
admitidos, desde que aquela não tenha como meta a lesão ao bem jurídico, e em virtude de uma
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ponderação de interesses (utilidade social X magnitude do risco) se conclua por sua adequação.

A infração ao dever objetivo de cuidado, porém, não pode figurar como um elemento fundamentador
do tipo de injusto específico dos delitos dolosos, visto que sempre a ação dolosa será contrária à
norma de cuidado. O fim do autor, nos delitos dolosos, é exatamente a lesão ou o perigo de lesão ao
bem jurídico. Logo, dirigir-lhe uma norma de cuidado objetivo a ser observada para afastar essa
lesão vem a ser um absurdo e uma tautologia.

De conseqüência, o critério da observância do dever objetivo de cuidado só pode servir para afastar
a tipicidade quando a ação concretamente realizada não se orienta à lesão de bens jurídicos - sua
finalidade é social e positivamente valorada pelo Direito -, em virtude de uma ponderação de
interesses concernentes à utilidade social da ação e a magnitude do risco que enseja. Assim, é a
ausência de dolo ou de culpa - e não o risco permitido - o que explica a inexistência de desvalor da
ação e de desvalor do resultado nesses casos.

Quando a ação final ultrapassa esse primeiro nível de valoração na ponderação de interesses, isto é,
quando já se afirmou a tipicidade de uma determinada conduta, a observância do cuidado
objetivamente devido atua sempre como um princípio limitador que trata de circunscrever ao mínimo
indispensável o risco à incolumidade dos bens jurídicos. Permite-se a realização de ações típicas
que ensejam um risco, mas que, embora perigosas, são suportadas quando observem o cuidado
objetivamente devido. Esse risco é tolerado apenas quando não ultrapassa o limite imposto pelo
cuidado devido, não se verificando uma situação de perigo ou lesão desnecessários para o bem
jurídico. Está-se, aqui, diante de ações justificadas, conformes à ordem jurídica.

Embora tais ações envolvam dentro da finalidade que as orienta a produção de resultados de perigo
ou de lesão ao bem jurídico, quando sua realização obedecer à norma de cuidado, estarão
justificadas.

O risco permitido, consubstanciado na observância do dever objetivo de cuidado, é, nos delitos
dolosos de ação, um princípio estrutural das distintas causas de justificação que permite a realização
de um comportamento típico necessário - isto é, a realização de ações valoradas positivamente do
ponto de vista social, embora orientadas à lesão ou ao perigo de lesão de bens jurídicos, nos limites
traçados pelas próprias causas de justificação.59Na hipótese de o agente ultrapassar, violar a norma
de cuidado, poderá responder pela criação de um risco juridicamente desaprovado, a título de dolo
ou de culpa. Nos delitos culposos, as modernas teorias da imputação objetiva freqüentemente
entendem determinadas hipóteses de observância do cuidado objetivamente devido como risco
permitido. Em realidade, porém, a realização de condutas potencialmente perigosas para a
incolumidade dos bens jurídicos é permitida enquanto circunscrita à esfera do dever objetivo de
cuidado. Tem-se, portanto, no contexto de uma construção finalista, como bastante o critério da
observância do dever objetivo de cuidado, que não se confunde ou se equivale ao risco permitido.
Assim, por exemplo, os resultados lesivos ou perigosos advindos do tráfego rodoviário, ferroviário e
aéreo, bem como das atividades de risco realizadas em fábricas, minas, usinas, hospitais, não serão
imputados ao agente porque sua atuação foi pautada pela estrita observância do dever objetivo de
cuidado, e não porque tenha agido - conforme se assinala60- "nos limites do risco permitido".61

A respeito da adequação social é possível afirmar, de conseguinte, que em um primeiro momento
surge como o resultado de uma ponderação de interesses pré-típica, através da qual o legislador fixa
os limites do socialmente tolerado (atípico) para o normal funcionamento da sociedade. Se a ação for
socialmente útil de modo geral não se ajustará ao tipo de injusto dos delitos dolosos ou culposos.

A adequação social opera nesse particular aspecto como um critério valorativo externo para a
interpretação do sentido dos tipos penais. A ação é valorada como uma unidade causal-final de
sentido, e coincidindo sua finalidade com a valorada socialmente como positiva no âmbito da
proteção de bens jurídicos, será atípica. A vontade reitora do acontecer causal não pode, nessas
hipóteses, ser qualificada como dolo. Nessa esfera, porém, não se encontram aqueles
comportamentos que produzem um desvalor de situação que não se ajusta ao desvalor do resultado
exigido pelo tipo e, de conseguinte, também impedem a configuração do desvalor da ação. Nesses
casos, a ausência de dolo ou culpa e a conseqüente inexistência de um desvalor penal do resultado
não defluem da aplicação do instituto da adequação social, mas de um critério hermenêutico
intra-sistemático.
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A adequação social pode atuar também como o resultado de uma ponderação de interesses no
âmbito das causas de justificação. Nesta última perspectiva, a ação é analisada pelo juiz levando em
consideração as circunstâncias concretas aferidas no momento de sua execução. Ultrapassado o
primeiro nível mencionado, a ação - dirigida à lesão de um bem jurídico - encontra-se justificada pela
adequação social quando ajustada às normas de cuidado.

Por derradeiro, é preciso destacar ainda que a adequação social - proposta pela teoria finalista como
o componente axiológico da teoria do injusto - não pode ser equiparada às modernas doutrinas da
imputação objetiva.62

A adequação social não se limita a valorar a face externa ou objetiva do injusto, projetando-se sobre
a totalidade dos elementos da ação enquanto realidade incindível.

A diferença axiológica entre uma ação socialmente adequada e uma ação socialmente inadequada
só pode ser aferida quando se examina também a vontade de realização do autor, o que impede que
esse instituto figure como um critério de valoração circunscrito à esfera do tipo objetivo.

Não é possível, assim, equiparar a adequação social ao dever objetivo de cuidado:63"a adequação
social termina onde começa o âmbito do dever objetivo de cuidado".64Portanto, quando a ação
socialmente adequada não obedece ao cuidado objetivo devido transforma-se em socialmente
inadequada, em razão de seu exercício defeituoso, e não pela finalidade em si mesma valorada
socialmente de modo positivo.

(41) SILVA FRANCO, A., op. cit., p. 419. No anencéfalo, portanto, "não há cuidar de reversibilidade e
de transitoriedade: a falta do aparato cerebral evidencia que o emprego da tecnologia médica de
suporte não permite esperar que o feto reverta seu processo de morte e que substitua a realidade de
um estado permanente por um estado possível de transitoriedade vital. Nada realmente justifica o
emprego de recursos tecnológicos para tornar viável o que não dispõe congenitamente de
viabilidade" (SILVA FRANCO, A., op. cit., p. 408-409). Nesse sentido, vide também PRADO, Antonio.
Sobre a interrupção da gestação de fetos anencefálicos. Boletim IBCCrim, dez./2004, n. 145, p. 2;
COSTA, Domingos Barroso da. Sobre a atipicidade da interrupção da gestação de feto anencéfalo.
Boletim IBCCrim, julho/2005, n. 152, p. 13, especialmente nota 5, quem conclui, acertadamente, que
"em se tratando de conduta atípica, prescindível que o aborto de feto anencefálico seja incluído no
Código Penal (LGL\1940\2) dentre as hipóteses acobertadas pelo art. 128".

(42) Sustentando, porém, a existência de vida intra-uterina nesses casos, GOMES, Luiz Flávio.
Aborto anencefálico e imputação objetiva: exclusão da tipicidade (I). O Estado do Paraná, Curitiba,
12.06.2005, n. 636, p. 1 [Idem, Aborto anencefálico e imputação objetiva: exclusão da tipicidade (II).
O Estado do Paraná, Curitiba, 19.06.2005, n. 637, p.1]: "no aborto anencefálico parece não haver
dúvida de que o risco criado (para o bem jurídico vida do feto) não é desaprovado juridicamente".
Não obstante, contraditoriamente, conclui o autor pela atipicidade do aborto de feto anencéfalo em
razão da ausência de desvalor do resultado, afirmando que a morte, in casu, não seria "arbitrária" e
sua antecipação se justificaria "para a tutela de outros interesses sumamente relevantes (saúde da
mãe, sobretudo psicológica, dignidade etc.)". Quando se assume como ponto de partida, como faz o
mencionado autor, a existência de vida intra-uterina, parece forçoso concluir pela presença do
desvalor do resultado (lesão ao bem jurídico vida tutelado pelo preceito). O risco permitido só poderia
funcionar, portanto, como causa de justificação (ponderação de bens), e não como excludente de
tipicidade.

(1) Assim, por exemplo, CANCIO MELIÁ, Manuel. Los orígenes de la teoría de la adecuación social.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 13 s.; SCHÜNEMANN, Bernd.
Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva. Temas actuales y permanentes del
Derecho penal después del milenio. Madrid: Tecnos, 2002, p. 75 s.

(2) Cf. HIRSCH, H. J. Soziale Adäquanz und Unrechtslehre. ZStW, 1962, t. 74, fasc.1, p. 133.

(3) Cf. MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita. La imputación objetiva del resultado. Madrid: Edersa,
1992, p. 149.
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(4) RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito
doloso de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos de las valoraciones
jurídico-penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001, p. 236.

(5) CEREZO MIR, José. Curso de Derecho penal español. t. II. Madrid: Tecnos, 1998, p. 98;
HIRSCH, Hans Joachim. El desarrollo de la dogmática penal después de Welzel. Derecho Penal.
Obras completas, t. I. Trad. Mariano Bacigalupo. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2000, p. 31.

(6) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit. p. 236. E acrescenta que "é a ausência de dolo ou de
imprudência o que explica que não exista desvalor da ação nem desvalor do resultado. Englobar
esses casos sob a rubrica 'do risco permitido' para referir-se aos riscos gerais da vida, com o fim de
delimitar o conteúdo dos tipos, é estéril e não serve para nada, porque tais riscos gerais da vida não
estão vinculados a circunstâncias fáticas concretas, mas a situações nas quais não há um
fundamento indiciário de provocação de um curso causal lesivo" (op. cit., p. 440-441).

(7) Assegura Cerezo Mir, nesse pensar, que o critério da adequação social não seria necessário,
"pois mediante uma interpretação teleológica restritiva ficariam excluídas dos tipos de injusto as
condutas socialmente adequadas" (op. cit. p. 98).

(8) WELZEL, Hans. Derecho Penal alemán. Parte General. Trad. Juan Bustos Ramírez e Sergio
Yáñez Pérez. 11 ed. Santiago: Jurídica de Chile, 1970, p. 83.

(9) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit. p. 241, nota 118.

(10) WELZEL, Hans, op. cit. p. 85.

(11) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit. p. 241, nota 118.

(12) Salienta Welzel que "a adequação social é de certo modo uma espécie de pauta para os tipos
penais: representa o âmbito 'normal' da liberdade de atuação social, que lhes serve de base e é
considerada (tacitamente) por eles. Por isso ficam também excluídas dos tipos penais as ações
socialmente adequadas, ainda que possam ser a eles subsumidas - segundo seu conteúdo literal"
(WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico penal. Uma introdução à doutrina da ação finalista. Trad.
Luiz Regis Prado. São Paulo: RT, 2001, p. 60).

(13) Vide, sobre a questão, RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 233 s.

(14) Cf. WELZEL, Hans. Estudios sobre el sistema de Derecho penal. Trad. Gustavo Eduardo Aboso
e Tea Löw. Estudios de Derecho Penal. Buenos Aires: B de F/Julio César Faira Editor, 2002, p. 52 e
s., especialmente p. 68 s.

(15) Vide CEREZO MIR, José. Curso de Derecho penal español, PG, t.II, p. 98; HIRSCH, Hans
Joachim. Soziale Adäquanz und Unrechtslehre. ZStW, 1962, t. 74, fasc. 1, p. 87 s., especialmente p.
133 s. Na doutrina nacional, Mayrink da Costa afirma que no que concerne à adequação social "o
máximo que se pode admitir é constituir-se em um instrumento que, em casos concretos, dê uma
interpretação restritiva dos tipos penais que possuam uma redação muito ampla na área de
proibição" (MAYRINK DA COSTA, Álvaro. Direito Penal, PG, v. 2. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 737), o que, no entanto, não daria lugar à exclusão do tipo.

(16) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op.cit., p. 237. Assevera Zipf que "a conduta socialmente
adequada representa a atuação correspondente às normas de conduta sociais reconhecidas", o que
significa que "na figura delitiva e na adequação social há dois modelos de conduta contrapostos, a
saber, um valorado positivamente e outro negativamente" (ZIPF, Heinz. Introducción a la Política
criminal. Trad. Miguel Izquierdo Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1979, p. 105).

(17) Vide WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico penal, p. 31: "não existem, portanto, ações finais
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realização".
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(18) Sobre a postura de Welzel, vide CANCIO MELIÁ, M. Los orígenes de la teoria de la adecuación
social, p. 18 s., quem afirma que "não se pode negar, porém, que ao menos externamente existe a
suspeita de que haja parentesco entre o 'risco permitido' atual e a adequação social de Welzel em
sua primeira fase" (CANCIO MELIÁ, Manuel, op. cit., p. 62).

(19) Cf. ROXIN, C. Derecho penal. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, M. Díaz y García Conlledo e
Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, § 10, n. 38, p. 295.

(20) Sobre a questão, vide RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op.cit., p. 241 ss.

(21) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 440.

(22) Cf. RUEDA MARTÍN, María Ángeles. La adecuación social y el delito de detenciones ilegales
(Comentario a la STS de 16 de diciembre de 1997. Ponente: Excmo. Sr. Bacigalupo Zapater).
Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.ª Época, 2001, n. 7, p. 461 ss.
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adequação social "dadas as razões substanciais sobre as quais descansa, deve gozar de autonomia
com relação ao critério teleológico da interpretação. A este corresponde uma função intra-normativa.
Àquela, extra-normativa" (ROLDÁN BARBERO, H. Adecuación social y teoria jurídica del delito.
Sobre el contenido y los límites de una interpretación sociológica restrictiva de los tipos penales.
Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1992, p. 115 e 123).

(24) Vide, por exemplo, JAKOBS, Günther. La imputación objetiva en Derecho Penal. Trad. Manuel
Cancio Meliá. Madrid: Civitas, 1999, p. 156 ss.; ROXIN, Claus. Las formas de intervención en el
delito: estado de la cuestión. Trad. María Teresa Castiñeira Palou. In: ROXIN, Claus et alii. Sobre el
estado de la teoría del delito (Seminario en la Universitat Pompeu Fabra). Madrid: Civitas, 2000, p.
177-178; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Informe sobre las discusiones. In: ROXIN, Claus et alii.
Sobre el estado de la teoría del delito (Seminario en la Universitat Pompeu Fabra). Madrid: Civitas,
2000, p.202 ss.; RUEDA MARTÍN, María Ángeles. Consideraciones acerca de la relevancia penal de
las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso. Revista Penal, 2002, n. 9, p. 122 ss.;
ROBLES PLANAS, Ricardo. La participación en el delito: fundamento y límites. Madrid: Marcial Pons,
2003, p. 31 ss.; GRECO, Luís. Cumplicidade a través de ações neutras. A imputação objetiva na
participação. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 107 ss.

(25) Cf. a síntese realizada por ROBLES PLANAS, Ricardo, op.cit., p. 35 ss.

(26) Assim reconhece, por exemplo, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, ob. cit., p. 202.

(27) Nessa linha, propõe Jakobs (op. cit., p. 145 ss.) o critério da proibição de regresso, consistente
na impossibilidade de se imputar determinados resultados, evitáveis do ponto de vista físico e
psíquico, a pessoas que não tenham rompido com o papel que lhes é designado em um dado
contexto social. Roxin, por sua vez, sustenta que é a normalidade cotidiana dessas ações o que
impede a imputação nesses casos, ressalvando que a presença de conhecimentos especiais pelo
sujeito permitiria conferir relevância ao auxílio prestado (op. cit., p. 177). Vide a exposição crítica
desses critérios efetuada por RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles, op. cit., p. 125 ss.

(28) Cf. RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles, op.cit., p. 129; MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita. La
imputación objetiva del resultado, p. 139.

(29) Cf. RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles, op.cit., p. 130.

(30) Vide, por todos, RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles, op.cit., pp. 130-133.

(31) Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Parte Geral, v. I. 5 ed. São Paulo: RT,
2005 p. 497. Mesmo porque, conforme bem se destaca, "o princípio de confiança ampara também
aquelas condutas que favoreçam a comissão de um delito doloso, caso o sujeito não conheça ou
possa conhecer a inclinação do autor à prática do delito" (CEREZO MIR, José, ob. cit., t. II, p. 172).
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(32) RUEDA MARTÍN, Maria Ángeles, op. cit., p. 133.

(33) As circunstâncias fáticas permitem aferir a maior ou menor importância do auxílio prestado para
a prática delitiva, do ponto de vista da magnitude do injusto e da culpabilidade, o que sem dúvida
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Regis, op. cit., p. 499.

(34) Para Armin Kaufmann, "aqui não se trata da imputação objetiva do resultado, mas da questão
de se existe um resultado" (¿"Atribuición objetiva" en el delito doloso? Trad. Joaquín Cuello
Contreras. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1985, t. XXXVIII, fasc. III, p. 811).

(35) RUEDA MARTÍN, María Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito
doloso de acción, cit., p. 265.

(36) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 273.

(37) Cf. PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de. Aborto anencefálico e sua natureza
jurídico-penal: breves reflexões. O Estado do Paraná, Direito e Justiça, Curitiba, 09.10.2005, n. 653,
p. 8.
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bioéticas, jurídicas e jurídico-penais. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, 2005, v. 833, p. 401 s. (
Idem, Um bom começo. Boletim IBCCrim, out./2004, n. 143, p. 2).

(39) GRACIA MARTÍN, Luis. In: DÍEZ RIPOLLÉS/GRACIA MARTÍN. Delitos contra bienes jurídicos
fundamentales: vida humana independiente y libertad. Valencia: Tirant lo Blanch, 1993, p. 22 e 23.
Na doutrina nacional, perfilha semelhante orientação CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos
jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCrim, 2001, p. 101-102.

(40) Após reconhecer que "não é possível proteger o bem jurídico vida onde ela não existe", e que
"não havendo vida (...) sendo tal fato atestado por pareceres clínicos, realizada a conduta interruptiva
da gestação, não é possível que o sujeito logre atingir o bem jurídico protegido em questão, com o
que, cuida-se de fato materialmente atípico", conclui Paulo César Busato - a nosso ver de modo
incoerente com as premissas corretamente assumidas como ponto de partida - que por ora parece
correto admitir o aborto em casos de anencefalia "sob a forma de uma causa supralegal de exclusão
da ilicitude" (BUSATO, Paulo César. Tipicidade material, aborto e anencefalia. Revista dos Tribunais,
São Paulo: RT, 2005, v. 836, p. 396-397, grifou-se).

(43) Cf. ROXIN, C. Derecho penal, PG, § 10, n. 40, p. 296.

(44) Assim, por exemplo, ROLDÁN BARBERO, H. Adecuación social y teoria jurídica del delito, p.
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bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos
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risco e de sua adequação social".

(45) ROXIN, C. Derecho penal, PG, § 10, n. 40, p. 296, nota 75.

(46) ROXIN, C. Derecho penal, PG, § 10, n. 41, p. 297.

(47) ROXIN, C. Derecho penal, PG, § 10, n. 41, p. 297.

(48) Cf. ZIPF, H. Introducción a la Política criminal, p. 106.
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(49) Sobre a questão, vide, na doutrina nacional LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípio da
insignificância no Direito Penal. São Paulo: RT, 1997, p. 30 ss.; MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da
insignificância como excludente da tipicidade no Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 10 ss.

(50) Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. PG, v. I, p. 366 s.

(51) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 441.

(52) Assim, GRACIA MARTÍN, Luis. In: DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis/GRACIA MARTÍN, Luis.
Comentarios al Código penal. Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, p. 58; RUEDA
MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 442.

(53) Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. PG, v. I, p. 407 s.

(54) RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 314.
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40, nota 143; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Curso de Derecho penal, I. Madrid: Universitas, 1996, p.
382.

(58) Assevera Jakobs que "os comportamentos que criam riscos permitidos não são comportamentos
que devam ser justificados, mas que não realizam tipo algum" (JAKOBS, Günther. La imputación
objetiva em Derecho Penal, p. 123).

(59) Cf. RUEDA MARTÍN, María Ángeles, op. cit., p. 315 s.; GRACIA MARTÍN, Luis. Proyecto
docente y de investigación en Derecho penal, Zaragoza, 1990, p. 276 s.; JESCHECK, H.
H./WEIGEND, T. Tratado de Derecho penal. PG. Trad. Miguel Olmedo Cardenete. 5 ed. Granada:
Comares, 2002, p. 430 s.

(60) TAVARES, J. Teoria do injusto penal. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 285.

(61) Logo, no exemplo do motorista que, "obedecendo rigorosamente às regras de condução de
veículos, vem a causar a morte de B" (cf. TAVARES, J. Teoria do injusto penal, p. 286), o resultado
morte não será imputado ao agente precisamente porque observou tais regras - as normas de
cuidado exigíveis -, sendo despiciendo o critério do risco permitido. Mais uma vez, as teorias da
imputação objetiva em nada inovam. Vide a crítica de GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. ¿Qué es la
imputación objetiva? Estudios de Derecho Penal. 3. ed. Madrid: Tecnos, 1990, p. 213.

(62) Sobre a questão, vide a exposição crítica feita por GRACIA MARTÍN, Luis. O finalismo como
método sintético real-normativo para a construção da teoria do delito Trad. Érika Mendes de
Carvalho. Ciências Penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. São
Paulo: RT, v. 2, 2005, p. 25 s.

(63) Cf. CEREZO MIR, J., ob. cit., t. II, p. 169, nota 47.

(64) GRACIA MARTÍN, Luis, op. cit., p. 27. Nesse sentido, argumenta RUEDA MARTÍN, María
Ángeles, op. cit., p. 293, que "a sujeição à norma de cuidado das ações socialmente adequadas não
é uma característica intrínseca da adequação social, mas uma relação da ação socialmente
adequada com normas objetivas de cuidado às quais deve se adaptar sua realização".
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