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Nem toda inovação significa progresso - FREUD.
1. Introdução

De primeiro, importa ressaltar, uma vez mais, que a missão primordial do Direito Penal reside na
proteção de bens jurídicos. 1Para lograr tal finalidade, o legislador tipifica determinados
comportamentos que lesionam ou expõem a perigo de lesão tais bens. Tem-se, portanto, que o tipo
penal desempenha uma função de seleção dos comportamentos penalmente relevantes.

No segundo momento, porém, faz-se necessário subsumir as condutas (ações ou omissões) reais a
um determinado tipo penal, a fim de constatar sua tipicidade ou atipicidade.

A delimitação entre condutas típicas e atípicas foi historicamente função da causalidade. 2Com isso,
também se atribuía às ciências extrajurídicas o papel de verificar a tipicidade ou não de uma ação.

Na atualidade, a necessidade de uma relação de causalidade entre ação e resultado e a
determinação da ação típica enfrentam profunda crise. Diante do segundo desses objetivos, a
doutrina dominante (de cunho eminentemente normativista) parece inclinar-se pela absoluta
impossibilidade de que uma teoria causal consiga delimitar com acerto quais ações devem ou não
ser consideradas típicas.

Dentro de uma perspectiva puramente causal, ação é todo movimento corporal voluntário que produz
determinado resultado. A existência de um resultado figura, pois, como requisito indispensável para a
constatação da própria ação. Determinada a ação - e, como conseqüência lógica, também a relação
de causalidade -, tem-se a tipicidade (entendida aqui como mera descrição de processos causais).
2. A origem moderna: Karl Larenz e Richard Honig

A imputação objetiva se apresenta como um complemento corretivo, e, em certas ocasiões, de
superação das diversas teorias causais. Seus antecedentes radicam, sobretudo, nos estudos
desenvolvidos por Karl Larenz ( Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung,
1927) e Richard Honig (Kausalität und objektive Zurechnung, Festgabe für Frank zum 70 Geburtstag,
1930). 3

Para o primeiro, a imputação objetiva descreve o juízo pelo qual determinado fato surge como obra
de um sujeito, ou seja, a imputação nada mais é do que a tentativa de delimitação entre fatos
próprios do agente e acontecimentos puramente acidentais. Quando se diz que alguém causou
determinado fato, afirma-se que esse acontecimento é obra sua, de sua vontade e não de um
acontecimento acidental. Se se entende como causa um conjunto de condições, é impossível
selecionar apenas uma delas e imputar-lhe o resultado como seu.

Todas as propostas que visam a definir o juízo de imputação como mero juízo causal estão
destinadas ao fracasso. É preciso destacar que só a vontade dirige um processo causal e pode
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transformar as conseqüências acidentais em fato próprio do agente e a ele imputável. De
conseguinte, a imputação de um fato é a relação entre acontecimento e vontade.

Pressuposto inafastável da imputação é a existência de um homem livre, pois só essa liberdade o
torna verdadeiramente responsável por seus atos. A liberdade se exterioriza através de seus atos,
que são reflexos de sua própria identidade.

Logo, o fato não é uma simples sucessão de causas e efeitos, mas sim um todo, cuja configuração
está a cargo do agente e, portanto, pode lhe ser imputada. A ação e suas conseqüências constróem
uma totalidade unida (conjunto unitário) pela vontade reitora, que lhe confere significado teleológico.

A imputação como um juízo sobre o fato não é, conseqüentemente, um juízo causal, mas teleológico.
O conceito de finalidade não deve ser interpretado de um ponto de vista subjetivo, mas sim objetivo -
não se imputa só o que era querido e conhecido pelo agente, mas também o que era conhecido e,
portanto, passível de ser abarcado pela vontade. Em síntese: o fato é a realização da vontade; e a
imputação, o juízo que relaciona o fato com a vontade. 4

A imputação é chamada de objetiva porque essa possibilidade de previsão não é aferida com base
na capacidade e conhecimentos do autor concreto, mas de acordo com um critério geral e objetivo, o
do "homem inteligente-prudente".

Richard Honig, a seu turno, parte também do princípio de que o decisivo para o ordenamento jurídico
não é a constatação de uma mera relação de causalidade, mas de uma relação jurídica especial
entre a ação e o resultado. Não se trata de aferir a causalidade, mas de valorá-la.

A questão da causalidade já está decidida quando se constata que a ação foi condição necessária
para que o resultado ocorresse. Mas a comprovação da relação de causalidade não é suficiente para
que determinado resultado seja atribuído a alguém. Aferir o significado dessa relação de causalidade
com fulcro em critérios fornecidos pelo ordenamento jurídico é precisamente a tarefa principal da
imputação objetiva.

O critério que permite imputar ao sujeito determinado fato e diferenciá-lo dos acontecimentos
fortuitos é a finalidade objetiva. São, portanto, imputáveis, aqueles resultados que podem ser
finalmente vislumbrados. Até o momento se está diante de um juízo puramente objetivo sobre a
relação teleológica que vincula comportamento e resultado. Examinam-se não o conhecimento e a
vontade atuais do autor, mas sim suas capacidades potenciais. Por isso se trata de uma imputação
objetiva, já que esta não indica qual a relação psíquica existente entre o sujeito e o resultado a ele
imputado. Só terão significado jurídico as relações causais regidas pela vontade humana, ou seja, os
processos causais cujo curso seja passível de previsão e de direção. Apenas os resultados
previsíveis e dirigíveis pela vontade são imputáveis e somente a imputação objetiva permite a
afirmação da tipicidade de uma ação. A imputação objetiva do resultado é, dessa forma, pressuposto
da tipicidade do comportamento.
3. A concepção de Claus Roxin

Posteriormente, Claus Roxin, com lastro na doutrina elaborada por Honig, desenvolveu diversos
critérios de imputação objetiva. 5Sustenta ele que só é imputável aquele resultado que pode ser
finalmente previsto e dirigido pela vontade.

Logo, os resultados que não forem previsíveis ou dirigíveis pela vontade não são típicos. Equipara-se
a possibilidade de domínio através da vontade humana (finalidade objetiva) à criação de um risco
juridicamente relevante de lesão típica de um bem jurídico. 6Esse aspecto é independente e anterior
à aferição do dolo ou da culpa.

Figura, portanto, como princípio geral de imputação objetiva a criação pela ação humana de um risco
juridicamente desvalorado, consubstanciado em um resultado típico. 7

Desenvolvendo tal princípio, elaborou o citado autor os seguintes critérios de imputação objetiva:
3.1 Diminuição do risco

Propõe-se o seguinte exemplo: "A" vê uma pedra dirigir-se ao corpo de "B". Não pode evitar que esta
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o alcance, mas pode sim desviá-la de tal modo que o golpe se torne menos perigoso. Nesse caso,
existe uma diminuição do risco para o bem jurídico protegido. De conseqüência, não se pode falar
em uma ação típica, já que "o que reduz a probabilidade de uma lesão não pode ser visto como
finalmente disposto a um menoscabo da integridade corporal". 8De igual modo deveriam ser tratados
os polêmicos casos nos quais um agente (por exemplo, o médico) procura impedir a morte do
paciente, mas só logra adiá-la.

Sustenta-se que não se deve questionar a imputação de um resultado típico. Em realidade, quando
ocorre um resultado típico a imputação objetiva já está completa. É precisamente a não-imputação
objetiva de um evento o que impede considerá-lo como um resultado típico. Só se está diante de
resultado típico se este for objetivamente imputável.

Parte da doutrina defende que a atuação do agente, nessas hipóteses, poderia estar amparada por
uma causa de justificação (estado de necessidade). 9Mas esse critério pode conduzir a uma
absorção do juízo de ilicitude, visto que sua admissão importa afirmar que em toda causa de
justificação há sempre uma ação tendente a diminuir o risco. Enfim, "o critério da diminuição do risco
implica a inclusão no tipo da solução de conflitos de interesses, cujo lugar adequado são as causas
de justificação". 10

3.2 Criação ou não criação de um risco juridicamente relevante

Em todos os casos nos quais a ação não tenha criado um risco juridicamente relevante de lesão para
um bem jurídico, a falta ou a presença do dolo torna-se secundária. Tome-se o seguinte exemplo:
"A", sobrinho e herdeiro de "B", o envia em uma viagem de avião com a esperança de que sofra um
acidente e que, em conseqüência, morra. Também seria aplicável tal critério às hipóteses de desvio
do curso causal (por exemplo, "A", atropelado por "B", morre ao ser levado ao hospital em razão de
um acidente com a ambulância que o transportava). Em ambos os casos deve-se negar a imputação
objetiva e, de conseguinte, a existência de um homicídio doloso ou culposo. 11

É bastante controvertida a admissão do critério do risco juridicamente relevante no âmbito dos delitos
dolosos. Esse topoi abarca dois elementos constitutivos dos tipos de injusto culposos, a saber: a
previsibilidade objetiva e a observância do dever de cuidado. Seria de todo desnecessário trasladar
tais requisitos, como elementos adicionais, ao tipo de injusto doloso, uma vez que o dolo, por si só, já
os incorpora. 12

Ademais, é discutida a autonomia desse critério, pois, como bem se observa, se a existência de um
risco juridicamente relevante só pode ser afirmada "quando o sujeito ultrapassou o risco permitido,
parece que esse critério se justapõe ao terceiro topoi proposto por Roxin (aumento do risco
permitido); só quando o autor ultrapassou o risco permitido, produzindo uma elevação do risco de
lesão, esse risco aparece como juridicamente relevante". 13Daí a ausência de referências explícitas
ao critério em análise em publicações posteriores do referido autor.
3.3 Aumento do risco permitido

O exemplo oferecido é o seguinte: "A", industrial, infringindo o dever de cuidado, entrega a seus
trabalhadores matéria-prima não desinfetada para manejo, o que provoca a morte de quatro deles.
Ao depois, constata-se que tampouco a desinfecção aconselhada teria eliminado a possibilidade de
as mortes virem a ocorrer. 14

Em casos como esse, cumpre afirmar a imputação objetiva do resultado quando a conduta do agente
- ao inobservar o dever de cuidado - dá lugar a um incremento do risco permitido. Ao desatender o
cuidado devido, o empresário aumentou a esfera do risco permitido, o que possibilita a imputação
objetiva do resultado. 15

Argumenta-se, também, que o critério em foco poderia ser utilizado para a exclusão das ações
dolosas que se mantêm dentro do âmbito do risco permitido. Todavia, a aceitação do critério de
aumento do risco permitido nos domínios dos delitos dolosos não teria sentido algum, pois a vontade
do sujeito se dirige precisamente à produção da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico.

No que concerne aos delitos culposos, questiona-se se tal critério não seria, em realidade, elemento
integrante do tipo de injusto. E isso é assim porque só se poderia imputar o resultado se comprovado
que a conduta culposa elevou ou incrementou o risco, em comparação com uma conduta que
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observa o cuidado devido.
3.4 Âmbito de proteção da norma

Utiliza-se agora do seguinte exemplo fornecido por Jescheck: dois ciclistas conduzem suas
bicicletas, uma atrás da outra, à noite e sem os obrigatórios faróis de iluminação; um terceiro ciclista
choca-se contra o primeiro deles e produz-se um acidente. Esclarece Roxin que o segundo ciclista
não pode ser responsabilizado, visto que a norma de cuidado infringida não visa a que outras
pessoas se beneficiem da iluminação e seu campo de proteção só se estende aos riscos de acidente
que procedam da própria bicicleta. 16

Em casos semelhantes pondera-se que o resultado não seria imputável porque a esfera de proteção
da norma só abrange os danos diretos. Esse seria o critério aplicável para afastar a imputação, por
exemplo: 17

a) nos casos em que o risco não se reflete no resultado: aqui entrariam as hipóteses nas quais o
risco criado não advém da infração da norma de cuidado, mas de outras fontes de perigo. Ou seja,
embora criado o perigo, este último não se concretiza no resultado, pois o resultado produzido é
conseqüência de outras fontes produtoras de perigo (exemplo: "A" é atingido de raspão por um
disparo doloso de "B", e morre ao ser levado ao hospital, seja por um acidente de trânsito com a
ambulância que o transportava, seja pela intervenção do médico com um instrumento infectado, seja,
por fim, em razão de um incêndio no próprio hospital);

b) nos casos em que o resultado é reflexo do risco produzido, mas não se encontra entre aqueles
que a norma procura evitar (exemplo: "A" injeta novocaína em "B", que morre de infarto);

c) nos casos de desvio do curso causal: são tratados de forma diferenciada por Roxin, pois em
algumas hipóteses a ação não criaria um risco juridicamente relevante, em outras o risco não se
encontraria refletido no resultado e, por fim, haveria hipóteses nas quais seria possível a imputação
ao tipo subjetivo (dolo); 18

d) na problemática das conseqüências secundárias: a dificuldade aqui reside na determinação do
que se entende por dano principal e secundário sem que para tanto seja preciso recorrer ao
elemento cognitivo do dolo. Embora defenda-se que o problema da imputação objetiva do resultado
antecede à análise do tipo objetivo e do tipo subjetivo, é impossível saber se um resultado é ou não
imputável se desconsiderado este último. De outra parte, nos delitos culposos a produção de
conseqüências secundárias poderia ser divisada pela inobservância de medidas adicionais de
cuidado. Só diante da adoção dessas medidas seria possível afirmar que o resultado está fora do
âmbito de proteção da norma.

Urge destacar, nesse passo, que os aspectos controvertidos que surgem em razão das diversas
hipóteses que poderiam ser resolvidas com amparo nesse critério não podem ser elucidados apenas
com base no tipo objetivo - como pretende a teoria da imputação objetiva -, porque a valoração deve
estar vinculada àquilo que o autor, dolosamente, realizou. Em resumo, a determinação do fim de
proteção da norma é um problema de interpretação dos tipos penais. 19

3.5 Compreensão do resultado no âmbito de proteção da norma (ou do tipo)

Segundo ainda Claus Roxin, quando alguém cria um risco não permitido para um bem jurídico
protegido e esse perigo se realiza, a imputação do resultado deve, porém, ser rechaçada quando
contraria outros princípios do ordenamento jurídico. 20São estes os critérios que figurariam em um
"segundo nível" de imputação:

a) Princípio da autonomia da vítima.

Parte-se do seguinte exemplo: "A", policial, sabe que sua namorada ("B") tem intenções de
suicidar-se. "A" deixa uma arma no banco de seu carro e "B" aproveita a oportunidade para disparar
contra si e matar-se. De acordo com o citado autor, a norma que proíbe matar não alcança a
produção do resultado morte em se tratando de possíveis suicidas maiores de idade. 21Assim, apesar
de a conduta de "A" ter gerado uma situação de perigo, o resultado morte produzido não se encontra
compreendido pela esfera de proteção da norma. Esse critério também pode ser utilizado para a
solução dos casos nos quais a própria vítima se coloca em uma situação de perigo. 22Trata-se, enfim,
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de hipótese semelhante às abarcadas pelo topoi do âmbito de proteção da norma.

b) Atribuição do resultado a diversos âmbitos de responsabilidade.

Quando alguém assume a responsabilidade de evitar o resultado, aquele que inicialmente a detinha
deixa de ser responsável caso esse resultado se produza. Também seriam resolvidos por esse
critério os casos em que haja uma conduta culposa inicial, sucedida por outra. Por exemplo: "A",
dirigindo de forma imprudente, ocasiona um acidente. "B", ferido nessa oportunidade, é levado a um
hospital e morre em razão de uma intervenção cirúrgica realizada com imperícia pelo médico "C". 23

Ao ser o paciente conduzido ao hospital e atendido pelo médico, entra na esfera de responsabilidade
deste último, que cria e realiza um risco para sua vida (cumpre ressaltar que na hipótese
mencionada o acidente não gerou risco para a vida do transeunte, e sim a intervenção médica).
Trata-se de um caso similar aos englobados nas hipóteses de desvio de cursos causais.
3.6 A realização do plano do autor

É o critério proposto para estender a imputação objetiva à esfera do dolo (tipo subjetivo). Logo, esse
topoi surge não como antecedente necessário à análise do tipo objetivo, mas como elemento
necessário para a imputação de um delito consumado a título de dolo.

Arranca-se de um caso de aberratio ictus: "A" quer matar "B", mas a bala é desviada e atinge "C",
seu filho, que também estava no local, e que morre. A chamada "teoria da igualdade de valor"
entende haver homicídio doloso consumado (é a adotada pelo art. 73 do CP (LGL\1940\2) brasileiro).

Divisa aqui Roxin, no entanto, um concurso formal entre homicídio doloso tentado e homicídio
culposo consumado. 24Embora o tipo objetivo esteja completo e o resultado seja absorvido pela
vontade do agente, aquele não pode ser imputado a título de dolo. Há "um princípio de imputação
objetiva ao aspecto objetivo do tipo - a ação deve realizar um perigo não permitido - e existe um
princípio de imputação ao aspecto subjetivo do tipo - a realização do plano do autor - e só falaremos
de um fato doloso consumado quando o resultado tiver realizado o plano do autor. O pressuposto é
que o resultado se desvie de forma adequada e que exista a vontade do autor no tocante àquele". 25

Trata-se, em síntese, de um critério intermédio entre a teoria da concreção (que sustenta a
relevância do erro em todo caso e a existência de simples tentativa) e a teoria da igualdade de valor
(que vislumbra uma hipótese de delito doloso consumado).
4. A imputação objetiva como teoria do tipo (objetivo): a posição de Günther Jakobs

A introdução dos critérios de imputação do resultado mencionados no âmbito do tipo não permite,
porém, reformular de modo global a categoria da tipicidade.

Permanece a distinção entre injusto doloso e injusto culposo, o que impede que os critérios
apresentem idêntica eficácia em ambos os domínios. Ademais, também surgem dificuldades e
divergências no tocante à aplicação de semelhantes critérios na esfera dos delitos omissivos.

A unificação dos critérios que fundamentam a responsabilidade - e, portanto, a construção de uma
teoria geral da imputação objetiva - encontra-se dificultada, segundo parte da doutrina, precisamente
em razão do método adotado para sua determinação. Claus Roxin emprega um método indutivo, ou
seja, os critérios surgem a partir da problemática suscitada por determinados casos concretos. Há
autores, porém, que perfilham uma opção metodológica distinta, com o escopo de construir um
sistema de imputação com projeção idêntica para as diferentes formas de comportamento
penalmente relevantes. 26

Nessa perspectiva, Günther Jakobs busca dotar de coerência sistemática a imputação objetiva do
resultado, entendendo-a como uma teoria do tipo objetivo.

A pretendida unidade global da teoria da imputação objetiva tem sua base em uma determinada idéia
reitora - a concepção do injusto como expressão de sentido incompatível com a norma - e a partir
dela projetam-se dois níveis de imputação objetiva: o nível do comportamento (imputação do
comportamento) e o nível do resultado (circunscrito aos delitos de resultado).

Em primeiro lugar, qualifica-se o comportamento como típico (imputação objetiva do comportamento)
e a partir daí, no âmbito dos delitos de resultado, constata-se que o resultado produzido se explica
precisamente pelo comportamento objetivamente imputável (imputação objetiva do resultado).
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Do ponto de vista metodológico, toma-se como referência - a exemplo de Larenz - a necessidade de
encontrar fundamentação teórica para a responsabilidade no marco do tipo para, ao depois,
configurar de modo dedutivo as instituições dogmáticas que a determinam. 27

A categoria da imputação do comportamento de Jakobs é definida com base em critérios
eminentemente objetivos, isto é, a partir da idéia de que apenas os comportamentos perigosos ex
ante podem ser penalmente desvalorados. Parte-se do pressuposto de que o injusto tem uma
medida objetiva: as normas se apresentam como standards de comportamento que orientam os
membros da comunidade. O agente, cujo comportamento deve passar pelo filtro da imputação
objetiva, deve ser definido de modo normativo, através do papel social que desempenha.

A imputação objetiva, para esse autor, "consiste na interpretação, enquanto ato de comunicação, de
um comportamento. Certamente, é um indivíduo, uma pessoa dotada de subjetividade quem se
expressa através do fato. Essa é a razão pela qual com freqüência não será possível obter o
significado (objetivo, no sentido de intersubjetivo) do comportamento sem conhecer a representação
interna de quem atua. Por isso, o decisivo é definir o agente que atua em sociedade (ao qual é
imputado um comportamento), pois essa definição também oferecerá as pautas necessárias para
interpretar de modo geralmente válido tal comportamento (nesse sentido, de maneira objetiva),
decidindo quais de seus conhecimentos individuais são relevantes". 28

No primeiro nível - a imputação de comportamentos - propõem-se quatro critérios fundamentais de
imputação: o risco permitido (definido normativamente como o estado normal de interação, ou seja,
como o status quo de liberdades de atuação vigentes, desvinculado da ponderação de interesses
que deu lugar ao seu estabelecimento 29); o princípio de confiança (que na verdade nada mais é do
que uma adaptação do risco permitido às circunstâncias concretas 30); a proibição de regresso (que
busca delimitar de forma sistemática o âmbito da participação punível dentro da imputação objetiva
com fulcro em critérios objetivo-normativos 31); e a competência da vítima (carente de maior precisão
e ampliação). 32

O segundo nível de imputação objetiva (imputação objetiva do resultado), do qual se ocupa
prioritariamente a doutrina da imputação objetiva dominante, não apresenta na obra de Jakobs o
mesmo grau de desenvolvimento alcançado pelo primeiro nível. 33Buscando vincular a realização de
riscos com o nível da imputação do comportamento, define o risco como o conjunto de condições
explicativas de um acontecimento e propõe a solução dos problemas dos "comportamentos
alternativos ajustados ao Direito" através do critério da causação planificada ou não. Dessa forma, o
comportamento não permitido só representará a explicação do acontecimento lesivo quando o curso
causal dele derivado tiver sido produzido de forma que sua evitação fosse planificável. Caso
contrário, a explicação da lesão estará na realização de um risco geral da vida. 34

A imputação objetiva defendida pelo citado autor se encontra em íntima conexão com o conceito
funcional de culpabilidade por ele proposto. 35

De fato, "assim como a reprovação individual de culpabilidade encontra-se impregnada de
sociabilidade na concepção de Jakobs, com mais força ainda este setor do injusto - o lado objetivo
do fato -, concebido como expressão objetiva de um rompimento da norma penal, ou seja, como
perturbação social, vem determinado pela interação social, em concreto, pela função que para
Jakobs todo sistema de imputação penal deve cumprir em sociedade: a de possibilitar a orientação
no mundo social, garantindo as expectativas de comportamento essenciais". 36

O injusto - pressuposto necessário para a realização do juízo de culpabilidade - desempenha uma
função auxiliar no sistema global de imputação proposto, já que é a culpabilidade o âmbito de
delimitação do penalmente relevante.

Vale-se o mencionado autor de um conceito objetivo e despersonalizado de injusto, o que parece
possibilitar uma fundamentação distinta - e mais porosa às influências de diversas índoles - no
tocante à culpabilidade e aos fins perseguidos pelo Direito Penal. 37

Para Günther Jakobs, portanto, a relevância jurídico-penal de um comportamento manifesta-se
unicamente a partir do tipo objetivo. 38

5. Apreciação crítica
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Modernamente, como visto, afirma-se como princípio nodular da doutrina da imputação objetiva a
criação pela ação humana de um risco juridicamente desvalorado, ou seja, a criação de um risco
juridicamente desaprovado ou tipicamente relevante, que seria comum aos delitos dolosos e
culposos.

A constituição desse requisito é feita mediante a aplicação e verificação de dois critérios que, no que
toca ao delito doloso, não usufruem de aceitação unânime, a saber: a periculosidade objetiva da
ação39(exige-se que o resultado seja objetivamente previsível para que possa ser imputado à ação) e
a infração do dever objetivo de cuidado.

Após o exame dos critérios de imputação objetiva propostos por Claus Roxin e Günther Jakobs,
cumpre dizer, nesse particular, que nos delitos culposos prepondera o entendimento doutrinário de
que o resultado produzido deve ser expressão da lesão ao dever de cuidado 40e que deve estar
compreendido entre aqueles que a norma de cuidado buscava evitar. 41

Assim, embora os critérios elaborados e descritos anteriormente tenham sido desenvolvidos para os
delitos dolosos, verifica-se que a doutrina atribui à maioria deles o caráter de elementos do injusto
culposo.

Isso enseja a importante discussão sobre o papel desempenhado pela teoria da imputação objetiva
do resultado: seria ela um elemento necessário para a composição do tipo penal, ou só quando
constituído este último (pela presença dos requisitos tradicionalmente exigidos) surgiria o problema
acerca da imputação objetiva do resultado? Enquanto para alguns a não-existência do resultado
típico obstaria qualquer investigação posterior, para outros é precisamente a impossibilidade de se
imputar objetivamente o resultado ao tipo o que conduz à inexistência de um resultado típico.

De conseguinte, a imputação objetiva do resultado figuraria como um antecedente à formulação
típica. A doutrina dominante, porém - sobretudo no âmbito dos delitos culposos -, prefere considerar
a problemática da imputação objetiva do resultado após a afirmação da presença de uma conduta
típica. 42

Já no que concerne aos delitos dolosos, examinam-se os critérios de imputação objetiva (diminuição
do risco, previsibilidade objetiva, âmbito de proteção da norma) antes de ser aferida a existência do
dolo. 43

No que tange aos delitos omissivos impróprios, a imputação objetiva do resultado substituiria a
relação de causalidade.

Dessa forma, a impossibilidade de se constatar com total segurança se o resultado se produziria
caso o agente tivesse realizado a conduta omitida faz com que alguns defendam a aplicação do
critério do aumento do risco, além de sustentarem que o resultado produzido deve coincidir com as
"exigências de evitação conhecidas". 44Ou seja, faz-se necessário constatar não só a evitabilidade do
resultado, mas também comprovar que ele é reflexo da ação omitida, e não de outras fontes de
perigo.

A problemática que ressai dessas exigências é similar à verificada nos delitos comissivos: a polêmica
acerca do momento de apreciação do incremento do risco (se ex ante ou ex post), e se tal critério
seria elemento integrante do tipo omissivo impróprio ou princípio de imputação objetiva a ser
examinado após a constatação do tipo.

A teoria da imputação objetiva do resultado questiona se a doutrina da ação finalista, com sua
concepção pessoal do injusto, absorveria ou não os critérios de previsibilidade e domínio ao exigir a
presença do dolo ou da culpa para a constatação da tipicidade de uma conduta.

Convém, antes de tudo, indagar o significado dos critérios de imputação objetiva do resultado
expostos. Alguns pretendem fazer da imputação objetiva um pressuposto a ser examinado
previamente à constatação do tipo penal. Outros defendem que a imputação objetiva deveria
funcionar como um "princípio corretor", que operaria após a afirmação da tipicidade de um
comportamento. 45Aqueles que aderem à primeira posição analisam os critérios de imputação
objetiva no tipo objetivo; já os que perfilham a última postura optam por examiná-los como critérios
adicionais à tipicidade ou na esfera da ilicitude.
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Enquanto a doutrina dominante vislumbra na imputação objetiva um elemento normativo do tipo
objetivo, Enrique Gimbernat Ordeig adverte, com razão, que ainda que a imputação objetiva seja
vista como um elemento objetivo do tipo, em todo caso deve ser concebida como um elemento
diferente dos outros, expressamente mencionados pelo legislador. A imputação objetiva,
diversamente destes últimos, não tem uma consistência tangível, e poderia ser metaforicamente
definida como uma espécie de "fantasma que percorre os tipos". 46

Na verdade, o que faz a teoria da imputação objetiva nada mais é do que "reunir toda uma série de
critérios normativos excludentes da tipicidade, que em grande medida e até agora nela estavam
perambulando - da causalidade até a ação - sem encontrar um lugar sistemático correto" e, através
desses critérios, "fundamentar por que a tipicidade é algo mais que uma justaposição de elementos
ontológicos (ação e causalidade) e axiológicos (dolo - e, conforme o caso, elementos subjetivos do
injusto -, infração do dever de cuidado, resultado típico)" e por que "tudo isso meramente somado
não dá ainda como resultado uma conduta típica, se não concorre também - o que é determinado
com base em considerações sobre o que é o tipo, qual é a sua finalidade e quais são os princípios
que devem informá-lo - a imputação objetiva". 47

A correta definição de imputação objetiva formulada por Enrique Gimbernat Ordeig coincide,
formalmente, com o que os finalistas denominam adequação social - quando se busca fundamentar
a exclusão da tipicidade - ou inadequação social - quando se trata de fundamentar a tipicidade. 48

Do ponto de vista material, contudo, a adequação social diverge do conceito de imputação objetiva
proposto pelo referido autor, visto que para ele o substrato material dos tipos de injusto não seria
uma ação finalista.

Na verdade, uma doutrina de imputação objetiva que pretenda apreender o sentido do
comportamento típico e delimitar o alcance dos tipos de injusto não é incompatível com os
postulados finalistas. Tem relevância como instrumento restritivo da causalidade natural (atribuição
do resultado), na interpretação dos tipos legais e, especialmente, em matéria de delito culposo. É,
pois, compatível com um modelo assentado na concepção finalista da ação.

Como percucientemente se assinala, "a doutrina da imputação objetiva, como teoria da valoração -
externa - da conduta, é aceitável se respeitada a estrutura ontológica da ação (finalista) como uma
unidade final-causal, como uma unidade de sentido configurada por elementos objetivos e subjetivos
- como desde o princípio defendeu o finalismo". A partir dessa consideração, "todos os critérios de
imputação objetiva que se queira invocar - particularmente o da criação ou incremento do risco -
constituem limites externos ou critérios externos de valoração da ação finalista, ou seja, da ação na
qual em princípio concorrem os elementos objetivos e subjetivos do tipo". 49

Ao ignorar essa premissa fundamental, a doutrina da imputação objetiva do resultado não logra
alcançar os objetivos pretendidos.

A meta principal da teoria em exame consiste em separar o mero acaso, a simples casualidade, do
que é realmente obra do agente. Mas não é possível conseguir tal propósito através do tipo objetivo -
como propõe, por exemplo, Günther Jakobs.

Com efeito, bem se enfatiza que "os defensores da teoria da imputação objetiva parecem considerar
possível determinar a periculosidade da ação a partir da análise de sua parte objetiva, sem levar em
conta a direção da vontade do autor. Entretanto, essa pretensão não pode ser alcançada, posto que
é absolutamente necessário introduzir no juízo de adequação o dado subjetivo da direção da
vontade, de forma que o grau de tendência não pode ser determinado exclusivamente em um plano
objetivo, levando em conta exclusivamente dados objetivos. O juízo de previsibilidade objetivo tem,
portanto, em sua base uma ação finalista e não é possível avaliar a periculosidade da ação sem
considerar a finalidade do autor e, portanto, o dolo". 50

O tipo objetivo em si considerado só permite imputar ao agente os acontecimentos fortuitos, a mera
casualidade, nada que possa ser qualificado como obra sua. Só se pode saber se algo, alguma
coisa, é obra do agente no caso em que esse acontecimento se encontre abarcado pela sua
vontade, ou seja, deve haver necessariamente uma conexão entre o fato imputado e a vontade
individual.

O que a teoria da imputação objetiva desconhece é que tipo objetivo e que tipo subjetivo não podem
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operar de forma isolada e desconcordante. Essa ignorância é fatal.

A doutrina finalista, porém, vislumbra corretamente o tipo objetivo e o subjetivo como uma unidade
indissolúvel (injusto pessoal), e que tão-somente por razões didático-metodológicas são analisados
separadamente.

Todo acontecimento que não esteja compreendido pelo dolo do agente não pode, em hipótese
alguma, ser-lhe atribuído e havido como realização do tipo objetivo.

De conseguinte, apenas o tipo subjetivo pode precisar se determinado fato é produto da casualidade
ou se é, realmente, obra de determinado agente. Esse dado é, em termos lógico-factuais,
intransponível, pois que decorre de sua própria condição de ser humano, capaz de pensar e de agir.
Não é possível se desconhecer a realidade, a estrutura do objeto normado, antes de se proceder à
valoração em bases normativas.

O método finalista é, portanto, superior ao perfilhado pela doutrina da imputação objetiva, visto que
"em nenhum momento atribui ao sujeito a carga de um fato que sob nenhuma circunstância pode ser
uma obra sua, e isso nem sequer de um modo provisório". E isso é assim porque o finalismo "parte
de uma situação inicial na qual a possível matéria do tipo - a saber: constatar se um fato é obra de
um agente - é já completamente conhecida antes que se verifique se a mesma tem, ademais, a
qualidade de socialmente inadequada e se, por isso, pode ser imbuída do atributo da tipicidade". 51

A imputação objetiva do resultado, como proposta pelas correntes funcionalistas, especialmente
sistêmica, enseja um risco à segurança jurídica 52e, além disso, pode conduzir lentamente à
desintegração da categoria dogmática da tipicidade (de cunho altamente garantista). Ao desfigurá-la,
termina por não delimitar os fatos culposos penalmente relevantes, provocando um perigoso
incremento dos tipos de injusto dolosos. Dessa forma, acaba por atribuir ao agente perigos
juridicamente desaprovados - ainda que totalmente imprevisíveis do ponto de vista subjetivo -
através de um tipo objetivo absolutamente desvinculado do tipo subjetivo.

Nessa perspectiva, o agasalho de pontos de vista normativos gerais conduz, sobretudo quando são
eles imprecisos, a uma questionável relativização da determinação típica. 53A essa apoucada
precisão da teoria da imputação objetiva (e a nefasta perda de segurança jurídica que pode ensejar),
refere-se Frisch, in verbis: "... a teoria da imputação objetiva dissolve o perfil claro da teoria do tipo
mediante critérios (normativos) vagos, acessíveis às mais variáveis concreções". 54

Esse procedimento pode representar um perigo inequívoco, na medida em que, se utilizado o tipo
objetivo para atribuir a alguém algo que não está abarcado por sua vontade (por exemplo, um perigo
juridicamente desaprovado constante só da esfera de conhecimento de outra pessoa - a comunidade
social, uma pessoa inteligente, um espectador objetivo etc.), imputa-se a essa pessoa algo que não
é obra sua.

Longe de obter a uniformização dos critérios de imputação e a necessária coerência
lógico-sistemática, a teoria da imputação objetiva do resultado, levada ao extremo - exacerbação do
método tópico -, pode dar lugar a uma verdadeira zorra metodológica, 55desconexa e contingente.

Assim, a inserção exagerada de duvidosos topoi fragmenta arbitrariamente o sistema jurídico-penal -
construção científica dotada de grande unicidade e coerência lógica, adstrita aos valores
constitucionais democráticos da justiça material e da segurança jurídica -, que deve ter sempre no
inarredável respeito à liberdade e à dignidade da pessoa humana o seu ponto fulcral.

(1) Vide, sobre o tema, Luiz Regis Prado, Bem jurídico-penal e Constituição, São Paulo: Ed. RT,
1997, p. 17 et seq.

(2) Muito embora envolta em uma série de questionamentos, é impossível prescindir-se pura e
simplesmente da causalidade (e não causação), não somente por ser um dado ôntico, irrefutável na
maioria dos casos, mas, sobretudo, por representar garantia em sede penal.

(3) Vide LARRAURI, Elena. "Notas preliminares para una discusión sobre la imputación objetiva".
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Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1988. t. XLI, fasc. III, p. 733 et seq.; HIRSCH, Hans
Joachim. Derecho penal. Obras Completas. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. t. I, p. 37 et seq.

(4) Ibidem, p. 734-736.

(5) Para uma visão abrangente e ao mesmo tempo concisa da concepção de Roxin, vide, na doutrina
brasileira, Juarez Tavares, Teoria do injusto penal, Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 222 et seq.

(6) ROXIN, Claus. "Reflexiones sobre la problemática de la imputación en el Derecho Penal".
Problemas básicos del derecho penal. Trad. Diego Manuel Luzón Peña. Madrid: Reus, 1976. p. 131.

(7) Aceitam esse critério, por exemplo: MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte General. 4. ed.
Barcelona: PPU, 1996. p. 189; GÓMEZ BENÍTEZ. Teoría jurídica del delito. Madrid: Civitas, 1984. p.
186; BUSTOS RAMÍREZ, J. Manual de derecho penal español. Parte General. Barcelona: PPU,
1984. p. 229; TORÍO LÓPEZ, Angel. "Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva".
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1986, t. XXXIX, fasc. I, p. 33; JESCHECK, H-H.
Tratado de derecho penal. Parte General. Trad. José Luís Manzanares Samaniego. 4. ed. Granada:
Comares, 1993. p. 389; STRATENWERTH, G. Derecho penal. Parte General. Madrid: Edersa, 1982.
p. 80; entre outros.

(8) ROXIN. Op. cit. p. 131. Nesse sentido: BUSTOS RAMÍREZ. Op. cit. p. 229; MIR PUIG. Op. cit. p.
231-232; ROMERO, G. "La conexión entre acción y resultado en los delitos de lesión". Cuadernos de
Política Criminal, 1983, n. 19, p. 164; BACIGALUPO, Enrique. Princípios de derecho penal. Parte
General. Madrid: Akal, 1997. p. 190-191. Na doutrina nacional vide, entre outros: CAMARGO,
Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural Paulista,
2001. p. 145-146; GALVÃO, Fernando. Imputação objetiva. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p.
96-97; JESUS, Damásio E. de. Imputação objetiva. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 76 et seq.; CAPEZ,
Fernando. "O declínio do dogma causal". RT 791/493 (DTR\2001\374) et seq., São Paulo: Ed. RT; e,
com postura mais crítica: PEDROSO, Fernando de Almeida. "Nexo causal, imputação objetiva e
tipicidade conglobante". RT 794/462 (DTR\2001\504) et seq., São Paulo: Ed. RT.

(9) CEREZO MIR, José. Curso de derecho penal español. Parte General. 6. ed. Madrid: Tecnos,
1998. t. II, p. 109; TORÍO LÓPEZ, Ángel. "Fin de protección y ámbito de prohibición de la norma".
Estudios Penales y Criminológicos, 1987, vol. X, p. 392.

(10) CEREZO MIR, José. Op. cit. p. 109. Nessa linha, também: TORÍO LÓPEZ. Op. cit. p. 392; DÍEZ
RIPOLLÉS, José Luis. "La categoria de la antijuridicidad en derecho penal". Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales, 1991, fasc. III, p. 753-754.

(11) É evidente, porém, que no exemplo mencionado se verifica a ausência de dolo, freqüentemente
confundido com o simples desejo. Na doutrina nacional, faz essa confusão (dolo e desejo), por
exemplo, Damásio E. de Jesus ("Imputação objetiva: o 'fugo assassino' e o 'carrasco frustrado'".
Boletim IBCCrim, 2000, n. 86, p. 13) que, em exemplo semelhante - o da esposa que incentiva o
marido a ingerir um baiacu, na esperança de que um descuido do cozinheiro na remoção das
glândulas produtoras de veneno dê lugar à morte daquele -, entende inexistir tipicidade porque,
embora presente o tipo subjetivo, não se concretiza o tipo objetivo, pois não há a criação de um
"risco desaprovado e juridicamente importante ao bem jurídico" (op. cit. p. 13).

(12) CEREZO MIR. Op. cit., p. 106. Para aqueles que defendem a imputação objetiva como critério
corretivo, seria inservível acrescentar tais elementos (previsibilidade objetiva e observância do
cuidado devido) aos tipos culposos, pois já figuram como seus elementos e, portanto, são levados
em consideração antes do exame acerca da imputação ou não do resultado.

(13) LARRAURI, E. Op. cit. p. 748.

(14) ROXIN. Op. cit. p. 150.

(15) Acolhem tal diretriz, por exemplo: JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte General. Trad. J.
Cuello Contreras e J. L. Serrano González de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 1995. p. 245 et seq. (e
La imputación objetiva en derecho penal. Trad. Manuel Concio Meliá. Madrid: Civitas, 1999. p. 123 et
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seq.); ROXIN. Op. cit. p. 131 et seq. (e Derecho penal. Parte General. Trad. Luzón Peña, Díaz y
Garcia Conlledo e J. de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997, t. I, p. 363-364 e 371-372); GÓMEZ
BENÍTEZ. Op. cit. p. 188-190; OCTAVIO DE TOLEDO, E. e HUERTA, S. Derecho penal. Parte
General. Madrid: Castellanos, 1986. p. 99-100; ROMERO, G. Op. cit. p. 165; com reservas, o aceita
também: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Delitos cualificados por el resultado y causalidad. Madrid:
Reus, 1966. p. 103-104, 131 e 151 et seq.; BACIGALUPO, Enrique. Principios de derecho penal.
Parte General, p. 189-192; MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita. La imputación objetiva del resultado.
Madrid: Edersa, 1992. p. 153 et seq.; PAREDES CASTAÑÓN, J. M. El riesgo permitido en derecho
penal (Régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas). Madrid: Centro de Publicaciones del
Ministerio de Justicia e Interior, 1995. p. 118 et seq.; entre outros. Na doutrina nacional: JESUS,
Damásio E. de. Imputação objetiva, p. 79 et seq.; PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. "A imputação
objetiva é real". Boletim IBCCrim, 2001, n. 101, p. 17; GALVÃO, Fernando. Op. cit. p. 50 et seq.

(16) Cf. ROXIN. Op. cit. p. 137.

(17) Vide LARRAURI, E. Op. cit. p. 756 et seq.

(18) Armin Kaufmann, porém, afirma que as hipóteses de desvio do curso causal podem ser
resolvidas se analisado o alcance do dolo e aplicado o juízo de adequação ("Atribuición objetiva en el
delito doloso?" Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Trad. J. Cuello, 1985, t. XXXVIII, fasc.
III, p. 815 et seq.).

(19) Cf. RUEDA MARTÍN, María Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el
delito doloso de acción. Barcelona: Bosch, 2001. p. 395-397 e 444.

(20) Cf. LARRAURI. Op. cit. p. 760 et seq.

(21) Cf. ROXIN, C. Die problematik der Objektiven Zurechnung, 1986. p. 18. Apud LARRAURI. Op.
cit. p. 761.

(22) Na doutrina nacional, agasalham tal critério, por exemplo: GALVÃO, Fernando. Op. cit. p. 85-87;
CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Op. cit. p. 183-184; JESUS, Damásio E. de. Op. cit. p. 55 et seq.

(23) Cf. ROXIN. Op. cit. p. 22.

(24) Nesse sentido, na doutrina nacional: GALVÃO, Fernando. Op. cit. p. 99 et seq.

(25) LARRAURI, E. Op. cit. p. 762.

(26) Vide CANCIO MELIÁ, Manuel; SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos. "Estudo preliminar (La
reformulación de la tipicidad a través de la teoría de la imputación objetiva)" à obra La imputación
objetiva en derecho penal, de Günther Jakobs, p. 50.

(27) Ibidem, p. 52.

(28) CANCIO MELIÁ; SUÁREZ GONZÁLEZ. Op. cit. p. 67.

(29) Para Jakobs, o risco permitido se encontra vinculado "à configuração da sociedade", ou seja,
trata-se de uma "concreção da adequação social". Não resolve uma colisão de bens, mas
"estabelece quais são as hipóteses normais de interação, já que a sociedade - cujo estado normal é
o que interessa - não é um mecanismo para obter a proteção de bens, mas um contexto de
interação" ( La imputación objetiva en derecho penal, p. 119).

(30) Acolhem esse topoi na doutrina brasileira, por exemplo: GALVÃO, Fernando. Op. cit. p. 65 et
seq.; CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Op. cit. p. 178-180; JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit.
p. 146.

(31) Na doutrina nacional, vide CAMARGO, Antonio Luís Chaves, op. cit., p. 154-155; JESUS,
Damásio E. de, op. cit. p. 48 et seq.
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(32) Cf. JAKOBS. Op. cit. p. 103 et seq. e 112.

(33) Com efeito, pode-se dizer que "ainda falta uma teoria geral do resultado como injusto objetivo, já
que parte de alguma referência genérica ao resultado como 'aumento quantitativo' da objetivação do
rompimento da norma, não fica claro qual é a relação entre esse rompimento externo da norma, que
é concebido por Jakobs como 'resultado' específico do injusto penal (= objetivamente imputável) e o
'resultado' no sentido material" (CANCIO MELIÁ; SUÁREZ GONZÁLEZ. Op. cit. p. 76-77).

(34) Cf. JAKOBS, Günther. Op. cit. p. 180 et seq. e 198.

(35) Sobre o conceito de culpabilidade derivado da prevenção geral positiva elaborado por Jakobs,
vide as críticas formuladas por A. Baratta, "Integración-prevención: una 'nueva' fundamentación de la
pena dentro de la teoría sistémica", Cuadernos de Política Criminal, 1984, p. 533 et seq.

(36) CANCIO MELIÁ; SUÁREZ GONZÁLEZ. Op. cit. p. 82.

(37) Ibidem, p. 83.

(38) Ibidem, p. 88.

(39) Vide, a esse respeito, a acurada crítica à amplitude e à indeterminação do conceito de perigo
elaborado pela doutrina da imputação objetiva feita por María Ángeles Rueda Martín, op. cit., p. 142
et seq.

(40) Assim, por exemplo: MAURACH, R. e ZIPF, H. Derecho penal. Parte General. Buenos Aires:
Depalma, 1994, vol. I. p. 166-167; JAKOBS, G. Op. cit. p. 267 et seq. (e La imputación objetiva en
derecho penal, p. 173 et seq.); JESCHECK, H-H. Op. cit. p. 259-260; CEREZO MIR. Op. cit. p.
106-107; BUSTOS RAMÍREZ. Op. cit. p. 272; MIR PUIG. Op. cit. p. 235; BACIGALUPO, E. Op. cit. p.
192 et seq.; LUZÓN PEÑA, D. M. Op. cit. p. 382 et seq.; TORÍO LÓPEZ. Op. cit. p. 393 et seq.; entre
outros.

(41) Como se enfatiza, esse critério foi introduzido na Ciência do Direito Penal alemã e espanhola
por Enrique Gimbernat Ordeig (op. cit. p. 135 et seq. e 142-144; "¿Qué es la imputación objetiva?"
Estudios de derecho penal. 3 ed. Madrid: Tecnos, 1990. p. 216-217), que, todavia, refuta "a exigência
de que o resultado seja evitado, com uma probabilidade próxima à certeza, no caso de que o sujeito
tivesse observado o cuidado objetivamente devido" (CEREZO MIR. Op. cit. p. 183, nota 99).

(42) Alocam a questão da imputação objetiva do resultado no âmbito do tipo, por exemplo:
MAURACH, R. e ZIPF, R. Op. cit. p. 167; JAKOBS, G. Derecho penal. Parte General, p. 222;
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. "¿Qué es la imputación objetiva?" Estudios de derecho penal, p.
212 et seq.; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Curso de derecho penal. Parte General. Madrid:
Universitas, 1996. t. I, p. 347-348, 357 et seq., e 373 et seq. Na doutrina nacional: JESUS, Damásio
E. de. Op. cit. p. 68; QUEIROZ, Paulo. "A teoria da imputação objetiva". Boletim IBCCrim, 2001. n.
103, p. 6; GALVÃO, Fernando. Op. cit. p. 19, 27-28, 108; CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Op. cit.
p. 190; CALLEGARI, André Luís. "A imputação objetiva no direito penal". RT 764/440. Atualmente,
também Roxin - que a princípio mostrava-se partidário da inserção da imputação objetiva no conceito
da ação ("Reflexiones sobre la problemática de la imputación objetiva en derecho penal". Problemas
básicos del derecho penal, p. 128 et seq.) - adere a semelhante critério ( Derecho penal, Parte
General, vol. I, p. 304-305 et seq.).

(43) Vide LARRAURI. Op. cit. p. 765-766. Jescheck distingue a imputação objetiva no âmbito do
conceito (social) de ação e na esfera do tipo: "o critério da imputação objetiva dos resultados típicos
é mais restritivo que o critério de imputação no âmbito da doutrina da ação; enquanto nesta o
decisivo é a capacidade geral de domínio da conduta, na imputação da qual nos ocupamos agora
(no âmbito do tipo) desempenham também um papel decisivo o sentido da ação típica e o juízo
sobre sua conexão com o resultado. Estamos, portanto, diante de um exame que obedece a critérios
normativos" ( Tratado de derecho penal. Parte General, p. 250).

(44) BUSTOS RAMÍREZ. Op. cit. p. 286.
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(45) Assim se manifestam: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Op. cit. p. 217; e TORÍO LÓPEZ, Angel.
Op. cit. p. 40.

(46) GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Op. cit. p. 213.

(47) Ibidem, p. 212.

(48) Nesse sentido, por todos, GRACIA MARTÍN, Luis. Prólogo à obra La teoría de la imputación
objetiva del resultado en el delito doloso de acción de María Ángeles Rueda Martín, p. 14 et seq.

(49) RUEDA MARTÍN, María Ángeles. Op. cit. p. 438.

(50) Ibidem, p. 439.

(51) GRACIA MARTÍN. Op. cit. p. 23. Reconhece este último autor que a imputação objetiva até
pode chegar a idêntico resultado, mas em momento posterior e depois de "consumir muita energia
na operação de imputar no tipo objetivo algo que não se sabe se, ao chegar logo ao tipo subjetivo,
poderá ser mantido nesse mesmo estado de 'fato imputado' ou se, ao contrário, deverá motivar toda
uma nova atividade orientada a desfazer aquele primeiro juízo de imputação para voltar a colocar o
sujeito na situação inicial, na qual o acontecimento não era seu, mas só um fato fortuito que lhe foi
imputado dentro da margem de erro inerente a um instrumento como o tipo objetivo que, no final das
contas, por si só é um instrumento incompleto, porque só permite contemplar e ter em conta uma
secção da realidade sobre a qual se projeta, e de modo algum sua totalidade" (op. cit. p. 23).

(52) A segurança jurídica é o primeiro valor social a ser alcançado, verdadeira pedra angular do
Estado de Direito. Afirma-se, nessa perspectiva, que "é preciso saber quais são os perigos que
ameaçam a sociedade. Onde o valor essencial da segurança jurídica desaparece, nenhum outro
valor pode subsistir. A palavra progresso se torna uma ironia e as piores injustiças se multiplicam
com a desordem. O Direito cede lugar ao que contemporaneamente se tem como conceito político,
isto é, a puras considerações de oportunidade. O jurista não tem nada a dizer, penetra-se num
domínio onde ele não pode avançar sem causar espanto" (RIPERT, Georges. Le déclin du droit.
Paris: LGDJ, 1949. p. 154).

(53) Cf. HIRSCH, Hans Joachim. Op. cit. p. 62.

(54) FRISCH, W. Tipo penal e imputação objetiva. Madrid: Ad-Hoc, 1995. p. 58.

(55) Não há sequer, entre os adeptos dessa teoria, o necessário consenso quanto ao conteúdo,
natureza e efeitos dos discutíveis critérios ( topoi) propostos (vide, a respeito: PUPPE, Ingeborg. La
imputación objetiva. Granada: Comares, 2001. p. 2 et seq.).
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