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RESUMO

TEIXEIRA, Rodrigo Gomes. Apontamentos sobre o delito de omissão imprópria: um critério de
imputação penal do resultado. 2014. 183f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, 2014.

O tema da dissertação é estabelecer um critério de imputação penal dos resultados
aplicável aos delitos de omissão imprópria. Após analisar as alternativas que consideramos mais
importantes, bem como descartar a teoria da causalidade mecânica para tal fim, concluímos pelo
critério da diminuição do risco ou do perigo de lesão para o bem jurídico-penal. Para se chegar a
essa  conclusão percorremos  um longo  caminho,  escolhido  por  se  caracterizar  pelo  sentido  das
questões  mais  gerais  até  as  mais  específicas  referentes  ao  tema  em  questão.  De  início,  após
tratarmos das diversas teorias da conduta humana, nos posicionamos sobre que elemento ocupa a
base  do  sistema  penal,  antecedente,  portanto,  tanto  dos  delitos  de  ação  quanto  dos  delitos  de
omissão. Em seguida, discutimos diversas questões fundamentais  concernentes à omissão penal,
para a partir daí estabelecermos os pontos de distinções entre os delitos de omissão imprópria e os
delitos de omissão própria. Ato contínuo, realizamos um estudo sobre os delitos comissivos por
omissão, procurando enfrentar as mais importantes controvérsias relacionadas a esse tipo de delito.
Por fim, nos debruçamos sobre a temática relativa ao critério de imputação penal do resultado nos
delitos  omissivos  impróprios,  chegando à  conclusão acima  anunciada:  a  saber,  pela  adoção do
critério da diminuição do perigo de lesão para os bens jurídico-penais.

Palavras-chave: direito penal, omissão, omissão imprópria, imputação penal.



ABSTRACT

TEIXEIRA, Rodrigo Gomes.  Notes on the offense of improper omission: a criterion of result
criminal  imputation. 2014.  183p.  Dissertation  (Master's  Degree  of  Law)  -  Programa  de  Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, 2014.

With this dissertation, we propose a criterion for imputation of criminal offenses applicable
to improper omission crimes. After reviewing the alternatives that we consider most important and
discarding the mechanical  causality theory for  such purpose,  we come up with the criterion of
reducing the risk of injury or danger to the legal-penal goods. To reach this conclusion we have
come a long way, chosen because it is characterized by the direction of the more general to the more
specific issues related to the topic in question. In the first place, after treating the various theories of
human behavior, we stand on that element occupies the base of the penal system, antecedent, so
both action crimes as omission crimes. Then, we discuss several key issues concerning the criminal
omission from there to establish the points of distinction between improper omission crimes and the
proper omission crimes. Thereafter, we conducted a study on the commissives crimes by omission,
looking tackle the most important controversies related to this type of crime. Finally, we concentrate
on the issue concerning the criterion of result criminal imputation in improper omissive crimes,
concluding announced above, namely, the adoption of the criterion of reducing the danger of injury
to the legal-penal goods.

Keywords: criminal law, omission, improper omission, criminal imputation.
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INTRODUÇÃO

O objeto da pesquisa é o conceito dos delitos de omissão imprópria e a busca por um critério

de imputação penal do resultado nesses delitos comissivos por omissão. Para tanto, estudamos o

conceito de conduta e suas teorias, o conceito de omissão e a causalidade omissiva. Vimos dentro

dessas  matérias  os  elementos  dos  crimes  de omissão imprópria  e  seu respectivo tipo  penal,  as

controvérsias em torno da causalidade omissiva, o dever jurídico especial que fundamenta a posição

de garantidor e a cláusula de equiparação entre a ação e a omissão indevida.

A temática dos crimes omissivos, em especial dos delitos de omissão imprópria, também

conhecidos como crimes comissivos por omissão, crimes omissivos impuros ou crimes de omissão

qualificada1, tem chamado, nos dias de hoje, cada vez mais a atenção da doutrina penal, inclusive,

no  âmbito  do  Direito  Penal  Econômico.2 A importância  da  omissão  penalmente  relevante  na

sociedade  pós-industrial,  chamada  por  alguns  de  sociedade  de  risco,  tem  aumentado  e,  em

decorrência disso, crescem os estudos sobre o assunto.3

 A diferenciação entre o agir ativo (ação) e o agir passivo (omissão) sempre despertou e ainda

desperta imanes discussões na seara penal e extrapenal.  Rudolphi,  por exemplo,  entendia que a

distinção entre essas duas modalidades de condutas dá-se pelo emprego de uma energia muscular

positiva produtora de um curso causal, na ação, em detrimento de uma inércia estática, na omissão,

a qual não interferiria no curso causal por outrem criado.4 Radbruch, por sua vez, ensinava que a

ação e a omissão eram conceitos que se relacionavam como “A” e “não-A”.5

Para os delitos omissivos impróprios a distinção do atuar ativo e do atuar passivo assume

vital importância, visto que esses crimes, por estarem previstos em tipos abertos, dependem de um

1 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas.  Tratado de derecho penal: parte general. 5. ed. Trad. Miguel
Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 2002. p. 653. MEZGER, Edmundo.  Tratado de Derecho Penal.  Trad. 2ª ed.
alemã. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1935, p. 237. LUNA, Everardo da Cunha. Capítulos de Direito
Penal: Parte geral. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 78.

2 BUJÁN-PÉREZ, Carlos Martínez.  Derecho penal económico y de la empresa: Parte general. 2ª ed. Valencia: Tirant
lo Blanc, 2007, p. 300.

3 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. t. I: Questões fundamentais – A doutrina geral do crime. São
Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2007,  p.  908;  SILVA SANCHÉZ,  Jesús  Maria.  La expansión  del  derecho  penal:
Aspectos de la política criminal em las sociedades postindustriales. 2ª ed. Madrid: Civitas, 2001, p. 23.
4 BACIGALUPO, Enrique. Direito penal: Parte geral. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 487. No mesmo sentido, dando
notícia da doutrina alemã, DIAS, Jorge de Figueiredo. op cit. p. 909.
5 RADBRUCH, Gustav. El concepto de acción y su importancia para el sistema del Derecho penal. Buenos Aires: B
de F, 2011, p. 168.
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 processo de interpretação que, autorizado por uma cláusula legal genérica de equiparação, irá aferir

se, no caso concreto, a omissão da ação mandada corresponde à ação causadora do resultado típico.

Essa distinção é transcendental quando se verifica a necessidade de se estabelecer uma relação que

chamaremos,  por  ora,  de  causalidade  na  omissão,  à  semelhança  do  que  ocorre  nos  delitos

comissivos com a causalidade comissiva.

Assim, de um lado, considera-se causa do resultado típico uma omissão não escrita no texto

da  lei  penal,  de  outro,  imputa-se  esse  resultado  a  um  sujeito  ativo  que  também  não  está

expressamente descrito no tipo penal concreto, mas será indicado, a posteriori, pelo aplicador da lei

penal, em face de uma autorização contida, em regra, numa cláusula legal, normalmente prevista na

Parte Geral do Código Penal. Por esse breve apanhado já se vê quão complexo é o processo de

imputação penal do resultado nos delitos omissivos impróprios, o qual merece, por isso, um estudo

cuidadoso e detalhado.

Ressalte-se,  desde  logo,  que  a  determinação do garante  é  pressuposto  do  liame  entre  a

omissão e o resultado naturalístico, seja qual for a natureza desse vínculo. Além disso, é a posição

de garante requisito indispensável do processo de equiparação entre a omissão e o delito de ação

correspondente. Os delitos de omissão imprópria, por serem delitos de tipos abertos e dependerem

de um processo interpretativo de preenchimento de seu conteúdo ilícito material, por meio de juízos

axiológicos de equiparação, seja em relação ao garantidor, seja em relação ao que por enquanto

chamamos de nexo causal, apresentam pontos sensíveis, ainda, no que diz respeito ao processo de

causação do resultado, que termina por se refletir na determinabilidade e na certeza da lei penal.6

Dessa forma, é objetivo geral desse trabalho encontrar um referencial teórico adequado que

sirva de orientação à  difícil  tarefa de conceituar  a  omissão imprópria,  de  valorar  a  contento  a

equiparação de uma omissão à ação, bem como de fixar um critério de definição da causalidade

omissiva e de determinar a posição de garantidor conforme a lei penal, sem que se conceda ao

aplicador da lei um espaço demasiadamente amplo.

Isso dependerá da correta definição da situação típica concreta, da posição de garante, do

respectivo  dever  jurídico  especial,  da  definição  da  causalidade  omissiva  e  do  paradigma

constitucional. Essas dificuldades tornam-se maiores quando constatamos que a história do Direito

Penal  registra  um  maior  desenvolvimento  da  dogmática  penal  relativa  à  conduta  ativa  em

6  BUJÁN-PÉREZ, Carlos Martínez. op. cit. p. 299. DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 923.  JÚNIOR, Paulo José da
Costa. Nexo causal. 2ª ed.. São Paulo: Malheiros, 1996, P. 132-133. TAVARES, Juarez. As controvérsias em torno dos
crimes omissivos. Rio de Janeiro: Instituto Latino-Americano de Cooperação Penal, 1996, p. 50 e 77.
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detrimento de uma dogmática específica e autônoma dos delitos omissivos.7  

Não  obstante  a  relevância  do  tema,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  nacionais  em pouco

questionam  o  conceito  da  omissão  em  geral  e,  em  específico,  da  omissão  imprópria.

Consequentemente,  tampouco  resta  bem esclarecido  o  que  se  chama  de  causalidade  omissiva,

justificando-se assim o debate que ora propomos sobre esses temas.  

Fundamental é, portanto, investigar se o princípio da legalidade admite referida abertura típica sem

que seja vulnerado em sua essência. Sobre o tema, as opiniões são diversas, informando Edmund Mezger

que há vozes que defendem, inclusive, que os delitos de comissão por omissão devam ser no futuro, de igual

maneira aos delitos de ação, expressamente, regulados em lei.8

A  preocupação  aumenta  quando  se  vislumbra  que  as  aferições  das  correspondências

valorativas, da posição de garantidor e do nexo causal, mesmo partindo de parâmetros formais,

apresentam tendências à materialização das fontes do dever jurídico e dos processos causais nos

crimes de omissão imprópria. Essas posturas, segundo muitos estudiosos, desrespeitam o princípio

da legalidade penal,  especialmente,  no que se refere à taxatividade da lei  penal9,  visto que não

indicam, de forma expressa, quais são as fontes do dever de garantia, deixando as hipóteses de

salvamento  em demasiado  flexíveis,  sobretudo,  numa sociedade  que  se  baseia  no  princípio  da

solidariedade e que tem o dever de cuidado, como melhor veremos, na base dos delitos de omissão.

O problema de se imputar um resultado típico, previsto em um tipo de ação, ao autor de uma

omissão  não  escrita,  não  passa  despercebido  por  Sebastián  Soler  ao  afirmar  que  os  delitos

comissivos  por  omissão  apresentam  problemas  relacionados  à  sua  responsabilização  e,  por

conseguinte, à causalidade omissiva.10 Isso torna necessário o debate sobre o contexto social em que

nos encontramos para que, a partir de seu entendimento, se explique o teor do cuidado com o bem

jurídico tutelado e o teor da confiança que a sociedade deve ter no responsável, escolhido pela lei

penal, para evitar o resultado típico.  

Mais difícil ainda é entender uma omissão, ontologicamente não causal, enquadrada em uma

descrição típica de um crime comissivo de resultado. Se a equiparação valorativa do garantidor ao

agente produtor direto do resultado danoso, por meio de uma autorização contida numa cláusula

legal  geral,  já  é  objeto  de  questionamentos,  imaginemos  então  a  admissão  do  cabimento  da

causalidade da omissão em uma descrição de um tipo penal que contém, tão só, um verbo de ação,

7 RIEGER, Renata Jardim da cunha. A Posição da Garantia no Direito Penal Ambiental: O dever de tutela do meio
ambiente na criminalidade de empresa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.53.
8 MEZGER, Edmundo. op. cit. p. 259.
9 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 496. No mesmo sentido, cf. DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 923
10 SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino. 5ª ed. Buenos Aires: Tipográfica Argentina, 1999, p. 383-384.
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como núcleo – isto é, como causal do resultado. Sabemos que nos delitos de resultado a imputação

objetiva pressupõe uma relação causal  entre  a  conduta do autor  e  o  resultado naturalístico.  No

campo  dos  crimes  omissivos  impróprios,  entretanto,  a  determinação  da  causalidade  apresenta

maiores dificuldades, exigindo maiores ponderações.11

É preciso, então, que se busque um critério de imputação jurídico-objetiva seguro, sem que

se desconsidere o que está escrito na lei penal, nem que se conceda ao aplicador da lei um espaço

ilimitado que oportunize a criação de um ambiente de incerteza jurídica.12 Deve-se, dessa forma, na

causalidade da omissão, procurar estabelecer parâmetros restritos de imputação do resultado típico

ao agente da omissão.

Diante disso, nosso objetivo de pesquisa é saber, diante das peculiaridades da omissão, ente

normativo, qual é o critério de imputação penal do resultado nos delitos de omissão imprópria. Em

outras  palavras,  pergunta-se se  é  possível  falar  em uma causalidade  da omissão semelhante  ou

idêntica  à  causalidade  da  ação  e,  em caso  de  possibilidade,  de  que  forma  se  deve  imputar  a

ocorrência do resultado típico ao omitente sem violar os princípios penais – em especial, o princípio

da exclusiva proteção do bem jurídico-penal.

Realizada através de uma equiparação autorizada por meio de uma cláusula legal constante na Parte

Geral  do Código Penal  e permitindo o estabelecimento de uma correspondência valorativa entre a ação

descrita e a omissão indevida, a busca da determinação da conduta punível e seu respectivo enquadramento

à lei penal nos delitos de omissão imprópria exige uma análise de diversos temas, a saber, o conceito de

conduta humana,  o ente base do sistema penal,  o conceito de omissão penal  em geral  e o conceito de

omissão  imprópria,  bem como o contexto  social  em que  se  dá  o  crime omissivo.  Estudar  esses  temas,

portanto, passa a ser o objetivo específico de nosso trabalho.

De tudo dito, resta possível apresentar nossa hipótese de pesquisa, que se caracteriza pela

ideia de que o critério de imputação penal do resultado nos delitos de omissão imprópria é o critério

da diminuição do risco ou do perigo de dano para o bem jurídico tutelado que o garante, no caso

concreto, tinha, em face de um mandamento jurídico, a obrigação de evitar.

Desse modo, buscar-se-á, no presente trabalho, estudar caminhos para uma compatibilização

da omissão imprópria ao princípio da legalidade, para que ao final se consiga estabelecer um critério

de  imputação  penal  do  resultado  nos  delitos  comissivos  por  omissão.  Cumpre  ressaltar,  por

oportuno, que não indicamos propostas de reformas legislativas.

11 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 3ª ed. rev. e amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 256.
12 TAVARES, Juarez. As controvérsias em torno dos crimes omissivos. Rio de Janeiro: Instituto Latino-Americano de
Cooperação Penal, 1996, p. 50.
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Analisamos inicialmente as teorias sobre o conhecimento – especificamente, as concepções

realistas  e  idealistas  do  conhecimento  –  para  posteriormente  fazermos  a  ligação  entre  essas

concepções e as teorias ontológicas e as teorias normativistas do direito penal. Em seguida, foram

estudadas as diversas teorias da ação, procurando-se dar um foco especial às suas teses sobre a

omissão para, através delas, nos posicionarmos sobre um conceito de conduta humana que sirva de

gênero que inclua as espécies da ação em sentido estrito e da omissão. Ao fim do primeiro capítulo,

investigados os parâmetros ontológicos e normativos, e após discorrermos sobre os pontos fortes e

os pontos fracos das diversas concepções da ação, emitimos um conceito-base de omissão penal que

consideramos adequado.

No segundo capítulo deste trabalho, tratamos, particularmente, da omissão penal no âmbito

da teoria geral do delito. Vimos a essência da omissão, aprofundamos o debate sobre o seu conceito,

apresentamos  seus  elementos  fundamentais,  rotulando-os  de  fundamentos  materiais  e  de

fundamentos  normativos.  Ao final,  estabelecemos um critério  de distinção entre  as  espécies  de

delitos de omissão própria e delitos de omissão imprópria.

No terceiro  capítulo estudamos o conceito de crime de omissão imprópria, observando os

diversos  critérios  classificatórios,  analisando suas  suficiências  e  insuficiências.  Inclui-se  aqui  o

estudo da descrição típica específica do delito de omissão imprópria, em especial da autorização

legal genérica de equiparação da omissão à ação e da previsão da qualidade especial dos autores

desses delitos, as fontes da posição de garante e o dever jurídico de agir a eles relacionado.

No quarto e último capítulo debatemos a natureza da norma mandamental integrante do

conceito  de  omissão,  ocasião  em que  concluímos  tratar-se  de  uma  norma  de  cuidado.  Vimos,

também, que o contexto social de risco e de avanço tecnológico terminou por impor uma divisão de

tarefas entre  os  membros da sociedade,  atribuindo – sobretudo àqueles  detentores de fontes  de

perigo – a função de evitar danos a outrem causados por esses focos de risco. Verificamos, também,

que  essa  especialização  social  é  regida,  como  norma  essencial  para  a  manutenção  e  para  a

normalidade das relações sociais, pelo princípio da confiança, princípio que ampara a crença no

desempenho do dever  de agir  destinado à evitação de danos a terceiros  pelo obrigado.  Vimos,

ademais, que é por meio desse princípio que a expectativa social ganhou a nota de juridicidade.

Após discorremos sobre as diversas teorias sobre a causalidade omissiva e sobre as teorias

que procuram estabelecer  um critério  de  imputação penal  do  resultado nos  delitos  de  omissão

imprópria, expomos nossa compreensão sobre o melhor critério de imputação penal do resultado

aplicável aos delitos de omissão imprópria. Finalmente, apresentamos nossas conclusões gerais.
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CAPÍTULO I  A CONDUTA HUMANA

I.1 BREVES APONTAMENTOS SOBRE A QUESTÃO TERMINOLÓGICA

O objeto de estudo deste primeiro capítulo é a conduta humana, requisito necessário e inicial

da imputação penal, segundo parcela importante da doutrina penal e, supostamente, único substrato

possível  de incidência de um direito  penal  comprometido  com a manutenção e  a  valoração da

dignidade da pessoa humana.

A conduta humana é abordada pela doutrina penal a partir  de diversas perspectivas,  que

chamaremos de escolas penais. Cada perspectiva se baseia em uma percepção própria do objeto de

estudo,  ora  admitindo-o  como  realidade  anterior  ao  estudo,  ora  considerando-o  como  produto

mesmo do estudo.

A tomada de posição por uma ou por outra escola penal, em boa parte dos casos, pressupõe a

automática admissão da expressão adotada pela referida escola. Em outras situações, a escolha do

nome do objeto de estudo não respeita uma relação de fidelidade com uma escola de pensamento,

sendo resultado de uma opção doutrinária isolada ou mesmo injustificada. O fato é que, mediante

uma superficial observação dos estudos sobre a matéria, constatamos as soluções mais díspares,

compondo um cenário de quase completo desacordo terminológico entre os autores, conforme nos

informa Asúa:

“Para  expresar  el  acto  se  han  usado  otros  vocablos.  En  la  dogmática
alemana imperó la voz acción, y depués del nacionalsocialismo, la palabra
hecho  (Tat),  “hecho  penal”  (Straftat).  En  Italia  suele  emplearse  por
algunos  penalistas  el  término  fatto;  recordemos  a  Delitala.(...)  No  ha
faltado quien prefiera denominar el  acto o la  acción,  con el  nombre de
conducta. Así lo quiere Jimenéz Huerta; en Italia, Antolisei (Manuale, pág.
137), Grispigni (D. p., vol. II, págs. 27 y sigs.) y Ranieri (D. p., pág. 167), y
en Cuba, Carone, (D. p., p. 277). También  Antón maneja esa frase como
sinónima de acción (D. p., 1949, t. I,  pág. 159). En verdade la voz conducta
ya  aparece  usada  por  los  penalistas  alemanes,  al  definir  la  acción:
'conducta  voluntaria'  (Liszt,  T.,  vol.  II,  pág.  285),  'conducta  corporal'
(Beling, Grundzüge, pág. 12) o 'conducta humana' (Mezger, S., pág. 91)”.13

Confirmando  a  indefinição  terminológica,  Assis  de  Toledo,  sobre  como  conceituar  esse

objeto de estudo, escreve que “ação (ou conduta) compreende qualquer comportamento humano,

comissivo  ou  omissivo,  abrangendo,  pois,  a  ação  propriamente  dita  –  isto  é,  a  atividade  que
13 ASUA, Luis Jimenez. Tratado de Derecho Penal: Tomo III: El delito. 5ª ed. atual. Buenos Aires: Losada S.A., 1950.
p. 291-292.
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intervém  no  mundo  exterior,  como  também  a  omissão,  ou  seja,  a  pura  inatividade.”14 E

complementa dizendo que “essas duas modalidades de conduta são comumente designadas pela

expressão 'ação humana', empregada em sentido amplo para significar tanto a ação propriamente

dita (atividade positiva) como a omissão (atividade negativa,  ou ausência de ação em sentido

estrito). Há, entretanto, os que preferem conservar a diferença entre a ação e a omissão (não-

ação),  considerando-as  espécies  distintas  que  se  unificariam  no  conceito  mais  abrangente  de

'conduta humana' (Arthur Kaufmann e Wessels).”15

Tobias Barreto, por sua vez, inclui no conceito genérico de ação duas espécies: a ação em

sentido  estrito  e  a  omissão.  A primeira  categoria  seria  um fato  voluntário  positivo,  a  segunda

categoria seria a omissão, um fato voluntário negativo. Digno de nota é que o autor atribuiu para

ambas as espécies a característica da voluntariedade, nos seguintes termos:

“O  conceito  da  acção  não  se  entende  sómente  no  sentido  estricto,
significando  um  facto  positivo,  isto  é,  o  phenomeno  exterior  de  uma
determinação  voluntária,  que  se  affirma  pela  actividade;  mas  envolve
também o conceito da omissão, até onde esta importa um facto manifestado
sob  fórma  negativa,  repousando  igualmente  n'uma  determinação  da
vontade, que se affirma pela inacção. Dahi duas ordens ou categorias de
crimes, a que a doutrina dá o nome de comissivos e omissivos.”16

Apresentado o desacordo terminológico, aqui, no âmbito deste trabalho, por entendermos

secundária a denominação dada ao objeto estudado, não nos comprometeremos em defender uma

terminologia determinada, motivo pelo qual o uso de uma ou de outra expressão não significará

adesão a essa ou aquela doutrina penal. Assim, podemos, sem maiores constrangimentos, chamá-lo

de ação, ação em sentido amplo, fato humano, conduta ou comportamento. A escolha do termo,

portanto, diante do cenário anunciado, não é considerada por nós a decisão mais relevante nesta

pesquisa.

Dessa  forma,  liberados  do  compromisso  terminológico  com  qualquer  escola  penal,  em

virtude de uma tomada de posição, neste momento, quase aleatória, chamaremos o objeto de nosso

estudo, neste capítulo do trabalho, de conduta humana ou comportamento humano. Fizemos essa

opção pelo fato do termo “conduta” admitir um conteúdo material não excludente nem da ação,

entendida como atuar positivo,  nem da omissão,  entendida como inatividade ou como um agir

14 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 82.
15 Ibidem. p. 91.
16 BARRETO, Tobias. Dos delictos por omissão. In: Estudos de direito. Rio de Janeiro: Laemmert, 1982. p. 162.
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distinto do determinado. Por outro lado, entendemos que a expressão conduta vincula-se à indústria,

estritamente, humana e voluntária.

Saliente-se que, não obstante reconhecermos que a uniformidade terminológica é relevante

para fins de compreensão e comunicação, não será aqui uma diretriz seguida de forma intransigente,

seja, repita-se, por entendermos que o nome do objeto assume importância secundária, seja por

considerarmos antes fundamental,  para fins do presente estudo, a determinação do conteúdo da

matéria-prima estudada.

Por isso, diante da falta de consenso acima noticiada, apesar da preferência anunciada, nos

sentimos autorizados a usarmos no texto também, eventualmente, expressões sinônimas, como, por

exemplo, ação em sentido amplo, sempre guiados pelas lições de Asúa, que, apesar de não adotar o

termo genérico conduta,  defende ser  necessária  a  designação de uma expressão abrangente das

espécies ação e omissão da ação, nos termos seguintes:

“Aunque la palabra acción, en sentido amplio, puede valer como sinónimo
del  acto,  preferimos  utilizarla  en  su  sentido  propio  y  estricto,  como
comisión,  opuesta  a  las  clases  omisivas  del  delito.  Es  necesario,  pues,
poseer  un  término  genérico  para  designar  la  actividade  y  la  omisión
punibles,  del  mismo modo que Mayer,  em alemán, considera la 'acción'
(Handlung),  como  comprensiva  del  'hacer'  (Tun)  y  del  'omitir'
(Unterlassen)”17

Desta  feita,  trataremos  o  termo  'conduta  humana'  como  gênero,  abrangente,  em  seu

conteúdo, dos fatos humanos voluntários, únicos relevantes penalmente, representativos da ação e

da omissão. Entendemos que as limitações classificatórias são mais de fundo, menos de forma,

afinal, não convém que uma expressão represente realidades inconciliáveis genericamente. Daí a

necessidade de encontramos os traços comuns que permitam enquadrar espécies distintas no mesmo

gênero.18

I.2  UM PONTO DE PARTIDA: REALISMO OU IDEALISMO

O estudo da teoria da ação ou da conduta na teoria geral do delito desperta diversas questões

preliminares.  A opção  por  uma  concepção  ontológica  da  conduta  ou,  ao  contrário,  por  uma

concepção normativista de conduta determina uma série de atos subsequentes dos pesquisadores.

17 ASUA, Luis Jimenez. Ibidem. p. 293.
18 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal: Parte general III. Buenos Aires: EDIAR, 1981, p. 356.
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Definir que posição adotar, sem dúvidas, deve ser o ponto de partida de qualquer estudo da teoria do

delito.

A análise  dessas  concepções  ontológicas  e  normativistas  exige  um  estudo  da  própria

Gnoseologia,  também conhecida  como teoria  do conhecimento,  um dos temas  fundamentais  da

Filosofia. A determinação do objeto de estudo da ciência do direito penal não difere do estudo do

objeto da ciência do Direito em geral. Ambos são temas da Filosofia do Direito, esta, por sua vez, se

insere no ramo científico maior da Filosofia Geral.

O objetivo central da teoria do conhecimento é definir, com exatidão, o que se conhece, o

que se estuda. Visa, em última análise, responder se o objeto conhecido é real ou se, ao contrário, é

constituído pelo sujeito que busca conhecê-lo. O ato de conhecimento, então, como podemos intuir,

depende de uma relação necessária entre o sujeito e o objeto. Miguel Reale é claro nesse sentido:

“(...) o conhecimento é sempre uma relação ou um laço entre o sujeito que
conhece a 'algo' conhecido que denominamos 'objeto'. O sujeito e o objeto
são termos ou os  elementos  essenciais  de todo conhecimento.  Para que
haja conhecimento, é necessário que o sujeito esteja em intencionalidade
de  conhecer,  assim  como  é  necessário  que  algo  exista  que  possa  ser
apreendido pelo sujeito.” 19

 

Dessa relação entre sujeito e objeto, entre o homem e o 'algo' conhecido, entre o ser humano

e o mundo que o circunda, nascem duas alternativas gnoseológicas, aparentemente, antagônicas. A

primeira  é  a  percepção  do  mundo  chamada  de  realista,  a  qual  defende  que  no  processo  de

conhecimento  prevalece  o  objeto  conhecido  sobre  o  sujeito.  Na  segunda  possível  resultante

gnoseológica temos a percepção idealista, na qual vislumbramos um desprendimento do sujeito em

relação ao objeto no ato de conhecer, podendo aquele criar mesmo o objeto.

Miguel Reale, sintetizando o resultado dessa relação sujeito-objeto, escreve que “surgem daí

duas possibilidades: ou se exagera o papel do objeto no ato de conhecer, ou se superestima a

contribuição  do  sujeito  no  conhecimento.  As  duas  corrente-limites  são,  portanto,  postas  e

desenvolvidas em função da maneira pela qual se concebe o predomínio ou a exclusividade do

sujeito ou, então, a do objeto.”20

O realismo baseia suas conclusões na independência do objeto conhecido em relação ao

homem. Este objeto é tido como algo real, existente fora e independente do sujeito que intenciona

conhecê-lo.  A  coisa  objeto  de  conhecimento  é,  portanto,  factual.  É  real  em  dois  sentidos:

19 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 115.
20 Ibidem, p. 115-116.
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primeiramente, pelo já dito acima – isto é, por existir 'além' do homem; em segundo lugar, por

existir de forma heterônoma ao homem, não sendo constituída por representações subjetivas, mas

sim, existindo como realidade material e objetiva.

Temos o mundo como objetividades anteriores e independentes ao homem. Miguel Reale diz

que o realismo “é a orientação ou atitude espiritual que implica a preeminência do objeto, dada a

sua afirmação fundamental, de que nós conhecemos coisas.” Coisas essas que são “independentes

da consciência.”21

Arthur Kaufmann ensina que “toda filosofia ontológica se dirige, primordialmente, ao ser,

ao objeto”, noticiando que “essa atitude nasce do espanto perante o milagre dos milagres: que o

sendo é e nada mais.”22 E esse espanto desperta no sujeito, segundo o mesmo autor, a vontade de

querer saber mais sobre o que está aí e não foi criado pelo homem.

Reconhecidamente, os fundamentos do realismo são mais naturalmente compreensíveis ao

ser humano. Admitir o objeto fora do sujeito, de maneira objetiva, é uma atitude quase normal do

sujeito,  facilitada  pelos  objetos  de  conhecimento  palpáveis.  O  próprio  dualismo  sujeito-objeto

parece partir dessa verificação objetiva (real, externa) da coisa em relação ao sujeito. Pode parecer

óbvio que a atribuição do status objetivo da coisa (do objeto) dependa de um sujeito, mas, segundo

a percepção realista, a subjetividade cede à objetividade no exato momento em que se constata uma

certa perenidade conceitual do objeto conhecido pelos vários sujeitos cognoscitivos, ao passar do

tempo. Confirma-se que o objeto é independentemente do sujeito e do tempo em que se aprecia.

Contra isso, não vence o argumento subjetivista do convencionalismo, segundo o qual o objeto é

por convenção, mas poderia não sê-lo por força da mesma convenção em sentido oposto.

Aquele, aliás, é um dos argumentos dos realistas em defesa de sua tese, quando escrevem

“que a espécie humana varia de indivíduo para indivíduo, e que cada homem não é mais hoje o que

foi  ontem.  Não  existe  uma  igualdade  biopsíquica  entre  os  indivíduos,  visto  como  todos  são

diferentes quanto às suas qualidades físicas ou às aptidões psíquicas. Ora, se todos os homens são

diversos, mas chegam à mesma afirmação a respeito de 'algo' percebido, é porque existem em 'algo'

elementos estáveis, não subordinados às variações subjetivas.”23

Além desse argumento, os realistas acrescentam outro, que, além de possuir um viés lógico,

destaca-se por sua especial natureza utilitarista no momento em que permite extrair dele uma função

21 Ibidem, p. 116.
22 KAUFMANN,  Armin,  HASSEMER,  Winfried.  Introdução  à  filosofia  do  direito  e  à  teoria  do  direito
contemporâneas. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 37.
23 REALE, Miguel. op. cit. p. 117-118.
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crítica  do  conhecimento  produzido,  fundamental  para  a  ciência  do  Direito  –  função  essa  que,

ressalte-se, é compatível com o Estado Social e Democrático de Direito. Essa função consiste em

que “se o real pudesse ser reduzido ao pensamento, ou à ideia, não haveria explicação possível

para o erro. Se ideia e objeto são uma e a mesma coisa, torna-se impossível conceber-se uma ideia

inadequada, por sua não correspondência ao objeto [sic].”24

Assim, se não existisse um parâmetro objetivo de construção do objeto que esteja fora do

homem, o criador do conhecimento tornar-se-ia imune às críticas, visto que sem uma realidade

anterior não existiria limitação no representar da consciência, estando o percipiente livre, vinculado

tão só à sua capacidade criativa. Essa visão da teoria do conhecimento, que coloca o homem no

centro de todas as coisas com poder quase ilimitado, pode trazer sérias consequências, sobretudo, no

campo do Direito, visto propiciar um normativismo exacerbado e acrítico, no qual a maior vítima

poderia ser o próprio homem, fundamento da autonomia e centro de decisão.

Arthur Kaufmann, por sua vez, usando a expressão ontologia, em lugar do realismo, escreve

que aquela “é uma filosofia baseada na confiança no ser, parte do princípio de que alguma coisa é,

que existe independente do nosso pensamento. Ela não se dirige à consciência, mas ao ser, que, em

princípio,  está  indisponível  e  só está  à disposição do homem na medida em que respeita  leis

implantadas no ser (na natureza).”25 Dessa forma, a corrente realista pode ser resumida como sendo

a orientação gnoseológica que defende que o mundo real precede o sujeito, no sentido de que “os

objetos, observados em tempos diversos e sujeitos a variações múltiplas, possuem um ser real não

redutível à consciência percipiente”26.

Se o rótulo de pessimista para os idealistas parece ser exagerado, o de céticos em relação ao

mundo que os circunda parece ser uma característica mais ou menos aceitável para essa corrente

filosófica  que  vê  “o  mundo  como subjetividades”27.  Arthur  Kaufmann  explica  que  a  dúvida  é

sentimento inerente ao processo de conhecimento, devendo o homem sempre desconfiar do que lhe

é apresentado. A certeza, segundo os idealistas, somente pode ser alcançada após um procedimento

de questionamento sobre as supostas características do objeto. São essas suas palavras:

“(...)  a  desconfiança  e  a  dúvida  informam a  atitude  básica  da  filosofia
orientada  primordialmente  para  o  sujeito.  Porque  não  é  certo  que  os
sentidos  não  nos  enganam;  (…)  tudo  aquilo  que  julgamos  apreender  e
conhecer tem, antes do mais, de ser posto em causa, para que se evidencie

24 Ibidem, p. 118.
25 KAUFMANN, Armin, HASSEMER, Winfried. op. cit. p. 37.
26 REALE, Miguel. op. cit. p. 118.
27 KAUFMANN, Armin, HASSEMER, Winfried. op. cit. p. 38.
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aquilo  que  resista  a  este  cepticismo  radical  e,  como  tal,  prove  valer
verdadeiramente como uma certeza.”28

Então, a corrente de pensamento idealista defende que o mundo real não existe por si, mas,

tão só, através da consciência do sujeito que o percebe. Desse modo, todo ato de conhecer decorre

da percepção do homem, não da relação do sujeito com algo exterior a ele, tendo em vista que, o

que se conhece através da percepção são, na verdade, ideias, produtos da consciência (da mente) do

homem. Importante representante desta corrente de pensamento chamada de idealismo subjetivo é

George Berkeley, que pode ter sua posição resumida na frase latina “esse est percipi” (em tradução

livre, “ser é ser percebido”).

Berkeley defendia que o mundo consiste apenas em percepções, em mentes – isto é, em

consciências.  Essas  mentes  seriam as  responsáveis  por  perceber  as  ideias,  que  são,  em última

análise, nossas próprias percepções. Desse modo, o que temos são percepções, ideias, não coisas

reais, mas apenas representações mentais dessas coisas. A existência condiciona-se a um filtro, – a

consciência –, aquilo que não é submetido àquela filtragem, a fim de que seja idealizado, não detém

existência.29 Esclarecedoras sobre o idealismo subjetivo são as palavras de Miguel Reale:

“Os  idealistas  modernos  partem  da  afirmação  de  que  as  coisas  não
'existem' por si mesmas, mas na medida e enquanto são representadas ou
pensadas, visto como só podemos falar aquilo que se insere no domínio de
nosso espírito e não das coisas como tais, distintas de como as percebemos.
Nada, em suma, pode ser, sem ser necessariamente percebido e pensado.
(...) O que se conhece não são coisas, mas imagens de coisas. (…) Isso quer
dizer  que  as  coisas,  casa,  montanhas,  rios,  em  uma  palavra,  todos  os
objetos sensíveis, não têm uma existência, real ou natural, distinta de como
são percebidos pelo entendimento. O homem não conhece as coisas, mas a
representação que a  nossa  consciência forma em razão delas.  Essa é  a
orientação  do  idealismo  subjetivo,  que  apresenta  seus  maiores
representantes  na  cultura  britânica,  desde de Locke e  Berkeley  a David
Hume.”30

O idealismo não representa, entretanto, propriamente, a negação da realidade, mas um filtro

do real realizado pela mente, a idealização da 'coisa' pelo espírito, conforme nos explica Reale:

“(...) nunca é demais esclarecer, como faz Julius Binder, que o idealismo
não significa negação da realidade, como se esta fosse mero conteúdo da

28 Ibidem, p. 38.
29 REALE, Miguel. op. cit. p. 121.
30 Ibidem, p. 120-121.
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representação,  nem significa  fuga da  realidade  em busca  de  um mundo
melhor e mais belo, de puros pensamentos. Idealismo significa, ao invés,
compreensão  do  real  como  idealidade,  o  que  equivale  a  dizer  como
realidade do espírito.”31

Um dos principais  métodos  dos  idealistas,  qual  seja,  duvidar  e  desconfiar,  atitudes  nem

sempre naturais do ser humano, foi exercitado, segundo Arthur Kaufmann, por René Descartes, em

sua  Meditationes  de  prima  philosophia,  na  qual  a  certeza  do  nosso  conhecimento,  a  clara  et

distincta perceptio, era submetida ao método do duvidar de tudo aquilo que pudesse ser posto em

duvida”32.  Esse duvidar idealista, aliás, talvez tenha a sua mais magnífica representação na obra-

prima de Cervantes, que ilustramos aqui pelo colóquio de D. Quixote da Mancha com seu fiel

escudeiro Sancho Pança, descrito da seguinte forma:

“  –  Olha,  Sancho,  pelo  mesmo  que  dantes  juraste,  juro-te  –  disse  D.
Quixote  – que tens o mais curto entendimento que tem nem teve jamais
nenhum escudeiro do mundo. Como é possível que em todo esse tempo que
andaste  comigo  não  tenhas  visto  que  todas  as  coisas  dos  cavaleiros
andantes parecem quimeras, necedades e desatinos, e que são todas feitas
às avessas? E não porque seja assim, mas porque há sempre entre nós uma
caterva de encantadores que todas as nossas coisas mudam e trocam, e as
transformam a seu bel-prazer e segundo sua vontade de socorrer-nos ou
destruir-nos; e,  assim, isso que a ti  parece bacia de barbeiro a mim me
parece o elmo de Mambrino, e a outro lhe parecerá outra coisa.”33

  

Podemos, então, resumir o idealismo moderno como a teoria do conhecimento que afirma

que as coisas não existem, para nós, em si, mas somente enquanto são pensadas. Segundo essa

corrente filosófica, o ser somente é porque é percebido, ou seja, representado, sem representação

não temos o ingresso da coisa no mundo do conhecimento, que, como dito, antes de ser percebida

nem mesmo existe. Daí sua denominação, visto que, em última instância, somente as ideias existem;

em suma, a 'ideia' é o que é.

Não ignoramos  as  tentativas  de solucionar  o problema de forma intermediária.  Também

reconhecemos os esforços idealistas, no sentido de afastar as incertezas de suas conclusões, por

meio  dos  critérios  da  evidência,  pautados  na  busca  de  uma  ideia  clara  e  distinta.  Entretanto,

pautados por uma concepção tradicional ou clássica da ciência, no sentido aristotélico do termo,

entendendo-a  como  “um  corpo  de  verdades  teóricas,  universais  e  necessárias,  de  certezas

31 Ibidem, p. 120.
32 KAUFMANN, Armin, HASSEMER, Winfried. op. cit. p. 38-39.
33 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. D. Quixote da Mancha. Rio de Janeiro, São Paulo. 2005, p. 264.
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definitivas, que não admitem erro (…)”34 consideramos necessário um parâmetro objetivoq para fins

de atingir o conhecimento.

Essa opção, ressalte-se, justifica-se, entendemos nós, pelo nosso campo de estudo –  a saber,

o direito penal –, que exige, em face, sobretudo, do princípio jurídico, mas político também, da

legalidade, conhecimentos prévios do crime e de sua punição, cognoscíveis por todos a priori. Em

outras palavras, podemos dizer que no direito em geral e, em especial, no direito penal, a certeza da

verdade científica é desejada e valorada positivamente ao ponto de culminar com a criação e a

adoção do princípio da segurança jurídica. Mas não é só.

Segundo Danilo Marcondes, o próprio Descartes, símbolo do pensamento idealista, teria se

utilizado  de  argumento  realista  em  sua  busca  pela  verdade,  quando  fez  uso  do  princípio  da

correspondência. Essa fuga do idealismo motivou-se pela tensão verificada em suas pesquisas entre

a noção subjetiva da certeza e sua concepção da verdade, baseada na referida correspondência com

o real. Sobre isso assim escreveu o referido autor:

“É preciso então introduzir o princípio clássico da correspondência para
garantir a correlação entre a ideia na mente e a coisa a ser conhecida no
mundo externo. Só assim o saber poderá vir a ser a representação correta
do  real  como  mundo  empírico  ou  como  mundo  possível.  Podemos
identificar,  portanto,  no  desenvolvimento  da  análise  cartesiana  da
representação, uma tensão entre a noção subjetiva de certeza e a concepção
de verdade como correspondência com o real. Só a prova da existência de
Deus, que funciona como garantia do conhecimento do mundo, permitirá
superar  essa  tensão.  (…)  No  início  da  Segunda  Meditação,  Descartes
afirmava  a  necessidade  de  se  encontrar  um  ponto  arquimediano,  uma
certeza tão forte que servisse de base para a construção de todo o sistema
de saber. Vemos agora, entretanto, como decorrência da prova da existência
de  Deus,  que  o  verdadeiro  ponto  arquimediano  não  é  o  cogito,  como
pretendia  Descartes  na  Segunda  Meditação,  mas  Deus,  o  único
verdadeiramente  capaz  de  garantir  o  conhecimento  sobre  o  mundo.
Passamos  assim  de  um  idealismo  (…)  para  um  realismo,  no  qual  a
existência  e  a  inteligibilidade  do  mundo  exterior  são  garantidas  pela
existência de Deus, sendo o conhecimento a representação verdadeira, a
correspondência entre a ideia e o objeto externo”.35

Pois bem, visto isso, cumpre salientar, que a filosofia do direito e o direito penal são, por

motivos óbvios, também afetados pela referida discussão. Podemos vislumbrar, inclusive, no âmbito

da Ciência do Direito uma semelhança entre as ideias realistas e a ontologia jurídica e entre as ideias

idealistas e o normativismo jurídico. Essa relação de semelhança torna-se mais evidente, no âmbito

34 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia. 13ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edições, 2010, p. 175.
35 Ibidem, p. 177-178.
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jurídico, quando investigamos o conceito de conduta humana. É que a definição do conteúdo do

conceito de conduta liga-se, intimamente, com a preocupação de estabelecer-se uma metodologia da

Ciência  do  Direito  que  permita  prever,  senão  resultados  exatos,  ao  menos,  procedimentos

decisionais  objetivos  e  controláveis,  tudo,  de  acordo  com  a  norma  principiológica,  acima

mencionada, da segurança jurídica.

E nesse ensejo de fixarmos uma metodologia apropriada, parece-nos que parte importante da

discussão encontra-se localizada no debate travado entre os juspositivistas e os realistas jurídicos.

Os primeiros defendem que a função do aplicador do direito é puramente declarativa do direito

escrito preexistente. Os adeptos do realismo jurídico, por sua vez, admitem a atividade criadora do

aplicador da lei. Os juspositivistas identificam-se com os realistas e com a ontologia; os realistas

jurídicos se identificariam com os idealistas e com o normativismo. A essência desses debates é bem

semelhante. A discussão é, nitidamente, de método científico do Direito, conforme escreve Norberto

Bobbio:

“Na  realidade,  a  dissensão  entre  o  juspositivismo  e  os  seus
adversários  começa  propriamente  quando  se  trata  de  precisar  a
natureza  cognoscitiva  da  jurisprudência.  Para  o  primeiro,  esta
consiste numa atividade puramente declarativa ou reprodutiva de um
direito  preexistente,  isto  é,  no  conhecimento  puramente  passivo  e
contemplativo de um objeto já dado; para os segundos, a natureza
cognoscitiva  consiste  numa  atividade  que  é  também  criativa  ou
produtiva de um novo direito, ou seja, no conhecimento ativo de um
objeto  que  o  próprio  sujeito  cognoscente  contribui  para  produzir.
Pode-se  fazer  estas  duas  concepções  diferentes  da  jurisprudência
corresponder a duas concepções filosóficas diferentes. A concepção
juspositivista da jurisprudência parece depender de uma gnoseologia
do  tipo  realista  (no  significado  que  tal  termo  tem  na  linguagem
filosófica);  a  concepção  antipositivista  parece  depender  de  uma
gnoseologia do tipo idealista.”36

Podemos  concluir  que  a  intenção  dos  positivistas  é  obter  soluções  que  preservem  a

segurança jurídica dos cidadãos, mesmo que, para tanto, tenham de abrir mão da “melhor” solução

para o caso concreto. Tal ponto de vista ganha especial destaque no período iluminista, no qual se

buscava a valorização do indivíduo em detrimento da sociedade.

Quanto ao positivismo jurídico, que, em sua origem, se identificou com o sistema clássico

de delito, se é certo que sua metodologia científica decorrente das ciências naturais, amparada em

36 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Ed. trad. São Paulo: Ícone, 2006, p. 211.
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conceitos avalorados, no que concerne ao Direito, fracassou, também é, igualmente, certo afirmar

que seus propósitos de certeza e de segurança jurídica continuam, em alguma medida,  atuais e

desejáveis, visto não poder o Direito se afastar, por completo, do mundo real.

Voltaremos, oportunamente, a esse tema quando tratarmos das teorias da ação. Por enquanto,

cumpre, tão só, evitarmos posicionamentos extremados sobre a questão, no sentido de admitirmos

realismos  ou  idealismos  exacerbados,  pois,  conforme  nos  explica  Reale,  “a  Filosofia

contemporânea apresenta tendência muito acentuada no sentido de superar explicações mais ou

menos unilaterais, que ora apontam para o sujeito, ora para o objeto.”37

Neste  momento,  é  importante  que  se  esclareça  que  o  Direito,  complexidade  que  é,

caracteriza-se  como  processo  e  como  produto  social.  Enquanto  produto  social  veda  soluções

unilaterais, no sentido de entendê-lo somente como fato social ou somente como norma valorativa.

Aqui, cabe lembrança de que o Direito, relação jurídica, pressupõe, uma relação social, mas, por

outro lado, exige um momento valorativo, subjetivo, proveniente de um juízo de valor, controlável,

é verdade, por não ser possível forjar a natureza das coisas.

Por outro lado, como processo social, deve-se reconhecer a força transformadora do Direito,

tudo, de acordo com suas finalidades normativas, reflexo da política predominante. Entretanto, a

norma não pode inverter ao ponto de ignorar os limites impostos pelas 'coisas' reguladas. Aqui,

como resultante interativa, temos que a conduta humana limita as valorações jurídicas, seja por suas

externalidades e condicionantes sociais, seja por seus fatores internos.

Assim, ao contrário de afastar a dogmática jurídica da política jurídica – tornando-a uma

dogmática abstrata, estéreo e acrítica –, adota-se um realismo crítico que permite, a todo o tempo, a

verificação do erro sistemática e a sua consequente correção, por meio da crítica jurídica e política

do Direito. Essa opção metodológica, por óbvio, tem íntima relação com a determinação da essência

de nosso objeto de estudo – a saber, a conduta humana – pois reflete uma opção que considera a

conduta um dado real prévio limitativo da atividade cognoscente.

I.3 TEORIAS DA CONDUTA HUMANA

As teorias da ação ou da conduta buscam, em última análise, atribuir um conceito jurídico-

penal à ação ou à conduta humana. Partem, em regra, de funções atribuídas a esse conceito no

âmbito  da  teoria  geral  do  crime,  e,  a  partir  da  verificação  do  cumprimento  ou  não  dessas

37 REALE, Miguel. op. cit. p. 125.
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funcionalidades,  constroem  suas  teorias  do  delito.  Trataremos  dos  traços  gerais  das  mais

importantes teorias da ação para logo depois nos ater às suas funções sistemáticas.

I.3.1 CONCEPÇÃO TRADICIONAL CAUSALISTA DA CONDUTA

O  conceito  causal  de  ação,  também chamado  de  conceito  clássico,  deu  sustentação  ao

sistema Liszt-Beling-Radbruch de  delito.  Liszt  dizia  que  ação é  “o facto  que  repousa sobre  a

vontade humana, a mudança do mundo exterior referível à vontade do homem”. Segundo Liszt, sem

um ato de vontade e sem um resultado não haveria injusto penal. Admitia, além do mais, que a

mudança do mundo exterior podia se dar por duas formas, a saber, por causação voluntária ou por

não impedimento voluntário.38

Zaffaroni, tratando do conceito causal de ação, explica que a ação “era una cadena causal

puesta en funcionamiento por la 'voluntad'  a la que se conceptuaba como una pura inervación

muscular.” E complementa dizendo que esse conceito causal pretendia ser um conceito natural de

ação, que servisse de base para todas as formas delitivas.39

O conceito clássico se conformava com a filosofia positivista, a qual sustentava que todas as

ciências deviam se pautar pelas ciências naturais, inclusive a ciência do direito. Buscava, outrossim,

uma pureza objetiva imune de valorações. A pretensão dos causalistas era, portanto, um conceito

avalorado de ação,  e,  nesse sentido,  pré-juridico.  A pretendida  neutralidade valorativa permitia,

segundo os causalistas, que a ação funcionasse como base comum para as ações em sentido estrito e

para as omissões.

O  conceito  causal  de  ação,  tido  como  pré-jurídico,  não  devia  ser  contaminado  com

valorações típicas, logo, para os causalistas uma coisa era a ação natural outra coisa era a realização

típica. As valorações deveriam ser reservadas para os momentos posteriores, conforme as palavras

de Maurach de que “la  valoración de este  proceso natural  por el  mundo externo social,  y,  en

particular, por el derecho penal (…) debía permanecer fuera de la acción: está, aun cuando cause

el  tipo,  se  sustrae a la  valoración jurídica.”40 Tal  conceito natural  ampara-se,  unicamente,  nas

regras da causalidade, considerando a ação a causa e o resultado a modificação do mundo exterior,

efeito daquela causa. A omissão, por sua vez, era a não evitação do resultado, conforme nos ensina

38 LISZT, Franz von.  Tratado de Direito Penal allemão, v. I.  Trad. José Hygino Duarte Pereira. Brasília: Senado
Federal, 2006, p. 193.

39 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 99.
40 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Ariel S.A. Barcelona, 1962. p. 199.
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Maurach:

“El  concepto  naturalista  de  acción  en  la  formulación  clásica  dada  por
Liszt,  constituyó  un  concepto,  destacado  y  querido  como  prejurídico;  y
tanto  desde  el  punto  de  vista  ontológico,  como  bajo  el  aspecto  de  su
practicabilidad, pues se supuso que un tal concepto de acción podía servir,
por obra y gracia de su total neutralidad valorativa, de base común a los
delitos doloso y culposo. Se le designó como natural por querer trasladar
las  leyas  de la ciencia de la natureza al  derecho penal,  y  considerar el
cumplimiento  del  tipo  como  una  simple  consecuencia  (naturalmente
condicionada) del proceso causal precedente.”41

O conceito causal de ação avalorado, por óbvio,  interfere na organização do sistema do

delito. Beling, um dos representantes do conceito causal, criador da tipicidade, o Tatbestand, em

190642,  como um dos elementos  do crime,  formula um conceito de tipo meramente descritivo,

avalorado, objetivo. Segundo esse penalista, todos os elementos subjetivos do tipo deveriam ser

deslocados  para  a  culpabilidade.  Córdoba  Roda,  em  comentário  à  doutrina  de  Ernst  Beling,

escreveu:

“La desestimación por el gran penalista alemán -Beling- de los elementos
subjetivos  no  constituye  sino  una  consecuencia  de  su  concepción  de  la
tipicidad.  El  rechazo  de  estos  elementos  se  deriva,  en  efecto,  de  su
consideración puramente objetiva del tipo, basada en la acción causal de
Liszt y en la concepción  descriptiva de la figura legal. (…) El contenido de
la vonluntad se extrae de la acción y se incluye en la culpabilidad. (…) el
tipo abarca el conjunto de características externas del delito, contenidas en
la respectiva disposición legal. El tipo constituye pues una figura objetiva,
entendiéndose  por  objetivo  todo  aquello  que  puede  ser  apreciado  sin
necessidad de recurrir a una contemplación de la esfera anímica del autor.
La relación interna existente entre autor y hecho tipificado, pertenece a la
culpabilidad.”43

Com efeito, produto de uma filosofia positivista naturalista, o conceito causal de ação parte

de métodos aplicados às ciências naturais – em especial, a observação, a descrição e a explicação –

e cria uma teoria da ação avalorada e descritiva.  O tipo avalorado e objetivo e a culpabilidade

subjetiva, em divisões estanques, dessa forma, são suas principais caraterísticas. O rigor sistemático

dessa concepção levou Luís Greco a afirmar que “o sistema apresenta um caráter eminentemente

41 Ibidem, p. 198.
42 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
43 RODA, Juan Córdoba. Una nueva concepción del delito: la doctrina finalista. Barcelona, Ediciones Ariel, 1963, p.
11-12.
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classificatório. (…) através de critérios formais, sem atender minimamente ao conteúdo.”44

Não obstante essa procedente crítica, é preciso ressaltar os bons propósitos que motivaram

von Beling a formular o seu tipo de delito, desígnios esses que o acompanharam até mesmo nas

alterações  feitas  à sua teoria  original.  Sempre exerceu importante  influência no pensamento  de

Beling a ideia de garantia constitucional do cidadão frente ao juiz que, na função de aplicador da lei,

deveria  respeitar  o  tipo  legal.  Esse  escopo  limitativo,  inclusive,  resta  atual,  de  acordo  com o

princípio da legalidade penal. Esse desígnio da obra de Ernst von Beling, em especial a função de

garantia do tipo penal, foi bem retratada por Córdoba Roda:

“La modificación experimentada en la nueva doctrina de Beling se debe
posiblemente  a  la  imperfección  del  concepto  tradicional,  formulado
originariamente  por este  penalista,  para realizar  la  función  de  garantía
constitucional que le incumbe. El cumplimiento del principio formulado por
Beling – no existe delito sin tipo – exige la inclusión en el tipo de todas las
características integrantes de la respectiva especialidad criminal. (…) se
incurriría en un concepto que, al no poder abarcar todas las características
integrantes de la especialidad criminal, sería incapaz de cumplir la función
de garantía que le incumbe. Interessa destacar la influencia que la idea de
garantía  constitucional  ha  ejercido  siempre  en  la  obra  de  Beling.  La
primitiva configuración objetiva y descriptiva del tipo obedece, sin duda, a
una finalidad de garantía. El carácter objetivo responde a la exigencia de
referir la culpabilidad a la totalidad del tipo; (…). La objetividad del tipo
representa pues la consecuencia dogmática, defectuosa, por radicar en una
concepción  psicológica  de  la  culpabilidad,  derivada  de  un  principio  de
garantía. Asimismo, la configuración descriptiva del tipo se explica por la
exigencia  constitucional  de  evitar,  en  lo  posible,  las  apreciaciones
valorativas del juez.”45

O fato é que a concepção causal de influência mecanicista não respondeu adequadamente a

alguns  dos  questionamentos  a  que  foi  submetida.  Não  soube  explicar  o  necessário,  conforme

veremos,  elemento  normativo das  omissões,  além de  ter  deixado  a  desejar  no  que  se  refere  à

temática relacionada ao nexo de causalidade como elemento da ação. 

I.3.2 A FASE NEOKANTIANA

A teoria da ação de influência neokantiana não opera uma alteração nos pressupostos da

teoria,  mantendo sua identidade com os postulados causais  da teoria anterior.  Na verdade,  essa

44 GRECO, Luís.  Introdução à dogmática funcionalista do delito:  Em comemoração aos trinta anos de "Política
criminal e sistema jurídico-penal" de Roxin. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 120-
163 , out./dez. 2000, p. 121.
45 RODA, Juan Córdoba. op. cit. p. 16-17.
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escola  desempenha  uma  função  complementar  ao  positivismo  naturalista,  de  acordo  com  a

explicação de Córdoba Roda:

“Como acertadamente ha indicado Welzel, la filosofía de los valores de la
escuela  sudoccidental  alemana,  representada  por  Widelband,  Rickert  y
Lask, constituye una teoría complementaria del positivismo inspirador de
los sistemas de v. Liszt y Beling.” 46

A fase neokantiana, também conhecida por filosofia dos valores ou Escola sudoeste alemã,

apesar de elaborar um novo método de estudo científico ligado a valores, verdadeiramente,  não

superou os parâmetros causalistas da Escola clássica do delito, tanto que muitos a denominam de

sistema 'neoclássico' de delito.47 Zaffaroni, por exemplo, declara ter havido nessa fase a manutenção

do  conceito  de  ação  adotado  pela  escola  clássica,  tendo  ocorrido  uma  simples  alteração

metodológica relativa ao conhecimento do objeto pelo sujeito observador:

“No se trata de un nuevo concepto que obedece a una inervación muscular,
porque  esse  es  el  concepto  jurídico-penal,  sin  importar  cómo  sea  en
realidad.  Esto  es  un  resultado  de  que  el  neokantismo  de  la  escuela
Sudocciental  alemana  no  considera  a  la  realidad  como  tal,  sino  a  la
realidad referida a valores (en todas las ciencias culturales). No hubo un
cambio  en  el  concepto  de  conducta,  sino  que  se  cambió  la  teoría  del
conocimiento  con  la  que  se  pretendía  llegar  a  esse  concepto.  Se  siguió
sosteniendo el mismo concepto de conducta, sólo que antes se llegó a él por
vía  de  una  teoría  del  conocimiento  que  pretendía  asentarse  sobre  un
materialismo cientificista y, a partir de principios de siglo, la vía de acceso
fue la teoría del conocimiento de una filosofía idealista.”48

Desse modo, a filosofia dos valores não propõe uma mudança dos pontos de partida – isto é,

nos dados da realidade, base do sistema – mas, sim, promove uma mutação dos dados conceituais,

em especial no tipo penal. O tipo antes avalorado passa a ser valorado, pressupondo agora juízos

valorativos. Com a Escola sudoeste alemã adota-se critérios materiais de aferição do injusto penal,

como, por exemplo, o critério da danosidade social.49

De verdade, a característica dessa fase é a mudança do paradigma filosófico. O método de

observação, descrição e explicação, típico das ciências naturais, do naturalismo causalista, portanto,

do sistema clássico, cede espaço para o método da compreensão, tanto nas ciências culturais em

46 Ibidem, p. 19.
47 GRECO, Luís. op. cit. p. 122.
48 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 100.
49 RODA, Juan Córdoba. op. cit. p. 20.
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geral,  como na ciência  do direito  em especial.  Esse novo método da compreensão,  repita-se,  é

pautado pela valoração, por juízos de valor.

Consequência dessa virada de paradigma é o surgimento de um dualismo metodológico. No

campo das ciências naturais o método adotado é o da observação, da descrição e da explicação dos

fenômenos naturais;  por seu turno,  no campo das ciências  culturais,  onde se inclui o direito,  o

método de estudo é a compreensão e a valoração. Há, com essa dualidade, uma separação entre o

mundo do ser e o mundo do dever ser. Essa evolução metodológica é bem descrita por Guaragni:

“De forma mais clara: a fase neokantiana representou um rompimento com
a pretensão de reduzir a análise do crime à constatação de um fenômeno
natural,  físico,  centrado  na  relação  de  causa  e  efeito.  Expurgou-se  do
direito  penal  a  ideia  de  crime  como  fenômeno  cuja  explicação  seria
adequada  às  ciências  do  ser,  tentativa  da  doutrina  jurídico-penal
positivista-naturalista  que  se  justificava  sobretudo  pelo  absoluto
desprestígio  ocupado  pelas  ciências  do  espírito  na  segunda  metade  do
século  XIX.  (…) De  fato,  evidencia-se  que  o  método  empírico  serve  às
ciências  da  natureza;  a  compreensão  do  objeto,  segundo  um  sentido
valorativo que se lhe imprima, às ciências culturais. A linha neokantiana de
pensamento,  ao  revalorizar  esta  distinção  metodológica,  promoveu
verdadeiro  racha  entre  os  universos  do  ser,  referido  a  fenômenos  da
natureza, e do dever-ser, referido a valores. Ambos os universos deveriam
permanecer separados e incomunicáveis, porquanto cada qual era guiado
por  métodos  sem qualquer  traço  comum,  compreendendo  a  realidade  a
partir de enfoques distintos.”50

A pretensão  de  autonomia  metodológica  do  pensamento  neokantiano,  de  base  idealista,

afasta  as  construções  jurídicas  a  partir  da  realidade.  Almeja-se  com isso  a  construção  de  um

conceito jurídico-penal de conduta sem compromissos com os caracteres ônticos da conduta – tudo

em nome da almejada autonomia científica do Direito. Esse descompromisso fornece um espaço de

atuação ao legislador e ao aplicador da lei sem parâmetros ontológicos de atuação, desguarnecendo

o método jurídico dos necessários instrumentos de controle de excesso e de verificação de erros por

parte daqueles. Zaffaroni bem nota a pretensão e as consequências dessa postura neokantiana:

“(...) lo que el causalismo en su versión neokantiana pretende, en último
análisis,  es  construir  un  concepto  jurídico-penal  de  conducta  que  no
coincide – y que es independiente – del concepto óntico-ontológico de la
misma. (…) en rigor de verdad, el causalismo neokantiano o neoclásico, es

50 GUARAGNI,  Fabio  André.  As teorias  da  conduta  em direito  penal:  Um estudo da  conduta  humana do  pré-
causalismo ao funcionalismo pós-finalista. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 101-
102.
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más  incoherente  que  el  concepto  'naturalista'  de  conducta,  porque  el
segundo pretendía incorporar al derecho penal la acción humana tal como
entendían  que  en  realidad  era,  pero  el  primero  deja  de  lado  cualquier
pretensión semejante, no por sostener una idea errada de la acción, sino
porque no le interesa cómo es la acción.”51

Atento ao risco desse dualismo metodológico, que foi motivado pela pretensão de autonomia

científica, Luís Greco afirma que “o neokantismo pagou um preço alto para livrar-se da falácia

naturalista, que foi isolar-se da realidade num normativismo extremo (...) parte do pressuposto que

o  mundo  da  realidade  e  o  mundo  dos  valores  formam  compartimentos  incomunicáveis,  não

havendo a menor relação entre eles (dualismo metodológico): logo, acaba-se esquecendo que o

direito  está  em constantes  relações  com a realidade,  e  que a realidade também influi  sobre o

direito, mais: que direito e realidade se interpenetram e confundem.”52

A fase neokantiana deixou legados até hoje presentes no método científico do direito, como,

por exemplo, a valoração e a compreensão aplicáveis às ciências culturais, exercício suporte do

dualismo metodológico. Porém, o relativismo valorativo e o descompromisso com a realidade (com

o mundo do ser), não permitiram a construção de uma teoria da conduta que permitissem extrair

soluções seguras e previsíveis no âmbito do direito penal.53

I.3.3 CONCEPÇÃO FINALISTA DA CONDUTA

A concepção finalista da ação estabelece novas bases metodológicas para o estudo da teoria

geral do delito. A doutrina final da ação, fundada por Hans Welzel, sob influências da teoria realista

do  conhecimento,  defende  que  a  realidade  impõe  limites  à  atividade  legislativa.  A lei  penal,

portanto, segundo o finalista, não pode ignorar os dados do mundo do ser. Procurava-se, assim,

restabelecer o contato entre o mundo do ser e o mundo do dever ser, outrora abalado pelo até então

prevalente normativismo neokantiano. 

A solução adotada, porém, não previu a inclusão de nenhum novo elemento integrante da

teoria do delito, mas tão somente a rearrumação dos elementos já existente, bem como previu a

fixação de parâmetros interpretativos ônticos à atividade do legislador. Segundo Welzel, o direito

não pode alterar a matéria regulada, mudando a ordem física das coisas e exigindo o impossível

fisicamente. Nem mesmo a vontade mais soberana, sob o ponto de vista jurídico, poderia normatizar

51 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 107-108.
52 GRECO, Luís. op. cit. p. 123.
53 Idem.
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o impossível, visto que existem estruturas lógico-objetivas, pré-jurídicas, que limitam o dever ser.54

Resultado dessa mudança de paradigma é a consideração do objeto de conhecimento como

limite  ao  intérprete,  porque  anterior  e  exterior  ao  sujeito.  Assim,  por  meio  do  finalismo,  se

reconhece que a realidade é um dado objetivo, e não subjetivo, e que a norma jurídica não pode

ignorar esse pressuposto, restando o aplicador da lei vinculado aos limites reais das coisas, tendo em

vista que não cabe a ele, de modo arbitrário, desconsiderar a natureza das coisas. Luís Greco profere

as seguintes palavras sobre o finalismo:

“O  sistema  finalista  tenta  superar  o  dualismo  metodológico  do
neokantismo, negando o axioma sobre o qual ele se assenta: o de que entre
ser e dever ser existe um abismo impossível de ultrapassar. A realidade,
para  o  finalismo,  já  traz  em si  uma  ordem interna,  possui  uma lógica
intrínseca: a lógica da coisa (Sachlogik). O direito não pode flutuar nas
nuvens  do  dever  ser,  vez  que  o  que  vai  regular  é  a  realidade.  Deve,
portanto, descer ao chão, estudar essa realidade, submetê-la a uma análise
fenomenológica,  e  só  após  haver  descoberto  suas  estruturas  internas,
passar para a etapa da valoração jurídica. (…) Qualquer valoração que
desrespeite a lógica da coisa será, forçosamente, errônea.”55

A influência das doutrinas filosóficas realistas na teoria final da ação é evidente. Segundo os

realistas opera-se, no ato de conhecer, uma separação entre o sujeito e o objeto de conhecimento,

reconhecendo  que  o  mundo  real  tem  existência  própria  e  independente  do  homem.  Não  se

desconhece que no processo de conhecimento o 'dado' muito depende da 'percepção' do observador,

mas se afirma que essa percepção do sujeito não pode desfigurar o ser, a 'coisa' proveniente do

mundo  real,  devendo recebê-la  conforme suas  características  essenciais  e,  após  compreendê-la,

valorá-la. É nesse sentido que temos no finalismo, na base do sistema, uma concepção ontológica da

conduta humana. Conforme nos esclarece o próprio Welzel:

“O  ordenamento  jurídico  determina  por  si  mesmo  quais  elementos
ontológicos quer valorar e lhes vincular consequências jurídicas. Mas não
pode modificá-los  (os elementos  em si),  se os  configura nos tipos.  Pode
designá-los  através  de  palavras,  assinalar  seus  caracteres,  mas  eles
próprios  constituem o elemento individual,  material,  que é base de toda
valoração  jurídica  possível.  Os  tipos  podem  apenas  refletir  o  material
ontológico,  previamente  dado,  descrevê-lo  lingüística  e  conceitualmente,
mas  o  conteúdo  dos  reflexos  lingüísticos  e  conceituais  só  pode  ser

54 WELZEL, Hans. O novo Sistema Jurídico-Penal: Uma introdução à doutrina da ação finalista. 2ª ed. trad. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 9
55 GRECO, Luís. op. cit. p. 124.
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manifestado mediante uma profunda compreensão da estrutura essencial,
ontológica,  do  elemento  material  em si  mesmo.  Daí  se  conclui,  para  a
metodologia,  que  a  Ciência  do  Direito  Penal  deve  partir  sempre,  sem
dúvida,  do tipo...,  mas deve em seguida transcendê-lo e  descer  à esfera
ontológica, previamente dada, para compreender o conteúdo das definições
e para (…) compreender também corretamente as valorações jurídicas.”56

A mutação metodológica verificada com o finalismo é patente e drástica, causando efeitos

em todos os cantos da teoria do delito. Ocorre uma verdadeira rearrumação dos elementos da teoria

do delito, a conduta é tomada como um dado prévio que limita a lei, esta, por sua vez, não cria o

objeto  que  incide,  mas  sim  dá-lhe  uma  compreensão  própria,  específica  dos  fins  que  lhe  são

pertinentes. Córdoba Roda assim se pronuncia sobre as consequências metodológicas produto do

finalismo:

“El cambio metodológico que se produce a raíz de los estudios de Welzel es
transcendental.  La  realidad,  y  especialmente  el  sector  que  interesa  al
Derecho penal, esto es, la actividad humana em sociedad, no integra un
material caótico que adquiere su ordenación y conformación en la esfera
conceptual. La actividad humana representa una realidad ordenada y llena
de sentido, previamente al Derecho. (…) Las formaciones conceptuales de
la  ley  y  de  la  ciencia,  no  representarán  pues  una  transformación
metodológica de un material  amorfo,  sino una descripción de un ser  ya
conformado.(...)  Todos  os  conceptos  jurídicos  del  material  de  la  vida,
constituyen descripciones, ya que el concepto, como todo conocimiento, no
constituye  un  crear  el  objeto  sino  aprehender  algo  que  existe  previa  e
independientemente de todo conocimiento.” 57

Desse modo, a criação do direito, relação social regulada e valorada por uma norma jurídica,

fica condicionada aos limites ônticos do ser, da realidade, do mundo real. Os entes ônticos, entes

reais, oriundos da realidade, portanto,  existem previamente ao direito e também são dotados de

sentido. A norma jurídica, no momento da regulação do “dado”, não pode desprezar aquele sentido.

Essas  substâncias  ontológicas  prévias  são  conhecidas  na  doutrina  finalista  pela  expressão  de

estruturas lógico-objetivas.58

A primeira realidade lógico-objetiva do direito penal é a conduta humana. Esta é o ponto de

partida de todo o estudo da teoria da ação finalista. É a conduta humana, segundo o finalismo, o elo

de ligação entre o mundo do ser e o mundo do dever ser, entre o real e as valorações, entre o

ontológico e o normativo. É nesse sentido que podemos considerar que, para os finalistas, o objeto

56 WELZEL, Hans. O novo Sistema Jurídico-Penal: Uma Introdução à doutrina da ação finalista. 2ª ed. traduzida.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 9.
57 RODA, Juan Córdoba. op. cit. p. 38.
58 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. 11ª Ed. Editorial jurídica de Chile. Chile, 1997. P. 39.
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do direito  penal  é  a  mera  ordenação  (não a  mutação)  de  condutas  humanas.  Era  a  seguinte  a

conceituação de ação dada por Welzel:

“(...) acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es, por eso,
acontecer 'final', no solamente 'causal'. La 'finalidad' o el carácter final de
la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever,
dentro  de  ciertos  límites,  las  consecuencias  posibles  de  su  actividad,
ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan,
a la consecución de estos fines.”59

O finalismo supera a teoria causal da ação na medida em que afirma que a ação não é um

mero  acontecer  causal,  mas  um  acontecer  finalisticamente  determinado,  sendo  a  ação  uma

“supradeterminação do nexo causal”, conforme Maurach:

“(...) la finalidad y causalidad se distinguen, conforme a su esencia, por el
cambio de los momentos de referencia lógico-cronológicos: la última es el
producto de una serie causal-mecánica, cuyas relaciones precisan de una
aclaración objetiva posterior; la finalidad que conece, o cree conocer, las
leyes  causales,  sobre  la  base  de  la  experiencia,  evalúa  por  un  cálculo
aproximado  este  conocimiento.  Por  una  'supredeterminación  del  nexo
causal'(...)”.60

Por  outro  lado,  o  finalismo  promoveu  uma  verdadeira  reordenação  dos  elementos  do

conceito analítico do crime. O dolo passa a ser elemento do tipo, visto ser a finalidade tipificada,

junto com outros elementos subjetivos e a culpabilidade passa a se pautar tão só por meio de juízos

normativos. Uma outra consequência jurídica do finalismo, característica, ressalte-se, de todas as

doutrinas realistas do conhecimento, é a fixação de limites de atuação, mais ou menos, certos ao

legislador e ao aplicador da norma.

Ocorre que a indeterminação linguística, muitas vezes, inerente aos textos jurídicos torna

mais  difícil  efetivar  esse  controle,  e,  por  conseguinte,  realizar  um dos  principais  objetivos  do

Direito,  ao  menos  sob  o  ponto  de  vista  histórico,  qual  seja,  a  garantia  da  previsibilidade  das

decisões,  produto  direto  da  certeza  e  da  segurança  jurídica.  Essa  indeterminação  permite  aos

aplicadores do direito e aos legisladores atuarem com maior liberdade no exercício de seu múnus,

dando azo ao surgimento de julgados, em casos semelhantes, os mais díspares. Essa disparidade se

59 Idem.
60 MAURACH, Reinhart. op. cit. p. 206.
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agrava quando constatamos que as decisões terminam por depender de cenários  político-sociais

locais, visto serem, ambos, os aplicadores da lei e os legisladores, agentes políticos.

Diante desse panorama, o finalismo desempenha importante função de controle e a acusação

de afastamento e neutralidade política que pesa sobre a teoria final da ação parece ter fundamento

somente  sob um ponto  de  vista  muito  restrito,  pois  o  que realmente  ocorre é  que na doutrina

finalista da ação há uma prévia tomada de posição política, talvez a mais radical, tendo em vista o

momento dessa escolha na base do problema – qual seja, a de que o direito deve procurar afastar

subjetivismo  excessivos,  que  poderiam  culminar  em  normativismos  extremados,  por  meio  de

mecanismos  objetivos  de  atuação  que  respeitem  estruturas  lógico-objetivas  anteriores  e

independentes ao direito.

É com base nesse pensamento, que dá guarida a um novo método de estudo do direito, que o

finalismo  pretende  contribuir  colocando  freios  em  normativismos  exacerbados,  produto  de

construções  decompromissadas  com  o  “dado”,  através  do  devido  reconhecimento  da

transcendentalidade atribuída ao mundo do ser,  que vincula  o operador  do direito  em qualquer

âmbito.

 

I.3.4 CONCEPÇÃO SOCIAL DA CONDUTA

A concepção  social  da  ação,  sob  esse  rótulo,  compreende  uma  série  de  construções

conceituais  que  apresentam,  entre  si,  em comum,  a  inserção,  no  conceito  de  ação,  do  atributo

'relevância social', sendo essa expressão a ideia central dessa construção teórica.61 Nesse sentido é

que  afirma  Johannes  Wessels  que  “a  teoria  social  da  ação  (Eb.  Schmidt,  Engisch,  Jescheck,

Kienapfel,  Maihorfer,  R.  Lange,  Oehler,  E.A.  Wolff,  aproximando-se  dela  também  Arthur

Kaufmann) vê na relevância social do fazer ou da omissão humanas o critério conceitual comum a

todas as formas de comportamento. Engloba o agir como fator sensível da realidade social, com

todos os seus aspectos pessoais, finais, causais e normativos.”62

Segundo Juarez Tavares, “o conceito social de ação foi enunciado, pela primeira vez, por

Eberhard Schmidt em nota ao Tratado de von Liszt”. Segundo ele, “ação seria um fenômeno social

na medida de direção de seus efeitos sobre a realidade social.” e que “o grande trunfo dessa teoria

é situar o conceito de ação fora da esfera estritamente jurídica.”63

61 GUARAGNI, Fábio André. op. cit. p. 208.

62 WESSELS, Johannes. Direito Penal: Parte Geral. Fabris. Porto Alegre. 1976, p. 20.
63 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 106 – 128.
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Em posição parcialmente diversa a de Juarez Tavares, temos a opinião dominante que aponta

que a teoria da ação social adota uma concepção jurídica da ação, pois é o direito penal quem vai

determinar o critério valorativo, baseado no conceito relevância social, filtro do conceito jurídico-

penal de ação. Ilustrativas, sobre o conceito social de ação como conceito jurídico, são as palavras

de Maurach:

“La  acción  es  un  concepto  situado  dentro  del  derecho,  adecuado  al
especial cometido del derecho penal, incluso un concepto perteneciente al
derecho penal. El que la acción produzca una modificación en el mundo
externo físico no tiene pues importancia; esencial es tan sólo que implique
una relación valorativa con el mundo circundante social. Lo que sea acción
en el derecho  penal, no lo determina, pues, ni la experiencia de la ciencia
de la natureza, ni las imágenes de una filosofía antepuesta al derecho, sino
el derecho mismo. Evidentemente, el derecho penal no puede contrariar 'la
razón de las cosas'.” 64

Johannes Wessels, um dos defensores desse conceito, define a ação como sendo “a conduta

socialmente  relevante,  dominada  ou  dominável  pela  vontade  humana”.  Para  ele,  é  conduta

socialmente  relevante  “toda  conduta  que  afeta  a  relação  do  indivíduo  para  com seu  meio  e,

segundo suas consequências ambicionadas ou não desejadas, constitui, no campo social, elemento

de juízo de valor.” Segundo o mesmo Wessels, o conceito social de ação buscaria uma conciliação

entre  as  doutrinas  ontológicas  e  normativas,  visto  se  associar  à  estrutura pessoal  da  conduta e

permitir, concomitantemente, a aferição objetiva de valor de forma integral ou global da conduta.

Seria, segundo o autor alemão, uma solução conciliatória ou de consenso.65

O fato é que, com a inclusão do requisito “relevância social”, a teoria social da ação, não

obstante seus bons desígnios de filtrar e limitar a incidência do direito penal na vida cotidiana, não

resolve definitivamente a questão, pelo contrário, aparentemente sem querer, dá a última palavra

sobre o conceito  de conduta  a  um elemento  normativo,  indeterminado  a priori,  dependente  de

valorações. Nesse sentido temos a crítica de Juarez Tavares, que elege como maior problema da

teoria social a indefinição conceitual do termo “relevância social”:

“a)  não  há  unidade  de  conceituação  do  que  seja  conduta  socialmente
relevante; b) o conceito de relevância social se confunde, na maioria das
vezes,  com  a  característica  da  tipicidade,  isto  é,  a  ação  socialmente
relevante será a que preencher um tipo legal; c) todas as condutas humanas
realizadoras  de  um  delito  são  socialmente  relevantes;  d)  não  se  pode

64 MAURACH, Reinhart. op. cit. p. 200.
65 WESSELS, Johannes. op. cit. p. 22.
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determinar  nem  se  determina,  de  modo  claro,  qual  a  medida  dessa
relevância;  e)  finalmente,  toda  conceituação  se  resolve,  no  fundo,  a
expressões tautológicas.”66

I.3.5 CONCEPÇÃO FUNCIONALISTA DA CONDUTA

Integram o sistema funcionalista do direito penal várias teorias do delito, mas, segundo Luís

Greco, há consenso em afirmar que, dentre todas, o ponto de intersecção é que “a construção do

sistema jurídico penal não deve vincular-se a dados ontológicos (ação, causalidade,  estruturas

lógico-reais, entre outros), mas sim orientar-se exclusivamente pelos fins do direito penal.”67

Juarez  Tavares,  por  sua  vez,  em posição  semelhante,  afirma que  a  ação para  as  teorias

funcionais funda-se em um contexto jurídico ou social,  e só têm sentido dentro desse contexto,

condicionada às expectativas sociais que se justificam em face de pautas gerais de orientação. São

essas suas palavras:

“As teorias  funcionais,  portanto,  têm como fundamento tratar  a conduta
dentro  de  uma  ordem  de  orientação,  conforme  os  dados  existentes  no
sistema jurídico ou social ao qual se vê subordinada”.(...) a ação, portanto,
deixa de ser uma exclusiva manifestação individual e passa a ter sentido
apenas  como  elemento  de  um  sistema  que  a  orienta  em  face  das
expectativas  por  eles  propostas.  Independentemente  das  variadas
concepções  acerca  dessa  conduta,  podemos  considerar  como  funcionais
todas  as  teorias  que  conceituam  a  ação  a  partir  de  sua  interação  e
desenvolvimento sob a influência de um sistema simbólico de orientação.”68

O pensamento funcionalista surge num contexto de crítica ao método científico empregado

pelo  finalismo.  Como  vimos,  o  finalismo  baseia-se  nas  teorias  de  conhecimento  chamadas  de

realistas, as quais defendiam que existia um “dado” pré-jurídico que vinculava o legislador – isto é,

vinculava  a  norma  jurídica.  Com o  funcionalismo  há  uma  revalorização  do  normativismo  em

detrimento do ontologismo, não sendo equivocado afirmar que os postulados neokantianos voltam a

ocupar  as  páginas  principais  das  obras  de direito  penal.  Luís  Greco bem resume as  diferenças

metodológicas entre o finalismo e o funcionalismo:

“(...) o finalismo pensa que a realidade é unívoca (primeiro engano), e que
basta conhecê-la para resolver os problemas jurídicos  (segundo engano-
falácia naturalista); o funcionalista admite serem várias as interpretações

66 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 130.
67 GRECO, Luís. op. cit. p. 125.
68 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 156-157.
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possíveis  da  realidade,  de  modo  que  o  problema  jurídico  só  pode  ser
resolvido através de considerações axiológicas”.69

Segundo os funcionalistas, em primeiro plano deve estar a busca da solução do problema,

sob o ponto de vista político-criminal, sendo secundária a correção e a harmonia dogmática – isto é,

sistêmico-jurídica. Com o funcionalismo alega-se ansear uma reaproximação da política criminal

com a  dogmática  penal,  devendo  ser  esta  vitrine  daquela.  Um dos  principais  argumentos  dos

funcionalistas  é  que  a  obrigatória  vinculação  do  direito  ao  mundo  do  ser  gera  um indesejado

reducionismo metodológico na ciência do Direito que, em muitos casos, impossibilita a solução

justa, do ponto de vista material, tudo, em prol de formalismos sistemáticos. Acusa-se a dogmática

penal finalista de produzir um sistema alienado politicamente em favor de uma suposta correção

sistêmica. Entendem os funcionalistas, por outro lado, que a resolução de problemas fundamentais

da atualidade depende da abertura do sistema.70  

No que concerne ao conceito de ação, com a concepção funcionalista, temos que a ação

perdeu sua posição de protagonismo da época do finalismo. Segundo Luís Greco, “reconhece-se

que, se o que importa são primariamente considerações valorativas, não há como esperar de um

conceito de ação pré-jurídico as respostas para os intrincados problemas jurídicos.”71 No âmbito

das teorias funcionalista do delito, podemos apontar três posições básicas sobre o conceito de ação.

A primeira admite um conceito de ação pré-típico, mas não pré-jurídico; em segundo lugar temos a

posição que adota um conceito de ação típico; por fim, teríamos os funcionalistas mais radicais,

visto que desprezam o conceito de ação, não o considerando útil, deixando que seja absorvido pela

teoria da imputação objetiva.72

Os  principais  representantes  das  concepções  funcionalistas  são  Claus  Roxin  e  Günther

Jakobs. O primeiro aponta um conceito personalista de ação, enquanto que o segundo busca fundar

um conceito funcional de ação no princípio ou no critério da evitabilidade. São incluídos também

no rol dos funcionalistas Munõz Conde, Bernd Schünemann, Enrique Bacigalupo, Rolf Dietrich

Herzberg e Hans-Joachin Behrendt.73

69 GRECO, Luís. op. cit. p. 126.

70 GUARAGNI, Fábio André. op. cit. p. 245-247.

71 GRECO, Luís. op. cit. p. 128.
72 GRECO, Luis. Tem futuro o conceito de ação? Em: GRECO, Luis e LOBATO, Danilo. Temas de Direito penal:
Parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 154-155.
73 TAVARES, op. cit. p. 157-166.
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I.4  A FUNCIONALIDADE DA CONDUTA HUMANA NA TEORIA DO DELITO

Não tem sido tarefa das mais fáceis encontrar um equilíbrio entre as manifestações mais

materializadas e as manifestações mais formalizadas de expressão do Direito. Aquelas, na promessa

de obterem a melhor (a mais  justa) solução do caso concreto,  renegam a construção de teorias

generalizantes;  as  manifestações  mais  formalizantes,  por  sua  vez,  apegam-se  à  soluções  que

resguardam o valor segurança jurídica, defendendo que a previsibilidade de decisões estabiliza tanto

quanto a justiça de soluções imprevisíveis. Esse debate é bem retratado por Andrei Zenkner:

“O dilema enfrentado pela teoria geral do Direito deve-se à conjugação
entre a busca de uma decisão justa para casos concretos e a adequação,
dessa decisão, a um determinado sistema jurídico dotado de coerência e
plenitude (…). Em outras palavras: a teoria geral do direito sempre se viu
reformulada  dialeticamente  a  partir  de  preferências  relacionadas  a
critérios de justiça material ou de segurança jurídica.”74

É nesse contexto que a constituição do Estado e a dogmática penal buscam atuar como guias

teóricos prévios e objetivos de decisões legislativas e judiciais, por meio de um conceito analítico

de delito que considera crime uma conduta típica, antijurídica e culpável. A inconstância político-

jurídica,  por outro lado, fez mesmo com que a sociedade valorasse positivamente a fixação de

parâmetros legais e judiciais pré-jurídicos, ao ponto de Gimbernat Ordeig, por exemplo, declarar

que  “a  característica  científica  do  Direito  reside  no  fato  de  seus  conhecimentos  não  serem

subjetivos e arbitrários, mas sim objetivos, fundamentados, defendíveis”.75

É verdade que parte da dogmática penal, a de viés normativista, considera desnecessária a

definição do que seja  conduta,  seja  por  entender  tal  função impossível,  seja  por  considerar  tal

conceito sem eficiência jurídica.76 Entretanto,  a doutrina majoritária parece ainda “defender um

conceito  de ação pré-típico”,  encontrando sua maior  motivação na busca de “um conceito  que

satisfaça a uma série de exigências, as chamadas funções do conceito de ação .”77 Busato, sobre o

tema,  esclarece  que  a  doutrinário  causalista  e  a  finalista  entendem necessário  um conceito  de

conduta pré-jurídico, noticiando que “o resultado dessas discussões sobre o conceito de ação foi
74 SCHMIDT, Andrei Zenkner.  O método do direito penal sob uma perspectiva interdisciplinar. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. 2007, p. 103.
75 ORDEIG, Enrique Gimbernat.  Conceito e método da ciência do direito penal.  Série: As ciências criminais no
século XXI. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2002. P. 115-118.
76 GRECO, Luis.  Introdução à dogmática funcionalista do delito:  Em comemoração aos trinta anos de "Política
criminal e sistema jurídico-penal" de Roxin. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 120-
163 , out./dez. 2000, p. 169.
77 Ibidem, p. 153.



44

identificá-lo como uma superestrutura capaz de cumprir uma série de funções específicas.”78

Em  suma,  para  os  que  a  consideram  essencial,  o  conceito  de  ação  adequado  para  os

propósitos da ciência do direito penal deve, de antemão, cumprir as funções atribuídas a ele pela

doutrina penal consagrada. Segundo esse ponto de vista, tamanho é o prestígio desse conceito e de

suas  funções  que  ele  assume  o  papel  de  pedra  angular  do  sistema  criminal79 e  as  funções

caracterizam-se  como  elementos  integrantes  e  necessários  da  correção  do  próprio  conceito  de

conduta.

Pois bem, a primeira das funções do conceito de conduta humana é funcionar como um

conceito  genérico  –  isto  é,  conceito  abrangente  de  todas  as  manifestações  criminosas,  dolosas,

culposas, comissivas e omissivas. Luís Greco dá a essa função o nome de conceito-base, explicando

que esse conceito deve ser capaz de “unificar todas as formas de realização do crime (…), isto

garantiria um sistema, construído como uma pirâmide, com um único conceito genérico ao topo.”80

Nas palavras de Vives Antón:

“(...) si lo delito es, básicamente, acción, a la que se sobreañaden tipicidad,
antijuridicidad  y  culpabilidad,  parece  claro  que  la  acción  ha  de  ser  el
género  común  del  que  quepa  desgajar  las  diversas  especies  delictivas:
activa y omisiva, dolosa y culposa. Es lo que se ha denominado función
clasificatoria del concepto de acción.”81

Essa função é, sem dúvidas, a que é recebida com mais reservas, sendo acusada por seus

detratores de não ser cumprida a contento pela teoria finalista. Parte da doutrina penal identifica a

função de classificação com o conceito genérico de conduta, em síntese o que se busca aqui com o

estabelecimento de um conceito genérico é oportunizar que a dogmática penal observe sua natureza

sistemática, por meio de um supraconceito de conduta. Cirino dos Santos chama essa função de

função teórica de unificação.82 Artur Gueiros e Carlos Japiassú resumem a função de classificação

afirmando que “significa abarcar de maneira integral todas as formas de manifestação humana

que possam interessar ao Direito Penal: fazer ativo ou omissivo; doloso ou culposo; consumado ou

tentado;  autoria  ou  participação.(…)  para  cumprir  esta  tarefa,  a  conduta  deve  consistir  no

78 BUSATO, Paulo César. Direito Penal & Ação Significativa: Uma análise da Função Negativa do Conceito de Ação
em Direito Penal a partir da Filosofia da Linguagem. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 45.
79 BRANDÃO, Cláudio. op. cit. p. 19
80 GRECO, Luis. op. cit. p. 158.

81 VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal. Valencia: Tirant lo Blanc, 1996. p. 123.

82 SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. rev. e atual. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, p. 99.
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denominador comum de todas as formas de manifestação delitivas.”83

A segunda função do conceito de conduta é a função de definição84 ou de um conceito de

ligação.85 Essa função de definição quer significar que a conduta funcionaria como substantivo, com

a característica da neutralidade, e sobre ela incidiriam os diversos predicativos correspondentes à

tipicidade,  à antijuridicidade e à culpabilidade. Cirino dos Santos chama essa função de função

metodológica de fundamentação do conceito de ação, dizendo “constituir a base psicossomática real

do conceito do crime, como unidade subjetiva e objetiva qualificável pelos atributos de tipicidade,

de antijuridicidade e de culpabilidade”.86  

Busato, por seu turno, declara que as teorias causalista e finalista atribuíram à ação a função

de substrato, em relação ao qual se acrescentariam as características tipicidade, antijuridicidade e

culpabilidade.87 Asúa, por sua vez, em conceituação da conduta que se harmoniza com a presente

função, escreve:

“hecho o acto, o léase acción y omisión, la conducta de que el Código penal
español habla no es la que se supone ya valorizada, sino la que sirve como
substrato natural para insertar las valoraciones. (…) en suma, y a pesar de
algún párrafo, a todas as luces excepcional, las leyes penales de España y
de la Argentina, parten del concepto natural y real del acto, sobre el que se
insertan luego las valoraciones objetivas y subjetivas de la antijuricidad y
culpabilidad, que acarretan la pena.”88

Vives Antón, explicando o que chama de função de definição, também não se afasta das

explicações até aqui expostas:

“(...)  si  la  acción es  la  sustancia que,  para convertirse  em delito  ha de
hallarse caracterizada por los atributos constituidos, básicamente, por la
antijuridicidad y la culpabilidad, ha de proporcionar el sustrato material de
una e outra, ha de contener los elementos sobre los que pueda articularse el
juicio de desvalor y el juicio de reproche.”89

A terceira função do conceito de conduta é a função negativa ou função de delimitação,

também conhecida como conceito-limite. Vives Antón explica ser necessária a exclusão, ab initio,
83 SOUZA, Artur de Brito Gueiros, JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012, p. 158.
84 BUSATO, Paulo César. op. cit. p. 49.
85 GRECO, Luis. op. cit. p. 158.
86 SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 99.
87 BUSATO, Paulo César. op. cit. p. 49.
88 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 322-323.
89 VIVES ANTÓN, Tomas S. op. cit. p. 123.
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do conceito de ação de diversos fatos e acontecimentos que se distingam de uma ação. São essas

suas palavras:

“(...)  si  el  delito  es,  en  primer  término,  acción,  de  ello  se  sigue  una
consecuencia  inmediata:  todo  lo  que  no  sea  acción  no  será,  por
consiguiente,  delito.  De  ahí  se  deriva  que  el  concepto  de  acción  ha  de
desempeñar,  en  la  práctica,  una  función  negativa,  permitiendo  dejar  de
lado, por así decirlo, de entrada, aquellos acontecimientos que, por no ser
acciones, no interessan al derecho penal.”90

Em sentido semelhante, Luís Greco esclarece que essa função autua antes mesmo do tipo

penal, dividindo em lugares distintos as ações de não-ações, ou seja, fatos humanos relevantes para

o direito penal dos fatos não relevantes, nos seguintes termos:

“(...)  a função de conceito-limite consiste em excluir,  antes  do plano da
tipicidade, tudo aquilo que já de antemão jamais poderá ser relevante para
o direito penal – todas as não-ações. Aqui, além de obviedades como atos
de  animais  e  fatos  da  natureza,  enquadram-se,  principalmente,  os  três
grupos de casos da vis absoluta, (…) dos movimentos reflexos (…) e dos
movimentos praticados em estado de inconsciência.”91

Stratenwerth,  tratando do conceito causal de ação, em constatação extensível a todos os

conceitos de conduta, deixa transparecer a essencialidade da função limite para o conceito de ação,

ao afirma que “un concepto causal de acción sólo puede ser de utilidad, en el fondo, para excluir

del Derecho penal a la formas de conducta totalmente independientes de la voluntad, como los

movimientos reflejos o las reacciones en estado de absoluta inconsciencia.”92

Assim, o conceito de conduta, para fins de adequação ao direito penal deve funcionar como

primeiro filtro excludente de todas aquelas manifestações que não sejam ação ou omissão. Trata-se

de uma “função negativa de seleção prévia ou filtragem de certos fatos  ou comportamentos.”93

Cirino dos Santos ressalta a natureza prática dessa função, na medida em que se refere “às tarefas

complementares de incluir objetivações da subjetividade humana que apresentam os requisitos do

conceito de ação e de excluir  fenômenos,  movimentos ou comportamentos  que não apresentam

90 VIVES ANTÓN, Tomas S. op. cit. p. 124.
91 GRECO, Luis. op. cit. p. 160.
92 STRATENWERTH, Günter. Derecho Penal: Parte General I: El Hecho Punible. München: Thomson Civitas, 2000.
p. 114.
93 SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. op. cit. p. 159.
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esses requisitos.”94

Alguns autores acrescentam outras subdivisões funcionais do conceito de conduta humana

no sistema do delito,  como,  por exemplo,  a função garantista95,  a função de coordenação96 e a

função de enlace ou de união97.  Preferimos ficar com a citação expressa dessas três funções do

conceito da ação, não por discordar dessas outras, mas por entendermos que as referidas funções, de

uma forma ou de outra,  cumprem satisfatoriamente os papéis que lhe são atribuídos,  por esses

autores,  àquelas  outras  funções  não  mencionadas  de  forma  expressão,  bem  como  por

compreendermos  que  a  redução  do  número  de  funções  é  uma  tendência  sistemática  que,  não

afetando a essência do objeto analisado (a conduta), é condizente com a pretensão de eficiência

sistemática da teoria geral do delito.

I.5  O CONCEITO DE CONDUTA HUMANA - ANÁLISE CRÍTICA

A elaboração de um conceito de conduta humana deve ter como primeira preocupação, em

decorrência mesmo de um direito constitucional que consagre um Estado de Direito Democrático,

tornar viável a crítica da norma penal incriminadora. Essa crítica deve ser apta a verificar se é

legítimo o âmbito de incriminação imposto pela norma de direito penal. Pensamos ser nesse sentido

que Juarez Tavares fala da necessidade de criação de um conceito de conduta que tenha como

característica a limitação da norma penal, chamando atenção para a mudança de paradigma que este

posicionamento significa, na sua opinião, em relação às posições anteriores:

“Ao elaborar um conceito de conduta e fazê-lo projetar-se na estruturação
do tipo de delito, a doutrina tradicional não postulava, através disso, uma
perfeita delimitação do poder de punir do Estado. Ao contrário, o conceito
de ação sempre foi utilizado como fundamento do poder de punir. (…) Em
oposição a essas perspectivas do conceito de ação,  será preciso, agora,
refazer a relação entre o conceito de conduta e a tipicidade, de modo a
subordinar tanto o conceito quanto sua tipificação em função do caráter
limitador da norma penal. Em vez de edificar um conceito de ação como
modelo para a atuação normativa, será preciso visualizar esse conceito de
conduta em termos de garantia.”98

94 SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 100.
95 GUARAGNI, Fábio André. op. cit. p. 48.
96 VIVES ANTÓN, Tomas S. op. cit. p. 123

97 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas.  Tratado de derecho penal: parte general. 5. ed. Trad. Miguel
Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 2002. P. 197.

98 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 198.
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Com  efeito,  o  conceito  de  conduta  em  um  sistema  jurídico-penal  democrático  e

comprometido com a dignidade da pessoa humana deve ser apto a propiciar, quando for o caso, uma

reformulação legislativa, no sentido de limitar a esfera do punível e definir com precisão a esfera do

não-punível.  Esse  conceito  de  conduta,  portanto,  deve  ter,  capacidade  crítica  da  norma  penal,

podendo mesmo fomentar um processo de alteração daquela norma.

A norma penal vista, em primeiro lugar, como produto social, não pode ignorar a realidade

normada, em face de viver inserida nessa realidade, devendo considerar, sempre que possível e, no

maior grau possível, o mundo do ser como limite do mundo do dever ser. Por outro lado, o direito,

agora, visto como processo social, na busca de suas finalidades, refletindo, no caso do direito penal,

a íntima influência da política criminal sobre a dogmática jurídico-penal, também deve observar,

sempre que possível, os limites do 'dado', do 'mundo do ser'. No direito penal, que nos interesse

aqui, esse limite deve ser capaz de delimitar o poder punitivo estatal.

Nesse diapasão, de fundamental importância é a revalorização da dogmática jurídico-penal,

vista como instrumento de formulação das teorias gerais que permitem, através da uniformização do

tratamento de casos semelhantes, a desejada estabilização social. Essa pacificação social pode, sim,

eventualmente, estar amparada em um posicionamento equivocado, conforme afirmam seus críticos,

mas,  mesmo nesses casos,  preserva a segurança jurídica do cidadão, valor  fundamental  em um

Estado de Direito. Esse ponto de vista é bem trabalhado por Gimbernat Ordeig:

“(...) también existe, pues, una seguridad jurídica basada en una opinión
errónea, pero en cualquier caso es mejor que la inseguridad jurídica, pues
ahí no sabemos siquiera qué es lo que sucede y, por ello, es mucho más
difícil  argumentar,  percibir  dónde  está  un  posible  error  y  razonar  para
rebatirle. Por otra parte, conocido el alcance de la teoría y el razonamiento
en que  se  basa,  es  posible  controlar  si  se  es  consecuente  con la  teoría
misma,  si  su  aplicación  a  un  caso  concreto  es,  sobre  la  base  de  los
presupuestos en que se apoya, correcta”99.

A discussão sobre a capacidade de rendimento da dogmática jurídico-penal, como sistema

científico adequado e coerente, mantém íntima relação com a capacidade do conceito de conduta de

responder às exigências da política criminal. É nesse sentido que se chama atenção para o risco que

corre o princípio da segurança jurídica diante  de uma construção tópico-problemática,  de perfil

normativista, submetida a valorações limitadas apenas por normas jurídicas produto do legislador

do momento, dito, racional. Sobre esse risco, Ordeig demonstra seu receio e as possíveis nefastas

99 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Estudios de derecho penal. Madrid: Editorial Tecnos, 1990, p. 159.
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consequências de uma desvalorização da dogmática penal ao declarar que “cuanto menor sea el

desarollo dogmático,  más lotería,  hasta llegar  a la  más caótica y  anárquica aplicación de un

Derecho penal del - por no haber sido objeto de un estudio sistemático y científico – se desconoce

su alcance y su límite.”100

A função da  dogmática  penal  como instrumento  de  controle  do  poder  punitivo  penal  é

evidente.  Por  meio dela  são estabelecidos,  previamente,  os  conceitos  jurídicos  que norteiam as

agências judiciais na aplicação do direito ao caso concreto, sendo a teoria geral mesmo, decorrente

do satisfatório  desenvolvimento dogmático,  que permite  que possamos  desenvolver  um sistema

jurídico-penal  de operatividade concreta  previsível,  em conformidade com a segurança jurídica.

Sobre os benefícios e os malefícios de se ter uma dogmática penal desenvolvida, assim se manifesta

Ordeig:

“(...)  la  diferencia  entre  disponer  o  no  de  una  dogmática  juridicopenal
desarollada es la diferencia entre disponer de los mecanismos precisos para
que la pena permanezca siempre bajo control y no sea aplicada más que en
aquellos  supuestos  en  que  es  verdaderamente  necesaria   para  el
mantenimiento de una convivencia social  soportable,  y  perder  el  control
sobre esse terrible medio de política social, pues la inseguridad conceptual
incapacita,  en  primer  lugar,  para  lograr  formulaciones  legales  que
abarquen todos y sólo los casos que se considera socialmente necesario
reprimir, y trae consigo, en segundo lugar, que una vez puesto un tipo penal
en el mundo inicie una marcha que se desconoce adónde, por dónde y de
qué manera va a llevar.”101

A fundamentalidade  de  uma  dogmática  jurídico-penal  desenvolvida  não  significa,  no

entanto, a neutralidade política dessa dogmática. Entendemos que todos os discursos jurídico-penais

devem relacionar-se com o momento político que o ordenamento jurídico respectivo tem aplicação.

Toda e qualquer metodologia jurídico-penal destinada aos operadores do direito deve corresponder a

um  programa  político-criminal  local,  sob  pena  de,  em  face  dessa  “alienação  política”,  ser

inadequada para a realização dos fins do direito penal. É nesse sentido que Zaffaroni escreve que:

“(...) la desvinculación entre o discurso jurídico-penal y la política pone en
serio  peligro  a  la  dogmática  jurídico-penal  como  método  (...)el  método
jurídico,  en  lugar  de  hacer  previsibles  las  decisiones  judiciales,
proporciona  un  inagotable  caudal  de  desconcertantes  posibilidades  y
permite la racionalización de cualquier decisión (…) abriendo el camino a

100 Ibidem, p. 158.
101 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 160.
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la arbitrariedad judicial.”102

Por outro lado, grandes riscos podem decorrer também da “alienação técnica dos discursos

políticos”, conforme nos chama atenção o mesmo autor argentino:

“cuando  se  pretende  eliminar  el  método  jurídico  para  caer  en  el  puro
discurso político, el producto sea un discurso clientelista de oportunidad sin
contenido  racional  (o  con  racionalidad  propia,  que  es  la  del  Estado  de
policía, o sea la funcionalidad para quien manda).(...) las más peligrosas
combinaciones  tienen  lugar  entre  fenómenos  de  enajenación  técnica  de
políticos, pues generan un vacío que permite dar forma técnica a cualquier
discurso político. Por lo general, la corporación jurídica suele caer en la
enajenación  política  cuando  arrecian  los  discursos  völkisch,  pues  estos
siempre son violentos, arrolladores, injuriosos e imponen miedo.”103

É nesse contexto que se torna imperiosa a compatibilização dos discursos jurídico-penais

com os discursos políticos locais, como requisito mesmo de uma eficiência metodológica que se

afaste da alienação política e que afaste os discursos políticos alienados tecnicamente, no qual os

conceitos de conduta das diversas escolas têm imensa influência.

O conceito clássico de ação ou conceito natural de ação baseia-se, unicamente, nas regras da

causalidade, considerando-se a ação como a causa, e o resultado, a modificação do mundo exterior,

o efeito daquela causa. A omissão, por sua vez, era a não evitação do resultado. Essa construção,

pela sua amplitude, observa a função de conceito genérico da conduta e a função de delimitação.

Entretanto,  o  conceito  clássico  não desempenha bem a  função negativa  ou  de  delimitação,  no

momento em que não exclui de antemão diversos movimentos humanos que não têm relevância

penal. Por  outro  lado,  no  que  concerne  aos  delitos  omissivos,  os  causalistas  não  conseguem

adequar a voluntariedade ao não-fazer, sobretudo, naqueles casos de delitos de esquecimento ou de

olvido, bem como não superam o argumento crítico de que, ontologicamente, não há uma omissão

causal – isto é, que cause efetivamente o resultado típico.

Radbruch já afirmava que o conceito causal não é apto para representar a omissão, pois lhe

faltava a causalidade físico-naturalística.104 E Liszt e Cerezo Mir afirmam a inexistência de uma

relação de causalidade propriamente dita entre a omissão e o resultado, conformando-se com o que

102 ZAFFARONI, op. cit. p. 72.
103 Ibidem, p. 77.
104 RADBRUCH, Gustav. op. cit. p. 160.
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chamavam de uma relação análoga à causalidade entre a ação possível e o resultado produzido.105

Superado o conceito causalista temos o conceito adotado na fase neokantiana que, por sua

vez, peca pelo mencionado relativismo valorativo, que oportuniza o surgimento de uma dogmática

jurídico-penal sem limites e amparo na realidade. Esse conceito neokantista também se ressente de

um conteúdo ôntico, visto que a norma passa a ter compromisso apenas com o mundo dos valores,

do dever ser, fazendo faltar, por conseguinte, nesse modelo de ação, o cumprimento da função de

limite e da função de definição.

O conceito social de ação, como solução conciliatória que é, apresenta os mesmos problemas

das posições extremas que procura conciliar – a saber, os causalistas e os finalistas. Além disso, o

método valorativo pautado pela expressão 'relevância social' que incide sobre os elemento ônticos

de sua teoria  do delito,  deságua no mar plurissignificativo dessa expressão reitora do conceito.

Assim, a determinação do que seja relevante socialmente esbarra na imprecisão de um conceito

jurídico indeterminado, o qual depende de um complemento posterior do juiz.  Por fim, cumpre

afirmarmos que o conceito social, se observa as funções de limite e de supraconceito, não exercita a

contento a função de definição ou de enlace, visto que a expressão relevância social termina por

exigir uma antecipação de um juízo de valor característico das fases posteriores do conceito de

delito.

Quanto  aos  conceitos  funcionais  de  ação,  cumpre  salientar  que,  realmente,  alguns  dos

conceitos funcionais de ação seduzem por sua disposição de resolução de problemas práticos. Não

obstante  isso,  preocupam  pela  abertura  valorativo-normativista  que  propõem,  bem  como  pela

aparente submissão do fim de proteção de bem jurídico penal a outros fins do Direito Penal. Esse

pragmatismo funcional torna-se, ainda, mais perigos em ambientes de instabilidade política, visto o

descompromisso metodológico vigente, como regra, nesse modelo.  

Em face do exposto, os conceitos funcionalistas não cumprem as funções de definição e de

limite.  E, tratando do conceito personalista de Roxin,  temos que ele, em função de sua própria

extensão, não serve para identificar corretamente a conduta, visto que a expressão 'manifestação da

personalidade' não filtra, suficientemente, o conceito de ação e de omissão.

No que se refere à teoria finalista, encontramos críticas quanto à dificuldade de desempenho

eficiente  da  função  de  elemento-base,  ou  de  supraconceito,  justamente  por  sua  dificuldade  em

incluir o conceito de omissão, conforme bem observa Guaragni:

105 LISZT, Franz von.  op. cit.  p. 303;  CEREZO MIR, José.  Derecho Penal: Parte general. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 392.
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“No que diz respeito aos crimes omissivos, as objeções dirigiram-se a dois
aspectos: 1) neles não há sobredeterminação do fim mediante o governo e
dirigibilidade do curso causal, isto é, um fazer guiado pela finalidade, pela
simples  razão  de  que  o  curso  causal,  nos  crimes  omissivos,  é  fruto  de
fatores alheios à conduta humana (…); 2) como a omissão não se esgota
num puro não fazer, mas sim implica um não fazer aquilo que deveria ser
feito, e este dever de agir está contido nas normas ordinatórias, preceptivas
ou mandamentais que se encontram por trás dos tipos omissivos próprios
(ou são obtidas pela inversão do comando das normas proibitivas, no caso
dos denominados crimes comissivos por omissão), há uma impossibilidade
de reduzir-se o conceito de omissão relevante em direito penal  a um plano
pré-normativo, presente apenas no mundo do ser, puramente ontológico e
alheio a valorações.” 106

Nessa linha de pensamento, a omissão não se coaduna com o elemento causalidade aplicável

às ações em sentido estrito e também não admite um fundamento estritamente ontológico, visto

possuir como elemento integrante de seu conceito a norma jurídica. Essa afirmação, de fato, abala o

conceito final de ação, especificamente, no que se refere à função de supraconceito ou de conceito

genérico.  Saliente-se  que  não  resolve  o  impasse,  por  outro  lado,  a  indicação  do  conceito  de

'capacidade  de  ação',  conforme  desejavam  Hans  Welzel  e  Armin  Kaufamann,  como  elemento

comum que reuniria a ação e a omissão em um único gênero, pois se, de fato, ação e omissão têm

essa nota comum, possuem outras  características,  como,  por  exemplo,  a  natureza normativa da

omissão, que a afastam de maneira mais incisiva.

I.6  A TOMADA DE POSIÇÃO

A omissão não se enquadra no conceito, estritamente, ontológica de conduta, aplicável à

ação. Conforme veremos no decorrer do presente trabalho, no plano ôntico, no mundo do ser, temos

somente atividades. Mesmo o seu antônimo – a saber, a inatividade –, sob o aspecto naturalístico,

pode ser visto como um agir positivo, como, por exemplo, dormir ou sentar, etc.

Antecipamos  nossa opinião  sobre a  natureza  da  omissão  para  afirmá-la,  portanto,  como

normativa, logo, dotada de um conceito jurídico. A omissão constitui-se por meio de um juízo de

valor comparativo sobre um agir do sujeito que tinha o dever de agir proveniente de uma norma

mandamental.

Entenda-se, sem a norma jurídica não há omissão, falta-lhe o elemento fundamental para seu

nascimento. Essa ideia será melhor desenvolvida no segundo capítulo desse trabalho, por ora, é

106 GUARAGNI, Fabio André. op. cit. p. 167.
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suficiente a admissão da omissão como conceito eminentemente normativo, conforme nos ensina

Silva Sánchez:

“(...) lo que se pretende poner de manifiesto es que la única posibilidad de
atribuir un sentido omisivo (uno concreto y no cientos de ellos), la única
forma de seleccionar una de las múltiples posibles descripciones negativas
de la  intervención de  un sujeto en una situación,  es  hacerlo desde una
cierta perspectiva. (…) El único modo de expresar cómo la conducta del
sujeto irrumpe, como omisión, en la vida social es contemplarla desde el
punto de vista de las exigencias situacionales, de las bases del programa
social;  en  definitiva,  desde  una  cierta  perspectiva,  aunque  aparezca
desnormatizada. Sólo así tiene sentido hablar de una omisión del sujeto.”107

Ressalte-se que afirmar a omissão penal como conceito jurídico, como já vimos, não vai em

detrimento de sua base ontológica, ou seja, da exigência de que o juízo normativo omissivo incida

sobre  uma  atividade  do  ser  humano.  O  direito  penal  não  se  importa  com  meros  estados  ou

pensamentos, mas somente com manifestações externas do indivíduo.

A exigência de um atuar, por seu turno, é requisito necessário, mas não suficiente para que a

atividade se qualifique como típica. A atividade como elemento objetivo, como elemento exterior,

requer também do elemento subjetivo para que preencha os requisitos da tipicidade.  A conduta

humana ou o comportamento humano identificam com essa atividade.

A atividade é um ser ôntico, axiologicamente neutro, pois existe independente de um ponto

de vista, visto ser um dado constatável no mundo exterior, conforme nos fala Zaffaroni:

“Como la omisión no es una mera 'no acción', sino un 'no hacer algo' (no
hay  omisión  de  nada),  siempre  habrá  que  tener  una  instancia  de
comparación  valorativa.  El  concepto  de  omisión  es  necesariamente
normativo. En el plano óntico existen sólo acciones. La omisión presupone
la  existencia  de  una  norma  que  imponga  la  acción  omitida.  (…)  si
pretendemos  fundar  la  sistemática  del  delito  sobre  una  base  óntico-
ontológica  no  valorativa,  como es  la  conducta  humana,  el  concepto  de
acción  deberá  estar  en  la  base,  pero  no  el  de  omisión.  (…) la  omisión
requiere valoración y lo pretípico es aún avalorado, falta toda referencia al
valor jurídico.”108

Dessa forma, as atividades são a base do sistema, não a ação, não a omissão. É nesse sentido

que podemos falar de uma base ôntica para o direito penal, anterior a todas as valorações penais. Os

delitos, portanto, são as atividades desvaloradas pelo direito penal. Os produtos dessa valoração são

107 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. El delito de omisión: Concepto y sistema. Buenos Aires: B de F, 2010, p. 109-110.
108 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 450.
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a ação em sentido estrito e a omissão, conceitos jurídicos, por serem previstos em um tipo penal –

isto é, por serem típicos. A ação típica e a omissão penal são maneiras normativas de abordagem do

comportamento humano.

Com efeito, a ação em sentido estrito, conceito jurídico, é a ação humana, o comportamento,

a atividade, desvalorada pelo direito penal. Se retirarmos a norma penal que valora a atividade e lhe

dá relevância penal,  resta  a atividade humana,  a  conduta humana,  o ser ôntico.  Por sua vez,  a

omissão é o outro produto da desvaloração jurídico-penal da atividade. Se retirarmos a norma penal

que valora a atividade e lhe dá relevância penal, resta a atividade humana, a conduta humana, o ser

ôntico. Nesse sentido, mais uma vez, Zaffaroni:

“la omisión no existe en el plano pretípico, pero existe un tipo omisivo,
existe  como  construcción  típica  que  capta  la  única  posible  realidad
pretípica: una acción. De allí que podamos afirmar que pretípicamente la
omisión es una acción: de no ser así nuestra afirmación sería demencial. Su
concepto de que la omisión presenta como característica la transitividad
(como consecuencia de que 'omitir  es  un verbo transitivo')  y  relatividad
(que obedece a la relativa pasividad o negatividad) es perfectamente válido,
sólo que a nivel típico y no pretípico.”109

Assim, nos termos de um realismo crítico, adotamos o posicionamento de que na base do

sistema penal  encontramos somente  condutas  humanas,  entendidas  estas  como atividades.  Essa

compreensão  adequa-se  ao  postulado  de  que  'não  há  crime  sem  conduta  humana',  em

compatibilidade com um direito penal do fato ou do ato. Por outro lado, consideramos que o direito

penal somente desvalora as condutas, não as modifica em sua essência. Isso significa que o direito

penal não pode desprezar o dado social,  objeto de sua valoração, mas o considera em toda sua

extensão.

109 Ibidem, p. 452.
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CAPÍTULO II  A OMISSÃO PUNÍVEL

II.1   A ESSÊNCIA DA OMISSÃO

A natureza da omissão é questão que ainda desperta imensos debates dentre os estudiosos do

direito penal, tendo passado a compor a pauta de discussão doutrinária somente no século XIX, em

data bem posterior a sua própria punibilidade, conforme nos ensina Silva Sánchez:

“El problema de la punibilidad de las omisiones y, más em concreto, el de
la posible equiparación de algunas de ellas con las comisiones activas de
delitos preocupa a los juristas desde la antigüedad. (…) la discusión sobre
el concepto de omisión como problema jurídicopenal es, sin embargo, un
fenómeno mucho más reciente. Su inicio debe situarse en el último tercio
del siglo XIX, en pleno período de domínio del causalismo naturalista en la
dogmática penal alemana.” 110

O debate sobre o conceito de omissão, com a busca pelos seus elementos essenciais, teve seu

início, de certa forma, postergado, em virtude da consideração do delito omissivo como fenômeno

assemelhado às contravenções religiosas, panorama que implicava uma especial atenção aos fatores

internos  em  detrimento  dos  externos,  e  que,  por  isso,  dispensava  maiores  questionamentos

conceituais sobre a omissão, em face da influência de uma concepção idealista de delito.

Filipo  Sgubbi,  por  exemplo,  nos  dá  notícia  desse  hibridismo da  ciência  jurídica  com a

religião e, retratando o cenário de relativo desinteresse das discussões doutrinárias sobre o conceito

de omissão, esclarece que “mientras el delito se concibió como pecado o como violación de un

derecho subjectivo, la omisión no planteó problemas, pues no se distinguían el hecho naturalístico

y su valoración jurídica, dándose un predominio de perspectivas normativas.”111

A mudança de paradigma ocorreu com o advento da concepção naturalística que adotou uma

percepção ontologista da ação.  Liszt conceituava a ação como sendo “o facto que repousa sobre a

vontade humana, a mudança do mundo exterior referível à vontade do homem”. Segundo Liszt, sem

um ato de vontade e sem um resultado não havia injusto penal.  Admitia,  além do mais,  que a

mudança do mundo exterior podia se dar por duas formas – a saber, por causação voluntária ou por

não impedimento voluntário. Tal conceito natural baseava-se nas regras da causalidade.112

Nesse contexto causalista, a omissão era a não evitação do resultado, sendo considerada, do

110 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. op. cit. p. 3.
111 SGUBBI, Fillipo. Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento. Bologna: Padova, 1975, p.13 e ss.
112 LISZT, Franz von. op. cit. p. 193.
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ponto  de  vista  naturalista,  um  nada  ontológico,  visto  que  dela  nada  surgia.  A  partir  dessa

consideração externa dos fenômenos penais a discussão sobre o conceito de omissão assume um

outro status, galgando um patamar de importância mais elevado dentre os temas objeto de estudo no

âmbito do direito penal.

Essa mudança de paradigma, do idealismo para o ontologismo, do mundo interno para o

mundo  exterior,  traz  consigo  uma  série  de  consequências  para  a  dogmática  penal  dos  crimes

omissivos, com reflexos, inclusive, na esfera do punível dos delitos omissivos, conforme bem nota

Silva Sánchez:

“Todo  ello  pone  en  cuestión  el  fundamento  de  la  punibilidad  de
determinadas  omisiones:  las  aún  hoy  llamadas  'omisiones  impropias'  (o
'comisión por omisión').  Éstas,  desde un punto de vista político-criminal,
habrían de dar lugar a una responsabilidad por el resultado similar a la de
las comisiones activas de los mismos delitos.”113

No que se refere ao “ser” da omissão, discute-se se a omissão teria uma origem anterior e

independente  ao  Direito  ou  se,  ao  contrário,  sua  existência  seria,  necessariamente,  jurídica.  A

admissão da existência pré-jurídica da omissão se baseia numa concepção ontologista da omissão,

que  entende  a  omissão  como  realidade  social  anterior  à  norma  do  direito.  A omissão  como

fenômeno jurídico, por sua vez, condiciona a existência da omissão à edição da lei penal que dá vida

à expectativa jurídica pressuposto da omissão.

Temos defendido que na base do sistema penal existem somente comportamentos –  isto é,

apenas atividades. Disso decorre que a omissão, para nós, possui um conceito jurídico, tendo em

vista que depende de uma norma jurídica que a valore negativamente. Assim, é que defendemos que

a omissão penal detém uma essência normativa, não se podendo falar de uma omissão penal pré-

jurídica, conforme nos ensina Zaffaroni:

“Antes do tipo, isto é, em nível de conduta, não há omissões, pois todas são
ações. E assim é porque 'omitir' não é um puro 'não fazer': 'omitir' é apenas
'não fazer'  o  que  se  deve  fazer,  e  este  dever  não  poderá  ser  conhecido
enquanto  não  se  chega  à  norma,  ou  seja,  enquanto  não  se  chega  à
tipicidade.”114

113 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. op. cit. p. 7.
114 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte geral. v.
I. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 462.
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II.2   UM CONCEITO DE OMISSÃO

Temos dito ao longo desse trabalho que o direito penal deve se ocupar de condutas humanas,

como consequência mesmo de um direito penal do ato ou fato. O direito penal não deve, portanto,

proibir pensamentos, estados ou modos de ser, mas apenas comportamentos externos que ponham

em risco bens jurídicos previstos em lei.

Resulta,  então,  fundamental  determinarmos  o  que  caracteriza,  externamente,  a  omissão

penal, como modalidade de comportamento vedado pelo direito penal. Apesar de importante setor

da  doutrina  penal  defender  que  a  omissão  é  um  conceito  ontológico,  apontando  como  traço

fundamental dessa natureza a “capacidade de agir”115, entendemos, conforme já dito, que, no plano

ontológico, no mundo do ser, temos somente atividades.

Logo, não existe uma constatação de omissão no seio social sem que se adote um ponto de

vista amparado em um parâmetro de agir. A omissão não é um conceito neutro, como a ação, mas

valorado  ab initio negativamente. A omissão traz inata ao seu “ser” uma desvaloração, que exige

uma prévia instância comparativa, que no âmbito do direito penal é a lei penal incriminadora. Nesse

sentido,  é  o  entendimento  da  doutrina  amplamente  majoritária,  conforme  podemos  ver  pela

passagem de Mir Puig, quando declara que “la omisión constituye un concepto normativo que exige

no  sólo  el  dato  prejurídico  del  comportamiento,  sino  también  que  éste  se  contraponga  a  una

conducta descrita en un tipo penal.”116

A afirmação da existência da omissão, portanto, condiciona-se a um juízo de desvalor sobre

o agir do sujeito, que só se justifica se admitirmos que há uma norma que sirva de referência de

atuação. O parâmetro ou o outro referencial comparativo que se queira adotar, indica o que deve ser

feito, logo, o que deve ser esperado. Somente após o juízo de valor resultado da verificação de

infração ou não do modelo, é que surge ou não a omissão.

Questão interessante diz respeito à consideração da inatividade e sua natureza. Importante

setor doutrinário entende ser a inatividade o substrato ontológico da omissão. Seria,  dessarte, o

comportamento passivo o suporte ontológico prévio à omissão, neutro axiologicamente, avalorado.

A inatividade e a ação em sentido estrito seriam espécies do gênero comportamento humano. A

omissão, segundo esse entendimento, é considerada um conceito jurídico,  desvalorado, subespécie

da  espécie  inatividade  ou  passividade.  A inatividade  é  o  não  fazer  integrado  pelo  não  fazer

indiferente axiologicamente e um não fazer valorado negativamente, este última a omissão.

115 KAUFMANN, Armin. Dogmática de los delitos de omisión. Madrid: Marcial Pons, 2006. p. 100.
116 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. op. cit. p. 171.
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Raoul Alberto Frosali tratou da questão colocando em um plano pré-típico a atividade e a

inatividade, e em plano típico o delito de ação e o delito de omissão. Fez essa distinção usando

como critério a essência dos elementos referidos – a saber, ontológica no primeiro caso e normativa

no segundo caso. Asúa assim resume o pensamento de Frosali:

“(...) la 'acción' y la 'inacción' se refieren al 'comportamiento -que es como
él llama a la conducta- en sí,  en su desarollo físico'  y subtrayó que esa
diferencia  no  debe  confundirse  con  'la  distinción  entre  delito  (o  ilícito)
comisivo, y delito (o ilícito) omisivo..., puesto que esta segunda distinción
contempla no el especto en sí, físico, sino una calificación jurídica dada al
aspecto mismo' de la conducta.” 117

Outro importante autor que trata do presente tema,  em sentido semelhante,  é Gimbernat

Ordeig.  Para  o  professor  espanhol  ação e  não fazer  constituem conceitos  ontológicos,  ou  seja,

avalorados, integrantes do mundo do ser. O não fazer, também chamado por ele de comportamento

passivo engloba os não-fazeres bom, os não-fazeres maus e os não-fazeres indiferentes.  A omissão

é,  segundo  ele,  um não  fazer  mau,  pois  desvalorado  pela  norma  de  direito  penal.  Transcrevo

passagem de seu raciocínio:

“La acción, el hacer, el comportamiento activo, es un concepto ontológico,
no valorativo -pertenece, pues a la esfera del ser, y no a la del deber ser-,
porque  abarca  tanto  comportamientos  buenos  (dar  una  limosna),  como
malos (mentir), como indiferentes (sentarse en un sillón), es decir: porque
es  un  concepto  que  se  puede  establecer  sin  tener  que  hacer  referencia
alguna al mundo de los valores. Con el concepto de acción o de hacer se
corresponde,  como  segunda  y  última  manifestación  del  comportamiento
humano,  el  concepto  de  no  hacer,  de  comportamiento  pasivo:  éste  es
también un concepto ontológico, no valorativo, em cuanto que abarca tanto
no haceres buenos (no ridiculizar al tartamudo), como no haceres malos
(no  dar  las  gracias  a  quien  nos  há  hecho  un  favor),  como no  haceres
indiferentes  (no  sentarse  en  un  sillón).  La  omisión  es  una  especie  del
género, no hacer, especie que viene caracterizada por que, de entre todos
los  posibles  comportamientos  pasivos,  se  seleccionan  (normativamente)
sólo aquellos que merecen un juicio axiológico negativo: la omisión es un
no  hacer  que  se  debería  hacer,  o,  con  outras  palabras,  la  diferencia
específica de la omisión frente al género no hacer, al que pertenece, es la de
que consiste en un no hacer desvalorado”.118

Esse ponto de vista, que coloca a inatividade ou passividade na base dos delitos de omissão

117 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 325.
118 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 182-183.
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termina por chegar a uma conclusão semelhante a que defendemos, no sentido de que a omissão é

um conceito normativo,  não ontológico,  porque valorado, visto não ser neutro axiologicamente.

Afinal, não há omissão indiferente, neutra, como há ação em sentido estrito.

A preferência por considerar na base do sistema somente atividades, deve-se a uma crença de

que o conceito de passividade, do ponto de vista físico-material é, ainda, relativo. Senão vejamos.

Todas as negações de atividades – isto é, inatividades ou passividades, observadas, empiricamente,

de  um certo  ponto  de  vista  aleatório,  ou  seja,  que  não sirva  de  referência  ao  agir,  podem ser

enquadradas numa modalidade de atividade. Logo, a tentativa de conceituar a omissão como dado

ôntico positivo a partir da passividade, esbarra na constatação de que a própria passividade não é um

conceito absoluto, mas relativo, pois sua afirmação já significa uma 'manifestação' do observador,

que compara a atividade, única constatação puramente ôntica, com alguma pauta de valores que lhe

é vinculante.

No que toca à omissão, contudo, afirmá-la como conceito normativo, para efeito de direito

penal,  não resolve tudo.  É que o componente normativo desse conceito assume um significado

amplo, não restrito ao direito penal. Isso ocorre porque o elemento normativo relacionado à omissão

não decorre, necessariamente, de um ordenamento jurídico, podendo, muito bem, provir de uma

ordem normativa não jurídica, como por exemplo, de uma ordem social. Nesse sentido Ordeig:

“(...) la omisión es siempre un no hacer en contra de lo exigido por alguma
norma: esta norma es la jurídico-penal cuando de lo que se trata es de la
omisión delictiva (de la penada por la ley), y es alguna de las restantes y
numerosas  normas  extrapenales  (religiosas,  éticas,  convencionales,  etc)
cuando de lo que se trata es de las demás omisiones (de las no penadas por
la ley).”119

As  indefinições  tocam  a  determinação  de  quem  é  o  “juiz”  responsável  pelo  juízo  de

comparação e quem fixa o parâmetro normativo comparativo – isto é, quem decide quais são as

pautas normativas. As respostas a esses e outros questionamentos dependem da admissão ou não da

composição incondicional do fenômeno omissivo pelo elemento normativo jurídico, em detrimento

de normas oriundas de outros ordenamentos.  Essa ambiguidade do termo normativo referente à

omissão também foi registrada por Silva Sánchez:

“La calificación de un concepto de omisión como normativo no proporciona
todavía una caracterización suficiente de él. Sobre todo, si con el término

119 Ibidem, 185.
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'normativo' se quiere hacer referencia, como parece pretender un sector de
la  doctrina,  a  un  concepto  cuyo  contenido  no  es  avalorativo,  sino  que
expresa una valoración jurídica; y, más aún, si con ello se alude a que el
lugar sistemático de la omisión se halla en el tipo. Para ello hay varias
razones. En primer lugar, lo normativo es algo ambiguo cuya concreción
depende sustancialmente del sistema de normas a que lo refiramos.”120

Desse modo, a questão que agora se coloca é saber a natureza da norma parâmetro valorativo

da conduta devida – isto é, se é o ordenamento jurídico ou outro corpo de normas sociais, éticas ou

religiosas. Essa definição tem consequências sobre todo o sistema penal, tendo em vista que afeta

até  mesmo  a  questão  concernente  à  segurança  e  à  certeza  jurídica  da  determinação  da  norma

preceptiva que orienta o comportamento.

Pois bem, é forçoso reconhecer que,  para fins de utilidade e exigibilidade no âmbito do

direito penal, o referencial normativo da omissão é uma norma jurídico-penal, por ser esta a única

apta, nos termos do princípio da legalidade, a estabelecer a fixação do critério de determinação da

relevância penal da ação incompatível com o mandato.

Admitir a existência de uma omissão pré-jurídica, definida por meio de uma comparação

valorativa pautada em normas não jurídicas, meramente sociais, é possível. Afinal de contas, é de

fácil  constatação empírica a existência de vários regramentos sociais  distintos do direito estatal.

Impossível, no entanto, é transportar, sem lei penal incriminadora, essa omissão pré-jurídica para o

âmbito penal.

É nesse sentido  que defendemos ser  o  ponto  central  de divergência sobre a matéria  em

questão o filtro ou o critério de determinação de relevância jurídico-penal da omissão. Zaffaroni, se

posicionando sobre a natureza da omissão penal, escreve:

“La  pretensión  de  conciliar  lo  inconciliable  no  puede  tener  éxito.  Si
partimos de la existencia pretípica de la omisión -como se pretende- nos
hallaremos necesitados de una ineludible referencia valorativa. Parecen no
ver en ello ningún problema los partidarios de la desacreditada teoría de la
'acción esperada'. Para éstos hay omisión cuando el sujeto no realiza una
'acción  esperada'.  Cabe  preguntar  quién  espera,  interrogante  que  se
formuló hace muchos años. Si son las pautas culturales, ello implica una
total  'etización  social'  del  derecho  penal,  por  lo  que  rechazamos  esta
respuesta. Si es el orden jurídico, estamos confundiendo niveles de análisis:
el de la acción y el del tipo.”121

120 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. op. cit. p. 21.
121 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 451.
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O nosso interesse, aqui, como deixamos claro, gira em torno da determinação da essência da

omissão relevante para o direito penal.  Disso resulta  que admitir  a existência de um fenômeno

omissivo em face de uma comparação valorativa pautada em normas não jurídicas não nos interessa

diretamente, uma vez que não determina o âmbito do “ser” omissivo penal, mas, apenas, quiça,

mostra-nos que existem diversos níveis normativos em uma sociedade. Ora, como a alteração de

níveis normativos de análise implica a própria alteração da essência do fenômeno omissivo, uma

omissão reconhecida em um contexto social em face de normas não jurídicas não determina por si

que  exista  uma  omissão  relevante  do  ponto  de  vista  penal,  mas  sim  que  existe  uma  omissão

relevante do ponto de vista daquele ordenamento jurídico.

Por  outro  lado,  é  necessário  afirmar  que  a  verificação  da  existência  de  uma  omissão

irrelevante juridicamente não quer dizer que a omissão penal tem fundamento pré-jurídico, mas sim

apenas que existem omissões não penais, não tipificadas como crime, oriundas de juízos valorativos

pautados  em  normas  mandamentais  meramente  sociais.  Essas  normas  sociais,  por  óbvio,  têm

distintos alcances de validade e de eficácia quando comparadas às normas jurídicas.

A síntese do dito é que o fenômeno omissivo condiciona sua existência e suas características

essenciais ao parâmetro normativo que dará suporte ao juízo de valor comparativo. No direito penal

incriminador, o único parâmetro normativo é a lei penal, em face do postulado da legalidade. Em

razão disso, sem lei penal não há omissão penalmente relevante, sem o tipo penal não há omissão

para o direito penal, a única ordem normativa que nos interessa neste momento. Pensar  diferente

significaria, conforme nos chamou atenção Zaffaroni, um grave risco de “eticizar” o direito penal,

visto que a omissão seria definida por meio de ordenamentos sociais dos mais diversos, de forma

difusa, sofrendo as influências de grupos sociais hegemônicos, ficando, por conseguinte, vulnerável

aos sabores políticos do momento, situação que afetaria frontalmente a função de orientação da

norma de cuidado mandamental.122

Concluir  pela  necessidade  de  uma  lei  penal  para  a  constituição  do  fenômeno  omissivo

relevante do ponto de vista penal, no entanto, não autoriza o direito penal a ignorar o contexto social

que a norma incide, sob pena de o direito carecer de eficácia social suficiente para atingir suas

finalidades  e,  perigosamente,  depender  da  força  física  para  se  fazer  observar.  Esse,  aliás,  é  o

fundamento material dos delitos de omissão, insuficiente por si, mas necessário para que se possa

apreender a essência do fenômeno omissivo.  Portanto,  a  norma jurídica,  fundamento formal  da

omissão, precisa, para dotar-se de legitimidade, respeitar os limites materiais extraídos do mundo do

122 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 451.
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ser, do âmbito social. Afinal, o juízo de desvalor jurídico deve encontrar um amparo no fim de tutela

de um bem fundamental para o desenvolvimento da sociedade.

Esse suporte material da norma omissiva se refere à identificação da conduta valorada e às

expectativas da sociedade em relação a essa conduta. Somente através desse procedimento é que

poderemos atingir a essência da omissão, comum a todos os delitos omissivos, criando-se com isso

uma teoria geral da omissão baseada na infração a um comando que adquire sentido no meio social

por orientar condutas imprescindíveis para a tutela de um bem jurídico.

A inobservância de um dever  de agir  constante em uma norma jurídica,  para que tenha

relevância penal, exige, também, um contexto de dano ou perigo de dano a um bem protegido pelo

direito penal. Essa base material dos delitos omissivos é reconhecida por Juarez Tavares quando

defende que a omissão deve condicionar-se a uma anterior constatação empírica:

“No  âmbito  dos  delitos  omissivos,  a  exigência  de  que  a  omissão  seja
passível de demonstração empírica, como ato danoso ou vicioso, implica,
pelo menos, três consequências: a) a omissão deve ser apreciada em face
de  seu  conteúdo  material  e  não  como conduta  puramente  simbólica  ou
normativa; b) sua estrutura deve ser construída de modo a permitir que o
omitente  possa  opor  a  contraprova  de  sua  inocuidade;  c)  sua  punição
depende, substancialmente, de sua estrutura e se torna ilegítima quando
não corresponda a um ato danoso ou perigoso ao bem jurídico.”123

Temos, então, que a omissão penal contém, também, em sua essência, além do elemento

formal, normativo, o elemento material, consistente na verificação empírica de sua utilidade como

instrumento de realização da finalidade do direito penal de preservação do bem jurídico-penal. Esse

fim específico da norma jurídica penal,  decorrente do princípio da lesividade,  se insere em um

contexto mais amplo de vedação de um direito penal simbólico, consistente em uma norma sem

suporte material.

A norma penal  integrante  da  omissão  penal  condiciona-se,  igualmente,  à  verificação da

ocorrência de outros elementos materiais, como, por exemplo, a possibilidade e a capacidade do

suposto omitente de agir no sentido de evitar o dano ou o perigo de dano ao bem. Pensar diferente

implicaria  o  surgimento  de  normas  penais  formalmente  perfeitas,  mas  de  conteúdo  opcional,

facultativo, que fariam surgir verdadeiros delitos de polícia, pois, consistentes em infrações penais

produto de meras desobediências legais que encerram seus fins em si mesma. Essa operação de

exclusão  é  produto  da  própria  definição  da  dimensão  do  proibido  pela  norma  penal.  Essa

123 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 43.
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averiguação é feita ainda no juízo de tipicidade penal e funciona como um ajuste da tipicidade

meramente formal por meio da tipicidade dita material, que estabelece a real matéria de proibição.

A omissão penal deve continuar a ser entendida como entidade normativa, visto não existir

fora  do  Direito,  mas  pautada  pelo  contexto  social  que  tem aplicabilidade.  Com isso,  criamos

mecanismos de controle normativo, via a verificação, em todos os momentos, dos caracteres, ditos,

materiais  ou  reais  da  omissão,  que  em conjunto  com o  elemento  normativo,  compõem o  seu

conceito.

A imposição  do  dever  de  agir  integrante  da  omissão  encontra  suporte  originário  no

relacionamento social, por isso, decorre da realidade social. Insista-se, sem esse suporte empírico,

que, em última análise, legitima a norma penal que criou o tipo omissivo, a omissão perde a razão

de ser no mundo penal, por carência do suporte material. Nesse contexto é que defendemos ser a

omissão composta do elemento normativo e de elementos materiais, ambos, fundamentos de sua

existência.

A exigência  desses  fundamentos  materiais  da  omissão  decorre,  mesmo,  dos  princípios

jurídicos que compõem o nosso Estado democrático de direito.  Nesse ambiente,  não se admite

normativismos exacerbados, sem limites prévios e claros às restrições à liberdade de agir, porque as

limitações  não  têm  um  fim  que  se  esgota  em  si,  mas  sim  uma  finalidade  externa,  que  se

compatibiliza com a tutela de algum bem jurídico útil e necessário ao pleno desenvolvimento da

pessoa humana membro da sociedade. Juarez Tavares, sobre a insuficiência de uma norma jurídica

formalmente correta para definir os critérios de valoração da omissão, é taxativo:

“Não parece muito claro que uma simples vinculação legislativa para a
omissão seja suficiente para equipará-la à ação, até porque a subordinação
de  ambas  ao  mesmo  fundamento  de  violação  de  dever  não  deve
corresponder  às  perspectivas  de  um  Estado  de  intervenção  mínima.
Ademais,  nem  sempre  sua  previsão  legal  é  adequada  a  limitar-lhe  o
alcance.  (…) da  simples  vinculação normativa  da  omissão não se  pode
deduzir,  automaticamente,  que  esteja  equiparada  à  ação,  nem  que  isso
implique maior delimitação do poder de punir. Muitas vezes, o contrário
parece mais evidente. Uma vez que não haja elementos determinativos da
conduta omissiva para caracterizá-la como tal, o legislador poderia fazê-lo
segundo  sua  própria  conveniência,  o  que  certamente  conduzirá  à
desconsideração  de  elementos  fáticos  essenciais,  que  não  podem  ser
deixados  de  lado  em  um  Estado  democrático,  principalmente  em  se
tratando de criminalização de condutas.”124

124 Ibidem, 65-66.
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O  normativismo  como  solução  conceitual  da  omissão  penal  encontra,  portanto,

condicionantes. As questões principais referem-se à delimitação normativa da omissão, a partir da

consideração de seus elementos fáticos essenciais, e à extensão dos deveres de agir decorrentes da

norma jurídica, que funcionam como instrumentos de verificação empírica da correção do juízo de

omissão.

Cientes dessas condicionantes, para fins do presente trabalho, podemos conceituar a omissão

penal  como  um  juízo  de  valor  normativo  sobre  um  comportamento  concreto  distinto  do

comportamento abstrato determinado por uma lei penal, quando, ao sujeito obrigado, na situação

concreta, era possível agir de acordo com a exigência normativa.

II.3  A INFRAÇÃO DA NORMA JURÍDICA

A natureza da omissão é jurídica, pois o fenômeno omissivo tem em sua estrutura a norma.

Disso  decorre  que  a  verificação da  existência  da  omissão  é  valorativa,  visto  que  a  omissão  é

resultado de um juízo de valor negativo sobre uma ação não compatível com a norma mandamental

integrante do tipo omissivo.

É o mandamento proveniente do referencial normativo que permite uma valoração negativa

sobre um certo agir, distinto do determinado, e que resulta na constatação da omissão. A norma,

dessarte, compõe a omissão e dá sentido omissivo ao agir. O omitir pressupõe um juízo axiológico

negativo – isto é, uma desvaloração do agir do sujeito –, não havendo neutralidade valorativa no seu

conceito. Isso faz concluir que sua origem não está no mundo do “ser”, mas sim no mundo do

“dever ser”, no mundo dos valores.

O  conceito  de  omissão,  por  seu  turno,  assume  as  características  de  negatividade  e  de

relatividade, visto que se expressa não pela manifestação positiva do agir ou do permanecer inativo

(para  aqueles  que  o  admitem como realidade  ontológica  independente),  mas  sim pela  negação

relativa  a  uma ordem jurídica,  negação essa que  se  revela  pelo  agir  contrário  ao  determinado.

Ilustrativas, nesse sentido, são as palavras de Rodríguez Morullo:

“Cuando encuentro en el cine a un alumno constato un hecho: que en esos
momentos no estudia. Pero con ello no formulo todavía necesariamente un
juicio de valor. Si en esos momentos debía estudiar o no es una cuestión
sobre la que yo no puedo pronunciarme sin antes hacer una referencia a la
norma que disciplina sus deberes de estudio.”125  

125 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. La omisión de socorro em el código penal. Madrid, 1996. p. 32.
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Com isso, queremos dizer que a omissão não é um simples não fazer, intransitivo, absoluto,

mas sim, um não fazer “algo determinado” pela norma jurídica. Daí concluirmos que a omissão é

um  fenômeno  transitivo,  porque  relativo,  pois  dependente  de  um  referencial  normativo  que

funcionará como parâmetro comparativo da conduta concreta com a conduta devida, exigida ou

esperada. Assim, a omissão, ao contrário da ação, não detém um conceito absoluto, mas refere-se a

uma ação, conforme explica Armin Kaufmann:

“El omitir no niega el actuar como tal, sino sólo un actuar en determinada
dirección, una acción concreta. Lo cual se subtraya  con tanta frecuencia
que no hace falta aquí ulterior aclaración. Desde que V. Liszt destacara que
omitir es un verbo transitivo, que no significa no hacer nada, sino no hacer
algo, esta idea es de dominio público. El concepto de la omisión está, pues,
siempre referido a determinada acción en que se piensa.”126

Resta patente, então, que a existência da omissão depende de uma norma que indique o

devido pelo sujeito, e que, posteriormente, sirva de parâmetro comparativo entre a conduta ordenada

e a efetivamente praticada. Na hipótese de divergência, temos a omissão, em caso contrário, não

temos omissão.  Evidente,  portanto,  a infração da norma mandamental  pela  atividade do sujeito

como característica do conceito jurídico da omissão, conforme ensinamentos de Silva Sánchez:

“Efectivamente, al encontrar a un alumno en el cine, además de constatar
que está allí (lo primero e más evidente), se puede advertir que no estudia,
pero también que no baila, que no reposa, que no juega al fútbol, etcétera.
Todas  ellas  son  posibles  (e  igualmente  incompletas  e  inconcretas)
descripciones negativas de lo que se percibe en tal situación. Estabelecida
esta premisa -en mi opinión, incontestable- no se comprende por qué razón
el  comportamiento  omisivo  de  ese  estudiante  habría  de  tener,  como
respuesta  al  entorno  social,  el  sentido  de  'no-estudiar'  por  encima  de
cualquier  otro  de  los  citados  u  otros  imaginables.  La  única  respuesta
razonable es que el observador compara la conducta del sujeto, la situación
en  su  globalidad,  con  una  'norma'  (en  el  sentido  de  regularidad);  ello
determina que se advierta que el sentido omisivo del comportamiento es el
de 'omitir estudiar' y no uno de los otros enunciados que se revelarían, en
tal situación, como afirmaciones carentes de sentido.”127

Nos delitos  omissivos  impróprios  a  norma penal  acrescenta algumas especialidades,  por

126 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 45-46.
127 SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. op. cit. p. 109.
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exemplo, um dever especial de agir – dever não genérico –, para pessoas determinadas. Esse dever é

especial porque tem como responsável somente aquele que ocupe uma posição social específica,

própria, chamada pela lei de posição de garante da não ocorrência de um resultado típico. É, assim,

nesse sentido que se afirma que a omissão imprópria se caracteriza pela infração do dever de evitar

o resultado contido na norma.

 

II.4  FUNDAMENTOS MATERIAS DA OMISSÃO

Podemos,  a esta altura,  afirmar que a omissão tem sua existência condicionada à

presença de elementos normativos e materiais. Esses elementos constitutivos do fenômeno omissivo

serão aqui chamados de fundamentos da omissão e divididos em duas subespécies – a saber, os

fundamentos normativos e os fundamentos materiais  da omissão. A ideia da omissão concebida

como realidade composta por norma jurídica e outros fatores materiais justifica-se seja pela pertença

a uma dogmática jurídica que possua limites empíricos em dados da natureza, seja pelo resultado do

estudo das relações sociais e de sua influência sobre a formação do direito.

Na primeira hipótese, sob pena de não refletir as relações entre os sujeitos integrantes

da sociedade regulada e de até deformá-las, o direito deve procurar considerar os limites empíricos

impostos pela matéria social, lembrando sempre que o direito, ao mesmo tempo em que desempenha

a função de processo social, é produto da sociedade, é relação social normatizada; logo, não pode

ignorar sua essência original,  encontrando seus limites  nela.  Por  outro lado,  as  relações sociais

produzem suas  próprias  regulações,  formando,  então,  ordenamentos  sociais,  não  jurídicos.  Essa

ordem social paralela, no mais das vezes, influencia o direito, fazendo surgir normas jurídicas, após

o devido processo legal, que tão só reconhecem e confirmam a norma social com anterior eficácia

na sociedade.

Desse cenário, resulta que o direito não pode desprezar a essência daquilo que regula,

sob pena de servir de instrumento de repressão do mais fraco pelo mais forte e de criar uma ordem

artificial  das  coisas,  invertendo  os  valores  sociais.  Por  sua  vez,  não  obstante  reconhecermos  a

natureza normativo-jurídica da omissão,  entendemos que a norma jurídica não pode deformar a

essência do objeto regulado, devendo sempre observar em suas valorações as limitações ontológicas

da conduta. Nesse sentido, em análise do dispositivo legal do Código Penal espanhol que disciplina

a equiparação entre a comissão e a omissão, manifesta-se Rodríguez Morullo:



67

“De este modo se incide, a mi juicio, en un normativismo excesivo, que,
desvinculado de toda limitación ontológica,  puede conducir  a resultados
indeseados. El 'sentido del texto de la Ley' – para utilizar la terminología
del própio art. 11 – puede otorgar un tratamiento equivalente a la acción
positiva y a la omisión, pero no puede jamás convertir a la omisión en una
acción  positiva,  del  mismo  modo  que  ninguna  norma  jurídica  puede
convertir a un hombre en una mujer. Lo que hace el art. 11 es establecer
una  equivalencia,  que,  por  definición,  como  hemos  visto,  supone  la
existencia de dos objetos distintos. El precepto parte de que la causación
del  resultado  y  la  no  evitación  del  mismo  son  dos  cosas  distintas  y
precisamente  por  ello  establece,  bajo  determinados  requisitos,  su  trato
equivalente,  pero  en  ningún  caso  presupone  que  lo  que  es  omisión  se
convierta en una acción positiva más.” 128

A preocupação com soluções normativistas que não determinam os limites materiais

da extensão dos deveres de agir e, por conseguinte, do rol de crimes omissivos é compartilhada por

importantes setores da doutrina penal. Armin Kaufmann, por exemplo, escreve que:

“Lo que puede o no ser objeto de un mandato no es desde luego cuestión
puramente  normativa.  Ciertamente  hay  ahí  un  problema que  se  plantea
para la norma, pero la respuesta sólo puede darse mediante una indagación
antropológico-ontológica sobre la esencia de la persona y el modo en que
interacciona com su entorno.”129

Desse modo, é questão pertinente à política jurídico-criminal a opção pela limitação

da dogmática jurídica pelo objeto de regulação social, e isso não decorre de mero capricho, mas sim

da constatação empírica de que as relações sociais possuem uma natureza definida que não pode ser

ignorada pela norma jurídica. Em caso contrário, teríamos a adoção de um regime vulnerável ao

arbítrio, instrumentalizado por um normativismo vazio de conteúdo material, sem um referencial

ontológico. Em passagem tratando do tema, Juarez Tavares assim se manifestou:

“Importantes  são  os  dados  que  possam corresponder  a  um processo  de
interação ou de convivência. Como pressuposto de qualquer procedimento
normativo,  que  venha  a  impor  deveres  a  alguém,  convém  decidir,
previamente, acerca da identificação da natureza da conduta que se quer
estabelecer como relevante em face desse processo. De vez que as condutas
são, enfim, contingentes e só revelam importância quando se manifestam
dentro de uma relação, tanto em sentido material quanto valorativo (…), a
identificação de sua natureza não pode ser obtida tão só por um enunciado

128 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. Algunas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión.
In: ANDRADE, Manuel da Costa, ANTUNES, Maria João, SOUSA, Susana Aires. Boletim da faculdade de direito:
Stvdia ivridica, 99. Estudos em homenagem ao prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias. Coimbra, 2010, p. 852.
129 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 37.
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formal, ou por subordinação a um princípio geral, sem levar em conta suas
características  materiais.  Essas  características  materiais,  por  sua  vez,
refletem,  conforme  a  modalidade  de  relação  a  que  a  conduta  esteja
submetida, os condicionamentos objetivos que lhe são impostos para sua
manifestação.”130

Sobre a gênese das expectativas de ações no seio social, temos que na sociedade há uma

repartição  natural  das  diversas  tarefas.  Algumas  das  funções  são  desempenhadas  de  forma

voluntária e espontânea, outras são realizadas por meio de uma coerção, tudo, ressalte-se, produto

de um interacionismo natural dos membros da sociedade. Essa interação, em muitas situações, mas

nem sempre, pode evoluir, pelo estreitamento dos laços entre seus membros e pela comunhão de

fim,  para  uma  comunidade.  Nesse  ambiente  os  regramentos  sociais  e,  por  conseguinte,  as

expectativas  e os  deveres recíprocos,  tornam-se mais  evidentes e mais  espontâneos,  mas,  ainda

assim, sem a nota característica da juridicidade necessária para a constituição da omissão penal.

O  fato  é  que  as  interações  terminam  por  produzir  um  emaranhado  de  tarefas  sociais

assumidas, em geral, naturalmente pelos membros da sociedade, configurando verdadeiros papéis

sociais, desempenhados por cada um dos membros da sociedade. Essa distribuição de tarefas é, ou

pelo menos deveria ser, em regra, assimilada pelo direito. A ordem jurídica, sob essa perspectiva,

reconhece a ordem social e a divisão de tarefas entre seus membros, permitindo uma harmonização

entre o exigido pelo Direito e o que cada um espera do outro no meio social.

É verdade que em diversas situações o Direito procura induzir movimentos sociais, outras

vezes,  procura alterar  o  sentido  de movimentos  sociais  valorados por  ele  negativamente.  Essas

divergências entre a norma jurídica e a ordem social, entretanto, não devem ser regra, sob pena de

enfraquecimento da força normativa do direito em face da perda de legitimidade da norma que

culminaria, em última instância, na ausência de eficácia social da norma jurídica em questão. Não

obstante isso, ainda assim, eventuais incompatibilidades devem ser decididas em favor do direito,

visto ter este o fim de realizar o bem comum.

Por seu turno, a constatação, pelo direito, da essência social do homem, responsável por sua

inserção nesse processo de interação com outros homens, torna a preservação da estrutura social um

objetivo de todos, sendo desejável, para tanto, que as relações sociais detenham um mínimo de

previsibilidade. É nesse contexto que o princípio da confiança assume notória importância, tornando

necessário que as tarefas de cada membro da sociedade não dependam da simples espontaneidade

130 TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos. São Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 179.
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do sujeito obrigado.

II.4.1 O CONTEXTO SOCIAL

Os fundamentos materiais objetivos da omissão penal são produto do ambiente e dos

agentes da conduta humana. Refletem as condicionantes objetivas que afetam o obrigado, sejam as

condicionantes pessoais, sejam as condicionantes oriundas de terceiros ou do meio social. A análise

desses dados objetivos atinge inclusive o relacionamento do indivíduo com o todo, exigindo por isso

a análise do contexto, como também depende do relacionamento do indivíduo com a ordem jurídica

que o vincula. Sobre a amplitude dessa representação contextual e suas consequências para o dever

de agir correspondente à omissão assim escreve Juarez Tavares:

“O contexto desempenha o papel de proporcionar ao sujeito, mediante a
pré-compreensão dos dados objetivos da situação, incluindo-se, nessa pré-
compreensão, os fatos e as regras que os disciplinam, uma especificação
maior do ambiente, de modo que a sua apreensão como realidade fática e
normativa não possa ser posta em dúvida, quando o autor decidir realizar a
sua conduta, ou simplesmente dela se omitir.  O contexto serve, ademais,
como fonte de interpretação ao autor para sua conduta, para poder projetá-
la como processo integrativo de comunicação e assegurar que sua execução
possa ser tomada como válida.”131

O contexto social em que se dá a exigência de ação é fundamental para a aferição da

legitimidade da norma mandamental. A teoria dos papeis sociais como suporte do dever de agir,

baseada na ideia de comunidade como realidade que fortalece os laços de solidariedade entre as

pessoas e determina, por conseguinte, uma perda de espontaneidade na definição do destino de cada

um dos membros dessa comunidade, desempenha a função de pilar da teoria geral do delito de

omissão. Sobre a importância do contexto material  para a caracterização da omissão imprópria,

assim se manifesta Alejandro Aponte Cardona:

“Así, un hecho en abstracto puede ser evaluado de manera completamente
diversa a cuando éste  se  evalua y se juzga no sólo en concreto sino de
acuerdo con el  contexto general  en que tienen lugar las  conductas.  Los
contextos son,  de  hecho,  lo más importante  en dinámicas de violaciones
masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
(…) Es decir, antes de ir el juez penal, por ejemplo, a ver cómo se castiga
en el Estatuto de Roma al  superior jerárquico,  debe mirar muy bien los

131 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 200.
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hechos y el contexto fáctico que ha rodeado una conducta.”132

Com  isso,  não  queremos  reduzir  a  importância  da  juridicidade  da  norma

mandamental constitutiva da omissão penal, que decorre do postulado de que o direito penal não se

interessa por deveres meramente morais ou sociais, respaldados em relações de amizade, familiares

ou de comunidade. O que afirmamos é que, apesar do princípio da legalidade penal que funciona

como obstáculo à eticização do Direito Penal, a lei não pode se desprender do ambiente em que

vige, pois visa, justamente, resolver problemas desse meio social.

Por outro lado, é inegável reconhecer que o contexto social prevalente na maioria das

sociedades modernas é reflexo ideológico de um Estado de bem-estar social, no qual o princípio da

solidariedade, como norma direcional fundamental de conduta, vincula o indivíduo obrigando-o a

agir em benefício de outrem pela simples razão de ocupar uma posição especial no seio social. Disso

decorre que um dos pressupostos objetivos dos deveres de agir correspondente à omissão é a ideia

de comunidade “prestacional”.  Sobre a  importância  dos  vínculos  de solidariedade na sociedade

atual, mais uma vez trazemos à baila os ensinamentos de Juarez Tavares:

“Quer  dizer,  então,  que  a  subordinação  do  sujeito  à  imposição  de
determinada ação, em cumprimento a deveres legais, tem como pressuposto
que essa imposição, independentemente da capacidade individual ou dos
fins  que  a atividade  concreta persiga,  possa fortalecer  seus  vínculos  de
solidariedade  e  de  sociabilidade.  Caso  isso  não  ocorra,  ou  pela
desnecessidade  de  tal  conduta,  ou  por  sua  impossibilidade,  ou  pela
ausência de requisitos mínimos que possam fornecer ao sujeito os objetos
de referência para orientar sua conduta, ou por sua indiferença diante do
contexto, ou inocuidade, caso seja executada para evitar a lesão de bem
jurídico, carece de legitimidade identificá-la como conduta punível.”133

II.4.2 A POSSIBILIDADE DE AGIR DE ACORDO COM O MANDATO

Além do  pressuposto  objetivo,  dito,  comunitário,  que  traz  consigo  uma série  de

condicionamentos sociais ao modo de vida dos membros da sociedade, temos outros fundamentos

empíricos da omissão penal, relacionados à pessoa obrigada pela norma mandamental e à própria

situação lesiva ou perigosa que gera o dever de evitar o resultado lesivo ou perigoso. Trataremos

aqui de um deles – a saber, da possibilidade de agir de acordo com a norma de salvamento.

132 CARDONA, Alejandro Aponte.  Superior jerárquico, omisión impropria y posiciones de garantia:  Tensiones
actuales entre dogmática y jurisprudência. Revista brasileira de ciências criminais. 2013, p. 314.
133 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 202.
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Há certo consenso doutrinário sobre a essencialidade da possibilidade de ação do

obrigado no sentido de evitar o resultado previsto na norma penal mandamental como requisito para

fins da existência da omissão. Heleno Fragoso, por exemplo, escreve que a omissão é a “abstenção

de atividade devida, ou seja, de atividade que o agente devia e podia realizar”134, Welzel, por sua

vez, explica que “sólo el dominio del hecho posible concretamente o final potencial de una persona

convierte un no hacer en omisión.”135 Radbruch declara que “la omisión de un movimiento corporal

interesa a los criminalistas sólo en caso de que fuese posible la acción prescrita,”  e complementa

dizendo que “omitir es no llevar a cabo la acción a pesar de la posibilidad física de obrar.” 136

Jakobs, sobre o tema, afirma que “o autor deve ter sido capaz, em abstrato, de evitar o resultado

por meio de uma ação.”137

Em todas as definições trazidas ao texto, como elemento comum, podemos extrair o

requisito  da possibilidade da ação exigida pelo mandato legal  penal,  requisito  esse extraído da

ordem natural das coisas que o direito, como ordenamento secundário que deve respeitar o dado

social, não pode alterar ou mesmo ignorar, sob pena de não atingir seus fins. Conforme já tivemos

oportunidade de discutir, o direito surge do relacionamento social, da interação, razão pela qual se

afirma que “o homem sozinho, numa ilha deserta, não configuraria substrato para o direito”. Dessa

pertinência  ôntica  do  direito,  resulta  que,  no  seu  múnus  regulador,  a  norma jurídica  não pode

desprezar a realidade natural objeto de sua regulação e que, no processo de valoração, o direito não

pode exigir o impossível, sob pena de perder esse contato com o factível. Enfim, é regra jurídica

geral  a  não  validade  de  obrigações  impossíveis  fisicamente.  Elucidativas  nesse  sentido  são  as

palavras de Bernd Schünemann quando afirma que:

“El Derecho no puede exigir algo imposible (impossibilium nulla obligatio),
lo inevitable nunca puede ser ilícito; estos principios jurídicos generales
hablan  en  favor  de  acoger  a  la  posibilidad  de  acción  como  elemento
esencial  del concepto penal  de omisión. (…) el Derecho no puede exigir
más que lo que es posible a la persona; la posibilidad objetiva de acción,
por  tanto,  bajo  la  referencia  valorativa  -antijuridicidad-,  es  condición
previa de la omisión.”138

134 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 150.

135 WELZEL, Hans. Derecho Penal Aleman. 11ª Ed. Editorial jurídica de Chile. Chile, 1997. p. 238.

136 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 48-49.
137 JAKOBS, Günther. Tratado de Direito Penal: Teoria do Injusto Penal e Culpabilidade. Belo Horizonte: Del Rey,
2008, p. 959; CARDONA, Alejandro Aponte. op. cit. p. 300.
138 SCHÜNEMANN, Bernd.  Fundamento y limites de los delitos de omisión impropria.  Madrid:  Marcial  Pons,
2009, p. 52-53.
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A possibilidade de agir pressuposto do dever jurídico constitutivo da omissão penal

relaciona-se não só à capacidade física, mas também à capacidade intelectual, caracterizando, de

acordo com o grau de conhecimento da situação, o elemento subjetivo, dolo ou culpa, conforme as

palavras de Marta Felino:

“O agente tem de ter materialmente uma tal possibilidade determinada pelo
conhecimento  da  situação  típica,  pela  proximidade  espacial,  pelos
necessários conhecimentos técnicos e faculdades intelectuais, pelos meios e
instrumentos  indispensáveis  ao  impedimento  da  produção  do  resultado
desvalioso e pela capacidade física ou destreza manual. Ilustrando com um
exemplo clássico:  se  um banhista  se  afoga a um quilómetro da costa,  o
nadador-salvador não omite o salvamento se lhe for impossível ir buscá-lo e
trazê-lo nadando dois quilómetros. Isto, claro, se não tiver outro meio de
salvamento,  barco,  ou,  numa  variante  modernizada,  jet  ski.  Dois  outros
casos pensáveis: o paralítico não omite o salvamento de uma pessoa que se
está a afogar num rio; nem o nadador inexperiente é punido se omite a
acção de salvamento.” 139

A capacidade intelectual de cumprir o mandato, então, também é tida, por setor da

doutrina, como requisito da omissão penal. É nesse sentido que o conhecimento do dever de agir, da

posição específica ou genérica do omitente e da situação de perigo para o bem jurídico se inserem

no requisito objetivo da possibilidade de atuar, visto que sem o conhecimento da situação em toda

sua plenitude não seria possível agir para evitar o resultado ou para prestar a devida assistência.

Esse posicionamento pode ser caracterizado como exigente da possibilidade de tomar

a decisão de agir, anterior, portanto, à possibilidade de agir. Assim Gallas requer que “el omitente

haya estado físicamente en condiciones de llevar a cabo la acción prescrita. Pero también tiene que

haberle  sido  posible  la  decisión  de  obrar,  es  decir,  tiene  que  haberse  representado  la  acción

prescrita como posible objeto de la voluntad, o debe haber podido representársela con la debida

aplicación de sus facultades psíquicas (atención, memoria, etc).”140  

Hönig, por sua vez, escreve que “el no hacer no tiene el sentido de omisión cuando

tuvo lugar como efecto de anormalidad psíquica o de coacción física o cuando por outras causas

objetivas o subjectivas, faltó la posibilidad de obrar. Com respecto a un acaecimiento de resultado,

sólo hablamos de omisíón (…) cuando lo puedo prever y dominar, es decir, evitar.” Traeger afirma

que a “omisión es...el no llevar a cabo una acción esperada por otro o al menos percebida como de

posible acaecimiento, cuya realización estaba en el poder volitivo del omitente, o, más brevemente:
139 RODRIGUES, Marta Felino. A teoria penal da omissão e a revisão crítica de Jakobs. Coimbra: Almedina, 2000.
p. 40.
140 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 51-52.
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el no efectuar una acción posible esperada. Este poder volitivo le falta tanto a quien está atado

como a quien está sin sentido, o a aquel que no puede intervenir porque se encuentra a cien millas

de distancia.”141

Enrique  Bacigalupo,  sobre  o  tema,  explica  que  “exige-se  que  o  obrigado  tenha

'podido tomar a decisão correspondente à conduta exigida e realizá-la', por esta razão se exige

como elemento essencial da capacidade tanto o conhecimento da situação geradora do dever como

dos meios para realizá-la e do seu fim.”142

Assim, o omitir pressupõe a possibilidade física e intelectual de realizar a ação. Não

omite aquele que não podia agir nos termos do mandato, visto que o omitir não se contenta com o

simples não agir em confronto com a norma, mas exige que a atividade diversa da exigida pudesse

ser evitada pelo agente, sendo essa possibilidade pressuposto e limite material do dever de agir, bem

como delimitador do âmbito de proteção da norma penal que prevê a omissão penal. Afinal, não

pode a norma desvalorar uma atividade não causal e inevitável pelo sujeito.

Saliente-se, por oportuno, que a possibilidade de agir nos delitos omissivos mantém

íntima relação com a posição de garantidor. Essa posição especial do obrigado, em regra, indica um

juízo legal prévio de possibilidade de agir conforme a norma do garante. A posição de garante é

essencial  para  a  gênese  do  dever  jurídico  especial,  bem  como  é  requisito  lógico-objetivo  da

possibilidade de agir.

Dessarte, a possibilidade de agir é condicionada, normativamente, pela posição de

garante. Verificado a atualidade da situação de proteção em face da presença da relação de garantia,

a possibilidade de agir é presumida. Essa posição especial ocupada pelo garante, portanto, além de

acarretar o dever jurídico de agir, expressa uma presunção, pois a pressupõe, de possibilidade do

agir. Em outras palavras, só se é garantidor da não ocorrência de um resultado de agir e, portanto,

obrigado pela não ocorrência do resultado típico se foi verificado ser possível agir nos termos do

mandato. Mezger bem sintetiza essa estreita ligação entre a possibilidade de agir e o dever de agir na

seguinte passagem que trata dos delitos de omissão imprópria:

“La punibilidad a causa de un impropio delito de omisión (de un delito de
comisión  por  omisión)  depende,  por  tanto,  y  ello  constituye  la  decisiva
consecuencia de las investigaciones hasta ahora desarolladas, no de uno,
sino de dos presupuestos, a saber: de un deber de actuar del sujeto y de que
dicha  actuación,  en  caso  de  haberse  producido,  hubiera  evitado  el

141 Ibidem, p. 49, 51-52.
142 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 491.
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resultado. En ambas direcciones es, ante todo, presupuesto indispensable la
posibilidad  del  sujeto  de  realizar  la  acción  exigida  y  la  posibilidad  de
producir  una  influencia  en  el  resultado.  Pues  también  aquí  impera  el
principio: Ultra posse nemo obligatur. Cuando falta la posibilidad de evitar
el resultado no se puede hablar de una responsabilidad penal a causa de la
producción del mismo.”143

Cumpre salientar, por oportuno, que a aferição da possibilidade de agir, para fins de

tipicidade, depende de um juízo prévio, ou seja, ex ante. Esse entendimento decorre da constatação

de que a verificação da possibilidade em momento posterior à situação concreta vulneraria o bem

jurídico,  visto  retirar  da  norma preceptiva  o  intuito  de  proteção,  com base  na  prevenção geral

incidente no âmbito do direito penal. Nesse diapasão são as palavras de Marta Felino:

“(...) haverá uma omissão penal a partir do momento em que o sujeito omite
a ação que, segundo uma perspectiva ex ante, é apta a evitar o resultado
típico – omissão da acção contra-causal. Só poderão ser exigidas condutas
adequadas  ex  ante,  não  se  podendo  prescrever  a  acção  que  ex  post  se
revelará adequada por ser desconhecida e, logicamente, inexequível. (…) se
um juízo ex ante revela a impossibilidade de a acção evitar o resultado, a
omissão da conduta não origina um delito omissivo impróprio.”144

Tão fundamental é a possibilidade de agir como requisito da omissão que Alejandro

Aponte  Carbona  afirma  existir  “níveis  de  exigência  de  garantia”,  definidos  conforme  as

circunstâncias de cada caso concreto, que expandem ou limitam as possibilidades do sujeito.145 É

certo que a possibilidade existe ou não na situação concreta,  sendo o conceito do possível não

graduável,  motivo  pelo  qual  não  concordamos  com  a  colocação  do  problema  no  âmbito  da

tipicidade.  No  entanto,  em  determinadas  circunstâncias, a  dificuldade  do  agir,  não  obstante  a

possibilidade dele, pode tornar mais ou menos reprovável a omissão, chegando ao ponto extremo de

excluir a culpabilidade do autor da omissão.

Do exposto,  podemos afirmar que a omissão compõe-se de um juízo de desvalor

motivado pela possibilidade de agir conforme o mandato. A possibilidade é, portanto, pressuposto

do  dever  de  agir  constitutivo  da  omissão.  Então,  conclui-se  que  sem  a  possibilidade  de  agir

desaparece a própria omissão penal, subsistindo tão só uma atitude diversa da prevista na norma

mandamental,  indiferente ao direito penal.  Assim, o impossível de se fazer não pode ser ilícito,

143 MEZGER, Edmundo. op. cit. p. 243.
144 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 39.
145 CARDONA, Alejandro Aponte. op. cit. p. 294.
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muito menos ilícito penal, razão pela qual a imputação da omissão ao sujeito pressupõe que este

tenha possibilidade de agir.

II.4.3 UMA CONDUTA DISTINTA DA ORDENADA

O conceito de omissão, como vimos, é, eminentemente, normativo, pois depende de

uma norma jurídica que funcione como parâmetro de comparação para o juízo valorativo realizado

sobre a situação concreta analisada. No âmbito do direito penal essa norma jurídica é representada

pela lei penal, que descreve no tipo o delito de omissão, o qual contém um enunciado mandamental.

O juízo de desvalor que constitui o delito omissivo se caracteriza pela constatação da

diferença entre o agir do sujeito obrigado com a conduta ordenada pela norma penal, a qual era

tendente a impedir o resultado lesivo ou perigoso, ou, a prestar assistência. Assim, a omissão penal

pressupõe uma conduta realizada pelo omitente distinta da ordenada pela norma penal. Tratando do

tema, Bacigalupo escreve que “a comprovação desse extremo dá-se mediante a comparação entre a

ação que realizou o obrigado e a que seria exigida pelo cumprimento do dever de agir.”146

Esse  terceiro  elemento  objetivo-material  da  omissão  depende  imediatamente  da

norma penal parâmetro de atuação, visto que, conforme nos ensina Zaffaroni, “el tipo tiene por

función  captar  essa  situación  constelacional,  precisarla  y,  en  una  situación  constelacional

determinada (no en cualquiera en que 'se espera' una acción), desvalora la acción efectivamente

realizada.  (…)  El  tipo  capta  un  marco  situacional  en  el  que  desvalora  lo  único  que  puede

desvalorarse: una acción.”147

Uma  conduta  humana,  aparentemente,  indiferente  do  ponto  de  vista  jurídico,  é

desvalorada, após um juízo de valor comparativo, assumindo um outro status jurídico – a saber, de

omissão penal – em função daquela desvaloração. Essa mutação é produto de uma comparação entre

a conduta ordenada pela norma mandamental e a conduta efetivamente realizada pelo omitente, que

tem como resultado a diferença, a não identidade entre ambas. É nesse sentido que Asúa afirma que

“los que tienen trascendencia jurídica no son esos hechos de apariencia física positiva, sino el no

cumplimiento de lo que se espera y que debe ejecutarse.”148

A verificação de uma conduta distinta  da ordenada pela  norma penal  é  mais  um

suporte objetivo do delito de omissão. Esse requisito reforça, outrossim, a natureza normativa da

omissão, como elemento imprescindível à orientação do obrigado pelo dever de agir. Por outro lado,

146 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 490.
147 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 453.
148 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 329.
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serve de limitação normativa, impondo uma abordagem taxativa do mandato, a fim de ordenar, no

menor grau possível, a conduta devida adequada para a proteção do bem jurídico-penal no caso

concreto.

Assim,  a  atividade  do  obrigado do dever  de  agir  distinta  da  ordenada na  norma

jurídica que constitui a omissão é pressuposto objetivo dessa mesma omissão. O juízo de verificação

da existência da omissão, baseado na norma jurídica, exige a constatação da ocorrência da conduta

do obrigado a agir, bem como exige que essa conduta seja distinta da ordenada.

Essa conferência é especialmente importante, no delito de omissão imprópria, para o

setor da doutrina penal que considera como cerne da proibição nesses delitos o mero desrespeito ao

dever, e não sucesso da empresa da ação de salvamento. Nesse sentido são as palavras de Damião da

Cunha:

“Mas sendo o dever,  jurídico e  pessoal,  elemento típico,  já  se  vê  que o
núcleo essencial da censura que se faz ao agente consiste no facto de ele
não ter cumprido com o seu dever para 'assegurar'  um bem jurídico de
outra pessoa. Assim, o que a ordem jurídica espera – e no caso o direito
penal impõe – é que o agente cumpra com o seu dever; cumprindo com o
seu dever, o agente actua atipicamente.”149

 Consequentemente,  é fundamental tão só a verificação do cumprimento ou não do dever

jurídico de agir, no sentido de se evitar o resultado típico. Tenha o agente permanecido inativo,

conceito esse relativo sob o aspecto ontológico, tenha agido diversamente do mandato,  o efeito será

o mesmo – a saber, o juízo de divergência com a ação mandada – ou, conforme se queira, com a

ação de cuidado com o bem jurídico.

II.4.4  A SITUAÇÃO OBJETIVA GERADORA DO DEVER JURÍDICO

O tipo objetivo da omissão deve prever a situação concreta que justifica a criação do

dever jurídico de agir.  Essa situação concreta deve estar respaldado em um contexto social  que

justifique os vínculos fixados pela norma imperativa, bem como deve ser apta à proteção de bens

jurídico-penais. É nesse sentido que Zaffaroni escreve que a situação típica “debe ser la producción

de una afectación del bien jurídico.”150

149  CUNHA, José M. Damião. Algumas reflexões críticas sobre a omissão imprópria no sistema penal português. In:
ANDRADE,  Manuel  da  Costa;  COSTA,  José  de  Faria;  RODRIGUES,  Anabela  Miranda;  ANTUNES,  Maria  João
(Org.). Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 497.
150 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p . 453.
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Bacigalupo, tratando desse requisito objetivo do delito de omissão, declara que “o

primeiro elemento do tipo objetivo nos crimes omissivos próprios é a situação de fato da qual surge

o dever de realizar uma determinada conduta. Tal situação representará em todos os casos um

perigo  para  o  bem jurídico.  De modo  geral,  ela  se  encontra  inteiramente  descrita  na  lei.”  E

complementa dizendo que “também faz parte da descrição da situação a circunstância de que da

prestação do auxílio não decorra, por sua vez, um perigo ao omitente”.151

Cumpre ressaltar que a situação geradora do dever, segundo pensamos, não se refere

aos vínculos jurídicos que ensejem deveres de proteção, por razões profissionais, familiares ou de

qualquer  outro  tipo.  Aqui,  nos  referimos  às  subjacentes  circunstâncias  sociais  “concretas”  de

possível afetação ao bem jurídico e que,  por isso, exigem uma atitude do obrigado em face da

titularidade da posição jurídica de devedor jurídico da prestação de proteção ao bem jurídico. Como

exemplo dessas situações podemos citar a situação de uma pessoa que se encontre em desamparo e

em risco  de  vida.  É  nesse  sentido  que  Zaffaroni  declara  ser  o  tipo  omissivo  sempre  um tipo

circunstanciado.152  

Outrossim,  nos  termos  defendidos  por  Marta  Felino  Rodrigues,  a  verificação  do

perigo de afetação do bem jurídico-penal na situação típica deve ser feita por meio de um juízo de

valoração anterior, sob pena de, em outra hipótese, reduzir  indevidamente a capacidade protetiva

dos tipos de omissão penal, que baseados em juízos ex post factum desconsideraria o imperativo da

norma e sua finalidade de prevenção geral. Esclarecedoras são suas palavras:

“A  situação  de  perigo  subjacente  às  realizações  típicas  dos  delitos
omissivos  exige  um juízo  ex  ante.  Por  outras  palavras,  a  existência  ou
inexistência de um perigo típico é definida num momento em que o sujeito
ainda não actuou. A indispensabilidade de um perigo efectivo para o bem
jurídico  verificável,  por  definição,  através  de  um  juízo  ex  post,  é
contraditória  com  um  função  preventiva  da  pena  criminal  e  com  uma
concepção das normas incriminadoras como diretrizes  comportamentais.
Acresce que a adopção de um conceito de perigo  ex post conduz a uma
compreensão redutiva das realizações omissivas, marginalizando a omissão
na tentativa inidónea que se baseia precisamente numa aparência de perigo
ex ante refutada por um juízo ex post.”153

Desse  modo,  a  situação típica,  mais  um dos  pressupostos  objetivos  do  delito  de

151 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 490.
152 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte geral. v.
I. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 463.
153 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 38.
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omissão,  se  caracterizada  pela  circunstância  de  perigo  de afetação do bem jurídico-penal.  Essa

situação  desencadeia  o  dever  de  agir  do  obrigado  decorrente  da  norma  penal  mandamental

constitutiva da omissão penal. Em outras palavras, é a situação de perigo, prevista na lei penal, que

assume o rótulo de situação típica e que faz nascer, concretamente,  o dever de agir previsto na

omissão penal.

II.5 FUNDAMENTO NORMATIVO DA OMISSÃO

A omissão penal para existir,  além dos elementos materiais objetivos, depende de

uma norma jurídica. Isso ocorre porque a omissão não é um conceito absoluto, mas um conceito

relativo, ou seja, não é um mero não fazer, mas sim um não fazer algo determinado. O que se

determina fazer, no âmbito do direito penal, em face do princípio da legalidade penal, deve estar

especificado, necessariamente, em uma lei penal que contenha um mandamento.

A presença da norma jurídica na estrutura da omissão é responsável por constituir o

próprio conceito de omissão penal, dando-lhe o traço de normativo, pois a norma incide sobre o

atuar humano, realidade ontológica, e o transmuda em realidade jurídica pelo seu simples toque,

assim como o rei Midas, personagem da mitologia grega, transformava o que tocava em ouro. Sobre

dependência da omissão em relação à norma que lhe dê sentido, escreve Zaffaroni:

“(...) ésta es una observación ya formulada por Binding y no es más que una
confusión de niveles o planos analíticos: la omisión no existe en el plano
pretípico, pero existe un tipo omisivo, existe como construcción típica que
capta la única posible realidad pretípica: una acción. (…) Su concepto de
que  la  omisión  presenta  como  característica  la  transitividad  (como
consecuencia  de  que  'omitir  es  un  verbo  transitivo')  y  relatividad  (que
obedece  a la  relativa passividad o negatividad) es  perfectamente  válido,
sólo que a nivel típico y no pretípico.”154  

Desta  feita,  a natureza da omissão penal  não é meramente naturalística,  mas sim

normativa.  A omissão caracteriza-se por uma atividade do sujeito,  por uma norma jurídica, que

impõe o dever de agir, e pela constatação do desrespeito à norma daquela atividade. É por isso que

se diz que inexiste omissão penal sem a infração à norma penal. A norma definidora do dever de agir

servirá de pauta de ação e de valoração.

A norma jurídica, portanto, torna a atividade relevante juridicamente, a partir do juízo

154 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 452.
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de valor sobre a conduta que configurará ou não, de acordo com a verificação da submissão do autor

ao dever de agir, o fenômeno omissivo. O tipo omissivo, veículo do mandamento que caracteriza a

omissão, deve, por seu turno, englobar todos os aspectos do delito omissivo, se subdividindo em

tipo objetivo e o tipo subjetivo.

No que concerne aos delitos  de omissão imprópria,  Carlos  Casabona declara que

coube  a  Kaufmann  a  melhor  construção  de  sua  estrutura,  composta  pela  situação  típica,  pelo

comportamento omissivo, pela capacidade de agir do sujeito no caso concreto e pelo dever jurídico

de agir do garante. Santiago Mir Puig, por sua vez, afirma que os delitos omissivos impróprios são

compostos pela situação típica, pela ausência da ação determinada, pela capacidade de realizar a

ação determinada, pela imputação objetiva do fato ao autor da omissão, pela posição de garante,

pela produção do resultado típico e pela possibilidade de evitar o resultado típico.155

Por  essa  construção,  podemos  vislumbrar  que  cumpre  a  essa  norma  jurídica

apreender  fielmente  os  pressupostos  materiais  do  fenômeno  omissivo,  fazendo-os  constar  no

enunciado normativo que servirá de orientação para seus destinatários, seja nas relações cotidianas,

seja na ocasião de aplicação da lei ao caso concreto pelo operador do direito. Nesse sentido Juarez

Tavares:

“A norma mandamental deve conter, expressamente, a precisa identificação
de  seu  objeto  e  das  condições  fáticas  que  justifiquem  a  conduta
determinada, a delimitação do sujeito omitente, o significado da omissão
para  a  lesão  de  bem  jurídico  e  as  indicações  acerca  do  juízo  de
equiparação à ação. Além disso, deve expressar, com clareza, a forma de
atuação  mandada.  Uma norma que  não contenha  essas  indicações  será
ilegítima porque não se assenta em premissas empíricas e nas relações de
fato suficientes para a construção de um dever de agir, nem possibilita a
discussão sobre um processo de imputação referenciado à lesão de bem
jurídico.”156

II.5.1 A NORMA PENAL IMPERATIVA

O conceito de omissão é normativo, pois depende de um juízo de valor comparativo entre

uma conduta concreta e uma conduta devida prevista na norma penal. A omissão decorre, portanto,

de uma infração ao mandamento penal de agir diante de uma situação típica desencadeadora do

155 MIR PUIG, Santiago.  Derecho Penal: Parte general. 8ª ed. Buenos Aires: B de F, 2010. P. 317;  CARDONA,
Alejandro Aponte. op. cit. p. 313.
156 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 230.
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dever de agir. Não existe omissão sem dever de agir, assim como não existe dever jurídico de agir

sem uma norma penal de cunho mandamental.

A norma jurídica constitutiva do delito de omissão pode ter um alcance geral – isto é, dirigir-

se a qualquer pessoa que se encontre em condições de prestar assistência a alguém –, ou pode, por

outro lado, ter um alcance mais restrito, fazendo surgir um dever jurídico especial, incidindo sobre

um  grupo  específico  de  pessoas,  as  quais  ocupam,  de  acordo  com  a  lei  penal,  a  posição  de

garantidores da não ocorrência do resultado típico. No primeiro caso, temos os delitos de omissão

própria, enquanto que no segundo grupo temos os delitos de omissão imprópria.  

Em face  do  princípio  da  legalidade,  no  âmbito  do  direito  penal  não  há  crime  sem lei

incriminadora que o defina.  O princípio da legalidade, enunciado, originariamente, pela expressão

latina  nullum  crimen,  nulla  poena  sine  lege, proveniente  de  Anselm  von  Feuerbach,  em  seu

Lehrbuch, de 1801, somente na época das Luzes assume a função de contenção do arbítrio judicial e

político157, passando a desempenhar as funções constitutivas e de garantia158, constituindo-se em um

verdadeiro  postulado  básico  do  Estado  de  Direito.159 Esse  princípio  também é  conhecido  pela

doutrina penal por princípio da reserva legal ou princípio da intervenção legalizada.160

Brandão, após afirmar que “o Direito Penal concretiza a face violenta do Estado”, ensina

que “é através do princípio da legalidade que o Estado encontra o pressuposto e a fonte para o

exercício da potestade de repressão penal”, arrematando dizendo que “é também através do mesmo

princípio da legalidade que termina o reino do arbítrio (...).”161

Esse princípio basilar, sob o ponto de vista subjetivo, desempenha, ainda, o importante papel

de instrumento de manutenção do sentimento de segurança jurídica no corpo social, sentimento esse

decorrente de um estado de amplo e irrestrito conhecimento e acesso às regras do jogo. Ademais, o

princípio da legalidade penal, base do Direito Penal, em sua face política, retrata a própria feição

liberal ou totalitária do Estado.162 Tão nítido é o viés político desse princípio que o mesmo funciona

como  instrumento  de  garantia  de  limitação  do  poder  estatal,  tendo  sido  previsto  em todas  as

Constituições liberais.163

157 WELZEL, Hans. Derecho Penal Aleman. 2ª ed. Castellana. Santiago: Juridica de Chile, 1976. p. 37.
158 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro:  Revan, 2007, p. 68.
159 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General: Tomo I: Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Trad. 2ª
ed. alemã. Madrid: Thomson Civitas, 1997, p. 137.
160 BATISTA, Nilo. op. cit. p. 65.
161 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 51.
162 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 43.
163 PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e Direito Penal. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1989, p.
43.
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O princípio  da  legalidade,  portanto,  desempenha  a  fundamental  função  de  garantia  das

liberdades individuais, funcionando assim como essencial instrumento de contenção dos exageros

do Poder Executivo e do Poder Judiciário.164 Esse princípio inaugura um novo modo de ser do

Direito Penal, conhecido como Direito Penal liberal ou científico, em detrimento do Direito Penal

de outrora, chamado de direito penal de terror e de insegurança jurídica.165

Rosa Maria Cardoso da Cunha explica que o princípio da legalidade, como postulado meta-

jurídico, é considerado pela dogmática penal como garantia política de caráter liberal. No plano

jurídico,  afirma a autora que,  para a dogmática penal,  “a regra da legalidade passa a ser  um

princípio reitor de toda produção teórica relativa à conceituação do delito”.166Por outro lado, resta

consenso na doutrina que o princípio da legalidade, do ponto de vista jurídico, implica a vedação da

analogia em prejuízo do réu, a proibição do direito costumeiro incriminador, a exigência de lei certa

e a exigência de lei prévia.167

O princípio da legalidade afeta diretamente o núcleo dos delitos de omissão. Segundo Novoa

Monreal, a omissão penal tem assumido um patamar de maior importância naquelas sociedades em

que se observa um progressivo solidarismo social, fenômeno que traz como consequência inevitável

o aumento de leis penais, visto que a norma jurídica mandamental constitutiva da omissão somente

pode estar prevista na lei penal. Essa lei  penal deve prever, portanto, por força do princípio da

legalidade,  todos  os  elementos  integrantes  da  estrutura  do  delito  de  omissão,  inclusive  o

mandamento de agir vinculante do sujeito obrigado.

No que se refere aos delitos de omissão imprópria, setor importante da doutrina penal alega

um suposto déficit de legalidade, em virtude da ausência de previsão expressa na Parte Especial dos

Códigos Penais dessa espécie de delito. No terceiro capítulo trataremos de forma específica desse

assunto, mas, desde logo, afirmamos que, quanto a eles, resta mantida a exigência de tipificação

penal expressa, a exemplo do que ocorre com os demais delitos.

II.6 A DISTINÇÃO ENTRE DELITO DE OMISSÃO PRÓPRIA E DELITO DE OMISSÃO 
IMPRÓPRIA

A classificação  dos  delitos  de  omissão  em próprios  e  impróprios  foi  vislumbrada  pela

164 MAYER, Max Ernst. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: B de F, 2007, p. 30.  
165 BRANDÃO, Cláudio. op. cit. p. 163.
166 CUNHA, Rosa Maria Cardoso. O caráter retórico do princípio da legalidade. Porto Alegre: Síntese, 1979, p. 56-
57.
167  BRANDÃO, Cláudio.  Curso de Direito Penal:  Parte geral.  Rio de Janeiro:  Forense,  2008,  p.  52.  No mesmo

sentido, cf. MANTOVANI, Ferrando. Diritto penale: Parte generale. 6ª ed. Itália: Cedam, 2009,  p. 39 e ss.
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primeira vez por Luden.168   Segundo Jescheck/Weigend, Luden afirmava que a essência dos delitos

de omissão própria era a “contravenção de um mandato, não a lesão a um direito subjetivo alheio” e

que  “as omissões impróprias são delitos que visam a lesão de bens jurídicos, por meio de ações

omissivas. El 'carácter impropio' del segundo grupo reside según ello en que aquí el autor no se

limita  a  una  pura  rebeldía  sino  que  por  medio  de  su  inactividad  realiza  un  resultado  que,

normalmente, es ocasionado a través de un hacer positivo.”169

Desde então tentou-se estabelecer uma distinção segura entre essas espécies de delitos sem,

no entanto, até hoje, ter-se chegado a um acordo sobre o melhor critério distintivo entre os crimes

omissivos  próprios  e  os  crimes  omissivos  impróprios.  Doravante,  passaremos  em  revista  aos

principais critérios distintivos e, ao final, emitiremos nossa opinião.

O critério normológico de distinção leva em consideração a natureza da norma constitutiva

dos  delitos  de  omissão  para  diferenciá-los.  No  caso  de  normas  imperativas  ou  preceptivas

desrespeitadas  teríamos  uma  omissão  própria,  na  hipótese  de  infração  de  normas  proibitivas

teríamos as omissões impróprias. Assim, de acordo com esse critério, a infração de um mandato dá

azo a uma omissão pura e a infração de uma proibição constitui uma omissão imprópria, conforme

as lições de Binding:

“El delito propio de omisión consiste sólo y exclusivamente en la infracción
de un mandato y no tiene nunca 'consecuencias reales'; el impropio infringe
sólo y exclusivamente una prohibición, nunca un mandato, y tiene siempre,
cuando se consuma, consecuencias reales.”170

Marta Felino trata do tema afirmando que “de acordo com o critério normológico, o traço

distintivo  das  duas  classes  de  delitos  omissivos  é  a  natureza  da  norma  violada.  Enquanto  as

omissões propriamente tais infringem uma norma incriminadora preceptiva, as omissões impróprias

violam uma norma incriminadora proibitiva.”171 No mesmo sentido é a definição dada ao critério

normológico por Rodríguez Devesa e Serrano:

“En los delitos de acción en sentido estricto se infringe una ley prohibitiva;

168 BIERRENBACH, Sheila. Crimes Omissivos Impróprios: Uma análise à luz do Código Penal Brasileiro. 2ª ed. rev.
e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 27-28.

169 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal: parte general. 5. ed. Trad. Miguel
Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 2002, p. 652.

170 ORDEIG, Enrique Gimbernat.  La distinción entre delitos propios (puros)  y delitos  impropios de omissión.
Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 11, n. 44, p. 34-62, jul./set. 2003. p. 35.
171 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 16-17.
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los delitos puros de omisión consisten en la infracción de una ley preceptiva
que manda hacer algo; en los delitos de comisión por omisión se infringe
una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva.”172

Heleno Cláudio Fragoso, em seu Lições de Direito Penal, ensina que:

 “(…) a omissão dá lugar a duas espécies de crimes omissivos: 1 – Crimes
omissivos  próprios  (ou  puros),  nos  quais  a  omissão  consiste  na
transgressão pura e simples de um comando, que estabelece um dever de
agir (ex.: omissão de socorro, art.  135, CP); 2 – Crimes comissivos por
omissão, nos quais a omissão consiste na transgressão de um dever jurídico
de impedir o resultado que configura o fato punível (ex.: tendo trancado,
por  inadvertência,  seu  inimigo,  em determinado recinto,  o  agente  deixa
intencionalmente  de libertá-lo,  abrindo a porta.  Pratica,  por omissão,  o
crime de seqüestro, art. 148, CP).”173

O fundamento dessa distinção normológica encontra-se no entendimento, hoje minoritário,

de que a omissão, assim como a ação, é causal,  razão pela qual o resultado típico naturalístico

poderia  ser  causado  tanto  por  um ação  quanto  por  uma  omissão,  estando  ambas  modalidades

delitivas abrangidas pelo âmbito de incidência da norma, conforme nos explica Ordeig:

“Esta opinión encuentra sua base en la creencia, dominante durante varias
décadas,  de  que  la  omisión  también  era  causa  del  resultado  típico,  de
donde se  seguiría que,  como el  autor  podía causar la  muerte  tanto por
acción como por omisión, en ambos casos estaría vulnerando, com ello, la
norma de prohibición: 'no causarás la muerte de otro'.”174

A crítica  ao critério  de distinção normológica se  baseia  na constatação de  que todas  as

omissões, próprias e impróprias, desrespeitam, igualmente, normas de mandato. Assim, esse critério

faz, na verdade, uma confusão entre a lei e a norma que está por trás dessa lei. Nesse diapasão são as

lições de Jescheck & Weigend:

“También la concepción defendida por muchos, según la cual, la diferencia
radica en que el autor infringe una norma preceptiva (delito de omisión
própria) o una norma prohibitiva (delito de omisión impropia), no tiene en
cuenta  el  contenido  material  de  la  norma  correspondiente  (mandato

172 RODRÍGUEZ DEVESA; SERRANO. Derecho penal español. Parte general. 17. ed. Madrid. 1994, p. 368
173 FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit. p. 225.
174 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 37.
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destinado a ejecutar un comportamiento o a evitar un resultado).”175

Dessa forma, podemos afirmar que também em relação aos delitos de omissão imprópria

temos uma norma mandamental por trás da proibição extraída do tipo penal comissivo. O verbo

núcleo do tipo comissivo engloba tanto o causar o resultado quanto o não evitar o resultado que lhe

era devido nos termos do mandato de agir. Nesse sentido Ordeig:

“(...)  si  tanto  la  acción  como  la  omisión  son  reconducibles  a  un
supraconcepto común de comportamiento, entonces la norma infringida al
realizar  ese  comportamiento  tiene  que  tener  como  contenido,  al  mismo
tiempo, la prohibición de ejecutar las acciones y el mandato de realizar las
acciones que – como haceres positivos u omisivos negativas – integran el
comportamiento en cuestión.”176

O segundo critério distintivo baseia-se na exigência ou não do resultado naturalístico para a

consumação do delito. De acordo com esse ponto de vista os delitos de omissão própria seriam

delitos  de  mera  atividade  –  isto  é,  que  dispensariam  o  resultado  exterior  para  se  consumar,

contentando-se  com  a  atividade  infringente  da  norma  –,  enquanto  que  os  delitos  de  omissão

imprópria seriam delitos de resultado; logo, o resultado naturalístico seria imputável ao omitente.

Jescheck & Weigend, aderindo ao presente elemento diferenciador, escrevem:

“(...)  hay  que  considerar  como delitos  de  omisión  propia  aquellos  cuyo
contenido se agota en la no realización de una acción exigida por la Ley
(BGH 14,  280 -281-).  Es  cierto que,  en última instancia,  con la  acción
demandada puede ser evitado un resultado negativamente valorado por el
Ordenamiento jurídico, pero el legislador no convierte dicha evitación en
un  deber  para  el  omitente  ni,  en  consecuencia,  el  acaecimiento  de  un
resultado  determinado  en  un  elemento  del  tipo.  Los  delitos  de  omisión
propia son así el equivalente a los delitos de mera actividad. (…) Por el
contrario, en los delitos de omisión impropia al 'garante' le es impuesto un
deber de evitar el resultado. El acaecimiento de éste pertenece al tipo y el
garante  que  infringe dicho deber  es  responsabilizado penalmente  por el
resultado típico sobrevenido. Los delitos de omisión impropia son, por ello,
el equivalente a los delitos de resultado.”177

175 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal: Parte general. 5. ed. Trad. Miguel
Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 2002, p. 653.
176 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 39.
177 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit. p. 652.
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Figueiredo Dias relata que a doutrina tradicional considera “delitos puros ou próprios de

omissão aqueles cujo tipo objectivo de ilícito se esgota na não realização da acção imposta pela lei

e impuros ou impróprios aqueles outros em que o agente assume a posição de garante da não

produção de um resultado típico.”178

De acordo com Renata Jardim, para esse critério, “o  crime omissivo próprio configura-se

como a 'mera desobediência ao mandamento legal', independentemente da produção do resultado.

O delito omissivo impróprio,  por sua vez,  tem sua existência ligada ao resultado típico,  que o

sujeito tem o dever de evitar.”179

Bacigalupo também adota o  critério  do  resultado,  afirmando que “os  crimes comissivos

próprios contêm um mandamento de ação, sem levar em conta, para os efeitos da tipicidade, se a

ação executada evitou  ou não a lesão ao bem jurídico.  Os crimes omissivos  impróprios,  pelo

contrário, exigem que seja evitada a produção de um resultado: a realização do tipo, portanto,

depende deste último, isto é, do impedimento do resultado.”180

Cerezo Mir, por sua vez, declara que “en los delitos puros o propios de omisión se sanciona

la mera no realización de una acción que el sujeto podía llevar a cabo en la concreta situación em

que se hallaba; (…) en los delitos de comisión por omisión o impropios de omisión hay implícito un

mandato de realizar una acción tendente a evitar la producción de un resultado delictivo, de tal

modo que si  éste  finalmente  se  produce  se le  imputa  al  omitente  que  no lo  impidió  pudiendo

hacerlo.”181

E. Mayer, sobre o tema, assim se manifestou:

“A esos  delitos  se  les  llama  de  omisión  propia  (o  auténticos)  (delitos
omisivos,  y  también  lesiones  de  mandato),  pero  se  expresa  mejor  su
peculiaridad si se les denomina delitos sin resultado. Por delitos impropios
de omisión se entienden los que no tienen la expresada peculiaridad, es
decir, los que están em contradicción con una prohibición y que, por ello,
están en relación con un resultado.”182

Alcidez  Munhoz  Netto  escreve  que  “os  delitos  omissivos  próprios  se  esgotam  na  não

realização de uma ação exigida por lei: tal como nos crimes de mera atividade”, bem como que

178 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 914-915.
179 RIEGER, Renata Jardim da Cunha. op. cit. p. 57.
180 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 489.
181 CEREZO MIR, José. op. cit. p. 1133.
182 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 40.



86

“esses delitos são, por doutrina que remonta a Binding, considerados crimes de desobediência,

cuja conduta típica se integra com a mera inobservância ao comando de agir”, e que “os crimes

omissivos impróprios decorrem do dever de evitar o resultado, ou, pelo menos, de tentar evitá-

lo.”183

Sobre a definição de delitos de resultado, Morullo, tratando de dispositivo do Código Penal

espanhol, explica que “a expressão 'delitos que consistam na produção de um resultado' equivale a

delitos  cujo  tipos  somente  mencionam  essa  produção  sem  especificar  meios  comissivos,

determinados.”  Com  isso,  o  professor  espanhol  restringe  a  aplicabilidade  da  cláusula  de

correspondência, elemento constitutivo da omissão imprópria, aos delitos de resultado naturalístico

ou  material,  excluindo  do  seu  âmbito  aqueles  delitos  que  não  consistam na  produção  de  uma

resultado – isto é, delitos de mera conduta.184

A crítica ao critério de distinção amparado no resultado situa-se na negação da inexistência

de um resultado naturalístico nos delitos de omissão própria e na alegada distinção de delitos de

resultado e delitos de lesão, conforme muito bem sintetiza Ordeig:

“Como he escrito en otro lugar, si existieran acciones consistentes en una
mera actividad sin resultado alguno, si todo quedase reducido a algo que
no trasciende del (o al) sujeto, entonces ello tampoco podría perjudicar a
nadie;  y si  no perjudica a nadie,  no si  entiende qué legitimación puede
tener entonces el derecho penal para intervenir sancionar. En realidad, los
delitos de actividad no se caracterizan por que no producen un resultado,
sino únicamente por que el resultado se produce simultáneamente con la
actividad. (…) Con otras palabras: os delitos de actividad no se distinguen
de  los  de  resultado  en  que  aquéllos  no,  pero  éstos  sí  producen
modificaciones en el mundo exterior: las dos categorías consisten en una
actividad en relación de causalidad con un resultado, pero mientras que en
las segundas es imaginable teóricamente – y en eso se distinguen unos de
outros – la existencia de una distancia espacio-temporal entre movimiento
corporal y resultado (...). (…) lo segundo que hay que objetar a esta tesis
que equipara, analógicamente, a la omisión impropia con el llamado delito
comisivo de resultado, y a la propia, com el de actividad, es que, (…) está
confundiendo  delito  de  resultado  con  delito  de  lesión  (muerte  del  hijo
imputable  a  la  omitente),  y  delito  de  actividad  con  delito  de  no-lesión
(muerte del accidentado no imputable al omitente próprio).”185

Armin Kaufmann adota o critério do tipo legal, o terceiro critério distintivo. Segundo esse

critério,  os  crimes  de  omissão  própria  são  descritos,  expressamente,  em  um  tipo  específico,

183 MUNHOZ NETTO, Alcides. Os crimes omissivos no Brasil. In: Revista de Direito Penal. n. 33, 1982, pp. 12 e 18.
184 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 855.
185ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 41-42.
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enquanto que os crimes de omissão imprópria não possuem tipos específicos que os descrevam, mas

decorrem de uma extensão dos tipos de comissão. A omissão penal, em regra, admite duas formas de

tratamento pela da lei penal, a primeira se dá pela previsão expressa em tipos penais constantes na

Parte Especial  dos Códigos Penais, essa é a hipótese dos crimes omissivos próprios.  A segunda

forma de  tratamento  não prevê  na  Parte  Especial  os  tipos  omissivos,  mas  pune a  omissão  via

extensão dos tipos comissivos, por meio de uma cláusula geral de equiparação. Essa última hipótese

caracteriza os crimes omissivos impróprios.

Os defensores deste critério argumentam que a essência jurídica da omissão impõe que o tipo

legal, veículo da norma jurídica, deva ser o principal elemento de distinção entre a omissão própria

e a omissão imprópria. Acrescentam que o critério da tipificação é o que melhor atende à segurança

e  à  certeza  jurídica  da  distinção.  Janaina  Paschoal,  por  exemplo,  declara  que  “havendo norma

expressa a criminalizar a omissão, tem-se um crime omissivo próprio; não havendo, tem-se um

crime omissivo impróprio, ou comissivo por omissão.”186

Figueiredo  Dias,  após  tratar  dos  diversos  critérios,  prefere  o  critério  da  previsão  legal,

declarando que os omissivos próprios são escritos de forma expressa na Parte Especial, enquanto

que  os  omissivos  impróprios  dependem  de  uma  cláusula  de  equiparação,  em  virtude  de  não

possuírem uma descrição expressa nos tipos legais específicos. Ressalte-se, entretanto, que o autor

português não descarta o critério do resultado, conforme podemos verificar pela seguinte passagem

de seu livro:

“Crimes  puros  ou  próprios  de  omissão  seriam  aqueles  em  que  a  PE
referencia  (expressamente)  a  omissão  como  forma  de  integração  típica,
descrevendo  os  pressupostos  fácticos  donde  deriva  o  dever  jurídico  de
actuar  ou,  em todo o caso,  referindo aquele  dever  e  tornando o agente
garante do seu cumprimento. Diversamente, delitos impuros ou impróprios
de omissão seriam os não especificamente descritos na lei como tais, mas
em que a tipicidade resultaria de uma cláusula  geral de equiparação da
omissão à acção, como tal legalmente prevista e  punível na PG. (…) Tudo
considerado, deve concluir-se que o critério fundamental de distinção entre
os crimes de omissão puros e impuros passa pela circunstância decisiva de
os impuros, diferentemente dos puros, se não encontrarem descritos em um
tipo legal de crime, tornando-se por isso indispensável o recurso à cláusula
de equiparação contida no art. 10.º, para resolver correcta e seguramente
os problemas do círculo dos autores idóneos e da caracterização do seu
dever de garantia. Sem prejuízo de poder asseverar-se  que os crimes de
omissão impuros são crimes de resultado.”187

186 PASCHOAL, Janaina Conceição.  Ingerência indevida: Os crimes comissivos por omissão e o controle pela
punição de não fazer. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2011. p. 36.
187 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 913-914 e p. 916.
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Schünemann, vinculando a característica não escrita da omissão imprópria à necessidade de

equipará-la à ação, parece adotar o critério do tipo legal com o complemento de um critério da

equivalência da omissão à ação, consistente na posterior conferência da correspondência axiológica

entre a omissão imprópria e a ação. Afirma Schünemann que “dado que los delitos de omisión no

expresos, como se reconece en general, han de ser equiparables a los delitos comisivos, definimos a

la  omisión  impropia  como  la  no  realización,  equivalente  a  la  comisión,  de  una  acción

individualmente posible; las omisiones propias serían entonces todas las demás.”188 

Pois bem, a crítica ao critério distintivo do tipo legal centra-se na vulnerabilidade conceitual

que  esse  critério  infunde aos  delitos  de  omissão  pura  e  de  omissão  impura,  os  quais  estariam

submetidos  à  simples  vontade  do  legislador  penal  em prevê-los  ou  não  na  Parte  Especial  dos

Códigos Penais. Esse ponto de vista crítico, apesar de reconhecer a natureza normativa da omissão,

compreende que as definições da omissão própria e da imprópria não devem ficar a critério do livre

arbítrio do legislador, devendo ser alcançadas a partir de critérios apolíticos.

Outro critério de diferenciação é o que leva em consideração o sujeito do crime. Esse critério

interliga-se, diretamente, com a distinção entre os delitos especiais e os delitos comuns. De acordo

com esse  critério  distintivo  “os  crimes  omissivos  próprios  não individualizam o  sujeito”,  pois,

“todos  podem ser  sujeitos  do  delito,  porque  o  dever  de  assistência  (…) é  extensivo  a  toda  a

coletividade”.189

Juarez Tavares, entretanto, não parece adotar o critério da posição de garante isoladamente.

Atribuindo à estrutura normativa desses delitos posição de destaque na determinação de suas

naturezas,  Tavares  confere  importância  não definitiva  à  relação do sujeito  com o bem jurídico

protegido, assim como ao resultado ocorrido. Para o autor, em complemento à posição de garante e

ao resultado, fundamental é a verificação do preenchimento ou não da cláusula de equivalência entre

a omissão imprópria e a ação expressamente descrita no tipo legal comissivo.190

Com isso,  pensamos  que  o autor  termina  por  adotar  um posicionamento  que  conjuga o

critério do tipo legal, o critério do resultado e o critério da equivalência, se aproximando, assim, da

posição de Schünemann, pois exige Juarez Tavares que, observada a posição específica do sujeito

nos delitos omissivos impróprios, com a consequente não evitação do resultado em face da omissão,

seja aferida a equivalência da omissão à prática de uma ação. São estas suas palavras:
188 SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit. p. 74.
189 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 307.
190 Idem.
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“Pela  própria  natureza  dos  crimes  omissivos  impróprios,  que  não  se
constituem  de  simples  omissão  de  deveres  de  assistência,  mas  do  não
impedimento  de  determinado  resultado  proibido,  tem-se  que  sua
identificação, mais do que com vistas ao sujeito e sua especial relação de
proteção para com o bem jurídico,  depende de sua estrutura normativa.
Esta não está alicerçada apenas na omissão de um de uma ação possível
como  tal,  mas  fundamentalmente  na  violação  de  uma  norma  proibitiva
mediante o desatendimento de uma norma mandamental. Daí exigir-se em
algumas  legislações  que  os  crimes  omissivos  impróprios  preencham  a
cláusula  da  equivalência,  ou  da  absoluta  identidade,  isto  é,  que  o  não
impedimento do resultado, como omissão, corresponda ou se identifique à
produção do resultado, como ação.”191

Cláudio Fragoso, por sua vez, distinguindo os delitos de omissão imprópria e os delitos de

omissão  própria,  respectivamente,  com base  no  critério  do  dever  jurídico  especial  e  no  dever

jurídico geral, bem como, aparentemente, no critério do tipo legal, termina por interligar o crime

comissivo por omissão à figura do garantidor que deve, em função da posição que ocupa, evitar a

ocorrência do resultado típico, enquanto que os delitos de omissão pura não, nos seguintes termos:

“Se a mãe deixa de alimentar o filho, querendo matá-lo, pratica o crime de
homicídio. Se terceiro pratica a mesma ação, o crime será o de omissão de
socorro,  na forma qualificada (art.  135,  parág.  Único,  CP),  porque não
tinha  o  dever  jurídico  de  impedir  o  resultado.  Haverá  homicídio  se  a
enfermeira  deixar  de  ministrar  dolosamente  o  remédio  ao  enfermo,
provocando-lhe  a  morte,  porque  aqui  há  o  dever  jurídico  de  impedir  o
resultado,  oriundo da  posição de  garantidor,  que  advém do contrato  de
serviços profissionais. O dever jurídico de agir, nos crimes comissivos por
omissão, não pode ser o que resulta da norma penal relativa aos crimes
omissivos puros. Em tais casos, a própria norma penal estabelece a sanção
para  a  inobservância  da  ordem,  sendo  incabível  qualquer  outra
conseqüência penal pelos resultados da omissão. Por outro lado, nos crimes
omissivos puros não há dever jurídico de impedir o resultado. Se o agente,
podendo,  omite  socorro  a  pessoa  em  perigo,  que  vem  a  morrer,  não
responderá por homicídio, mesmo se quis a morte da vítima. Outra seria a
situação se houvesse dever jurídico de impedir o resultado.”192

No que se refere ao critério  de distinção entre os  delitos  de omissão própria  e omissão

imprópria baseado no sujeito ativo do delito, a crítica é mais de método do que de fundo, conforme

as palavras abaixo de Jescheck & Weigend:

191 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 307.
192  FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit. p. 225.
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“Asimismo, la cuestión de si es o no necesario la infracción de un deber de
garante  no  puede  suministrar  el  elemento  diferenciador,  pues  lo  que  se
busca es precisamente la respuesta a la pregunta de cuándo y por qué se
exige  la  posición  de  garante  como elemento  adicional  del  tipo  para  la
punibilidad  de la omisión.”193

Neste trabalho, a partir das diversas posições acima referidas, adotaremos um critério híbrido

de diferenciação da omissão própria e da omissão imprópria. Entendemos que os delitos de omissão

própria, previstos expressamente em lei  penal,  visam determinar que uma pessoa qualquer, sem

nenhum vínculo especial anterior com o bem jurídico protegido, preste assistência. Temos, aqui, um

dever  geral  de  assistência,  muito  comum em contextos  comunitários.  Isso  os  caracteriza  como

crimes comuns, visto admitirem como sujeitos ativos qualquer pessoa. Nesse caso, o mandato de

agir  expresso,  criador  do  dever  jurídico,  em caso  de  ser  desrespeitado,  não  permite,  por  si,  a

imputação do resultado que se queria ver evitado pela prestação de assistência ao omitente. Talvez,

por isso a doutrina dominante classifique esses delitos como de mera conduta ou de desobediência.

Assim, os delitos de omissão própria não exigem que sua omissão implique alguma lesão

para o bem jurídico, sendo suficiente uma situação de perigo, que o omitente tinha a obrigação de

amenizar ou de extinguir, em face de um comando expresso contido na lei penal constante na Parte

Especial do Código Penal. Ressalte-se que a imputação de resultados agravantes ao omitente no

delito omissivo puro não afeta o raciocínio exposto, visto que essa imputação condiciona-se a uma

lei penal que contenha uma previsão expressa nesse sentido.

Os delitos de omissão imprópria, por sua vez, a partir de uma norma mandamental obtida,

em regra, por meio de uma interpretação sistemática, também buscam evitar um resultado por meio

da ação devida, também se caracterizam por abrangerem uma situação inicial de perigo, mas, em

caso de desrespeito  ao mandato,  permitem, por  si,  a  imputação do resultado que se queria  ver

evitado pela prestação da ação de salvamento. Talvez por isso a doutrina dominante classifique esse

delito como de resultado. No sentido do texto, tratando da distinção dos delitos de omissão própria e

imprópria  com  base,  fundamentalmente,  na  distinção  entre  delitos  de  perigo  e  de  lesão,

transcrevemos abaixo as lições de Gimbernat Ordeig:

“Y aquí es donde surge una primera diferencia entre la omisión própria y la
impropia: mientras que en aquélla la realización en la lesión de un bien
jurídico del riesgo no disminuido (…) no altera la calificación del hecho, y
se mantiene la responsabilidad del omitente propio por el delito de peligro

193 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit. p. 654.
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del 195.1 o del 450, en cambio, en la comisión por omisión, si esse riesgo
no reducido por el garante desemboca en el menoscabo de un bien jurídico,
ya no se mantiene la responsabilidad por el delito de peligro, sino que entra
en juego la más grave vinculada al correspondiente de lesión.”194

 

Saliente-se que, na omissão imprópria exige-se, como melhor veremos no próximo capítulo,

uma relação material de proximidade entre o sujeito e o bem jurídico protegido, razão pela qual os

destinatários desse tipo de delito são certos, formando um círculo específico de possíveis sujeitos

ativos, justamente em função de manter aquele vínculo especial para com o bem jurídico protegido,

podendo ser chamadas de omissões de garante, em detrimento das omissões próprias que seriam

omissões de não-garante. Essas ideias são bem sintetizadas por Gimbernat Ordeig:

“(...) la línea divisoria se establece entre la omisión del garante (omisión
impropia) y la del no-garante (omisión propia), independientemente de si el
comportamiento pasivo del garante está o no expresamente tipificado por la
ley. Este segundo criterio se establece, por conseguiente, sobre la base de
cuál es el motivo último por el que a un determinado omitente se le imputa
el resultado: si ese motivo reside en la posición de garante del omitente,
estaremos ante una omisión impropia (…) en cambio, la omisión propia se
caracterizaría: por que todas ellas estarían tipificadas en la parte especial,
por que no existiría ninguna vinculación entre el  omitente – que es una
persona cualquiera – y el bien jurídico en peligro, y porque la lesión del
bien jurídico amenazado, y aunque hubiera sido evitado con la ejecución de
la  acción  omitida,  en  ningún  caso  se  le  puede  imputar  al  omitente
propio.”195

194 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 48.
195 Ibidem, p. 57.
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CAPÍTULO III  OS CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS

III.1 UM CONCEITO

Os  crimes  de  omissão  imprópria  são  também  conhecidos  por  crimes  comissivos  por

omissão, crimes omissivos impuros ou crimes de omissão qualificada196. Esses delitos são espécie

do gênero de delitos omissivos, junto com os delitos de omissão própria. Um conceito adequado de

omissão penal imprópria deve levar em consideração, portanto, as características comuns a todas as

omissões e as características exclusivas das omissões impróprias.

Uma característica comum a todos os delitos de omissão é a situação de perigo para o bem

jurídico  protegido,  que  a  abstenção da  ação devida  mantém.  Em todos  os  delitos  omissivos  a

atividade do sujeito diversa da ação determinada pela norma culmina numa não redução devida do

perigo de dano para o bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Logo, todos os delitos de omissão têm

como pressuposto real o perigo de dano para o bem jurídico.

A lei  penal  procura  apreender  o  melhor  ambiente  para  a  manutenção  do  bem jurídico,

dividindo tarefas entre os membros da sociedade. O resultado dessa análise, no que concerne aos

crimes omissivos, é a percepção de que determinada ação reduziria ou extinguiria aquele perigo de

dano ao bem. Diante desse cenário, a lei ordena que a referida ação se realize, por qualquer pessoa,

nos  delitos  de omissão  própria,  ou somente  pelo  garante,  nos  delitos  de  omissão imprópria.  A

infração ao mandato legal de agir pelo sujeito, portanto, aumenta a probabilidade de dano do bem

jurídico tutelado.

O segundo traço comum dos delitos omissivos é exatamente a infração aos mandatos de agir.

Tanto os delitos de omissão imprópria como os delitos de omissão própria desrespeitam uma norma

mandamental expressa ou implícita na lei penal.197 Isso ocorre mesmo quando a lei está escrita de

forma  proibitiva,  pois  as  normas  de  salvamento  nesses  casos  decorrem  de  uma  interpretação

sistemática  e  teleológica  dos  dispositivos  legais  contidos  na  Parte  Especial  dos  Códigos  e  da

cláusula geral de equiparação constante na Parte Geral.  

Desse modo, a omissão se fundamenta no dado real de que o atuar em desconformidade com

o mandamento vulnera a proteção do bem jurídico tutelado, pois, não reduz o perigo de dano ao

bem no caso concreto. É nesse sentido que se diz que todos os delitos de omissão são delitos de

196 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas.  op. cit. p. 653; MEZGER, Edmundo.  op. cit. p. 237; LUNA,
Everardo da Cunha. op. cit. p. 78.

197 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 286.
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perigo e que vulneram mandatos, conforme nos ensina Ordeig:

“La imputación en la omisión tiene por base el conocimiento estrictamente
ontológico de que la realización de una determinada acción (a saber: de la
acción omitida),  al  suponer la entrada en juego de una medida positiva
reductora del riesgo, habría disminuido en el mundo real el peligro para un
bien  jurídico  de  resultar  lesionado.  Por  ello  se  castigan  las  omisiones:
porque,  sobre  la  base  de  un  cálculo  ontológico  de  probabilidades,  el
legislador ha llegado a la conclusión de que los movimientos corporales
omitidos  habrían  condicionado la  reducción  del  riesgo de  lesión  de los
bienes juridicopenales que aquél quiere, en lo posible, proteger.”198  

A omissão  imprópria,  entretanto,  ao  contrário  da  omissão  própria,  não  se  esgota  na

punibilidade  do  perigo  de  lesão  ao  bem jurídico  protegido.  Em caso  de  efetiva  ocorrência  do

resultado típico que se queria evitar, a omissão imprópria, inicialmente delito de perigo, transmuda-

se em delito de lesão, sem necessidade de outra norma legal, tornando o delito de perigo original em

um crime de passagem. Esse é o posicionamento de Ordeig que afirma que:

“(...) en el caso de la omisión impropia el menoscabo efectivo del interés
protegido modifica la responsabilidad del omitente impropio quien pasa de
responder por un delito de peligro (por ejemplo, del art. 631 si el  perro
suelto no muerde a nadie) a hacerlo por uno de lesión (por un homicidio
imprudente,  si  el  can  peligroso  en  libertad  mata  a  una  persona  a
mordiscos), y, además, en que si esa no disminución del riesgo fue generada
dolosamente  (por ejemplo, el propósito que guió al tenedor al no atar a su
perro fue al de que matara a un vecino), entonces, y aunque no se produzca
el resultado, responde por tentativa, lo que no sucede en la omisión propia,
donde la calificación por este delito permanece (...)”.199  

A caracterização do delito de omissão imprópria como delito de lesão por admitir, ab initio,

a imputação da eventual lesão ao bem jurídico protegido ao omitente impróprio, fundamenta-se,

justamente,  no  traço  peculiar  desse  delito  de  que  o  omitente  impróprio  é  um 'garante'  da  não

ocorrência do resultado de lesão ao mencionado bem jurídico protegido. Em outras palavras,  a

presença do garante é condição da imputação do resultado típico nos delitos de omissão imprópria.

A presença  de  um  garante  da  não  ocorrência  de  uma  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado,

característica específica da omissão imprópria, ampara-se, como veremos detalhadamente adiante,

na constatação empírica de que existe uma relação fática de proximidade entre o omitente impróprio

e o bem jurídico protegido. Ou seja, o omitente é garante porque mantém um vínculo especial com

198 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 45.
199 Ibidem, p. 50.
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o  bem jurídico  e  porque  é  garante  temos,  em caso  de  desrespeito  ao  mandamento  de  agir,  a

imputação  do  eventual  resultado,  característica  específica  de  um delito  de  omissão  imprópria.

Kaufmann tratando do conceito de delito de omissão imprópria declara:

“(...) falta precisamente lo que constituye el especial deber de garante, a
saber,  la  relación  de  especial  proximidad  al  bien  jurídico  lesionado.  El
carácter de delito especial como tal aún no permite la conclusión de que se
trate de infracciones de mandatos de garante. La calificación de delito de
omisión  impropia  requiere,  además  del  carácter  de  delito  especial,  una
relación singularmente estrecha del especial sujeto del mandato con el bien
jurídico  garantizado,  una  posición  de  obligado  que,  por  contenido  de
injusto  y  de  culpabilidad,  justifica  la  equiparación  de  omitir  impedir  el
resultado com ejecutarlo.”200

Outra característica exclusiva dos delitos de omissão imprópria é a possível previsão de uma

cláusula geral de equiparação entre a omissão e a ação correspondente. Assim, não obstante existir a

possibilidade da previsão expressa da omissão imprópria equivalente em tipos penais, hipótese que

dispensaria a cláusula geral de equiparação, visto o esgotamento do processo de valoração pelo

próprio tipo penal, a regra é a previsão desta cláusula na Parte Geral dos Códigos Penais para fins de

aferição de equivalência e posterior imputação da omissão imprópria.

A cláusula geral de equiparação ou de correspondência preenche o déficit de legalidade dos

delitos  de omissão imprópria,  esclarecendo as  situações e  as  circunstâncias em que a lei  penal

considera que a omissão penal equipara-se à ação correspondente contida expressamente no tipo

penal.  A lei  penal  brasileira,  por  exemplo,  no artigo  13,  §2º,  do Código Penal,  estabelece que

considera-se equiparada a omissão à ação “quando o omitente devia e podia agir para evitar” e que

o dever de agir existe nas hipóteses legais em que se dá a posição de garante, constantes nas alíneas

do referido parágrafo.

Importante setor da doutrina penal defende que a cláusula geral de equiparação exige uma

conferência posterior à ocorrência do resultado e à constatação da presença do garante na situação,

cujo objeto é verificar se a não evitação do resultado típico pelo garante, efetiva e concretamente,

equivale à causação do mesmo resultado pela ação correspondente. Representante dessa posição é

Ordeig, conforme podemos ver pela passagem abaixo:

“El problema de la equivalencia de la omisión del garante con la causación
positiva del resultado típico es el más difícil – y, al mismo tiempo, el más

200 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 283.



95

importante  –  de  la  dogmática  de  la  omisión  impropia,  pues  por  mucha
posición de garantía que tenga el  omitente no existirá una comisión por
omisión si la inactividad de ese garante no es equiparable a la producción
del  resultado  mediante  un  comportamiento  positivo.  (…)  la  posición  de
garantía  es  condición  necesaria,  pero  no  suficiente,  para  la  entrada  en
juego de una comisión por omisión.”201

Pelo exposto, defendemos que os delitos omissivos impróprios são delitos de perigo que

admitem ser, em caso de ocorrência do resultado de lesão, convertidos em delitos de lesão. São

também delitos de sujeitos específicos, em razão de manterem uma relação material de proximidade

com o bem jurídico tutelado; delitos esses que detêm, exatamente, por isso, um dever específico,

não genérico.  Além disso,  em regra,  entendemos que as omissão impuras não são expressas na

norma proibitiva, mas deduzidos em face de um juízo de equivalência com a ação expressa no tipo

comissivo, juízo esse permitido em função de uma cláusula constante nas Partes Gerais dos Códigos

Penais.

III.2  A ESTRUTURA DOS DELITOS DE OMISSÃO IMPRÓPRIA

III.2.1  A CLÁUSULA DE EQUIPARAÇÃO

O fundamento material da punibilidade dos delitos de omissão imprópria é a equivalência

entre  a  gravidade do injusto penal  desse delito  com a gravidade do injusto  penal  do delito  de

comissão  correspondente.  A equiparação  da  omissão  com a  ação  foi  percebida  e  reconhecida,

inicialmente, pelas soluções jurisprudenciais na análise dos casos concretos. 

Figueiredo Dias escreveu que, “em geral, pode afirmar-se que o pensamento segundo o qual

certos  crimes  legalmente  descritos  como  crimes  de  comissão  por  acção  podem  também  ser

praticados  por  omissão  por  todo  aquele  sobre  o  qual  recaia  um  dever  jurídico  de  obstar  à

produção do resultado se impôs na transição do séc. XVIII para o séc. XIX.”.202

A inclusão  das  omissões  no  âmbito  do  injusto  penal  específico  dos  delitos  comissivos,

baseada no fundamento material  – justiça -,  entretanto,  não foi  imediatamente assimilada pelos

diversos  ordenamentos  jurídicos,  razão  pela  qual  estabeleceu-se  uma  certa  resistência  a  essa

equiparação, visto que, segundo muitos, tínhamos um desrespeito ao princípio da legalidade, em

face da  ausência  do requisito  existencial  de todo e  qualquer  crime – a  saber,  a  previsão  legal

anterior. Era indispensável, portanto, que, além do fundamento material do tratamento semelhante,

201 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 39.
202DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 918.
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existisse um fundamento formal para tal equiparação, para que esse déficit de legalidade, gerador de

um ambiente de desconfortável insegurança jurídica, fosse preenchido.

Existia na Espanha, conforme nos informa Morullo, em posição intermediária, importante

setor  doutrinal  que  considerava  desnecessária  a  inclusão  de  qualquer  regra  legal  expressa  que

previsse os crimes omissivos impróprios como equivalentes aos seus respectivos crimes de ação

correspondentes, constantes na Parte Especial.203 Essa era a tese da subsunção direta, Dopico, por

exemplo,  representante  dessa  corrente,  referindo-se  ao  artigo  11  do  Código  Penal  espanhol,

afirmava que:

“La omisión comisiva es subsumible directamente en el tipo, y la cláusula
del art. 11 establece restricciones adicionales en el caso de los delitos de
resultado. (…) Las omisiones comisivas están abarcadas en el tipo de la
parte  especial,  y  el  art.  11  no  es  una  cláusula  extensiva  del  tipo  (…)
equivalencia a la causación del resultado en el sentido del texto de la ley es
la tipicidad (directa) de la omisión.”204

Vives Antón, por exemplo, tratando do artigo 11 do Código Penal espanhol de 1995, a partir

de sua visão significativa de ação, que considera determinante a perspectiva do sentido da conduta,

adota a postura da subsunção direta dos delitos comissivos por omissão nos tipos ativos constantes

na Parte Especial do Código Penal, restringindo o âmbito de aplicação do preceito de equiparação

constante no mencionado artigo 11, do Código Penal espanhol, aos delitos ou faltas que produção

um resultado material. A cláusula de equiparação espanhola, portanto, assume, segundo o magistério

de Vives Antón, a função de limitar a correspondência entre a ação e a omissão imprópria, conforme

podemos verificar pela seguinte passagem de sua obra:

“Un  importante  sector  doctrinal-y,  desde  luego,  en  general  la
jurisprudencia- consideraba factible, desde la perspectiva del principio de
legalidad, el castigo de conductas naturalmente omisivas conforme a tipos
activos porque en determinados supuestos adquirían, conforme a los usos
lingüísticos de los verbos típicos, un significado de acción positivo. Esta es,
según lo expuesto, la postura que parece más acertada. Pues, al analisar
los  problemas  dogmáticos  de  la  comisión  por  omisión  se  ha  puesto  de
manifiesto que, si bien desde la perspectiva del substrato conductual cabe
hablar  de  omisión,  desde  el  punto  de  vista  del  sentido,  que  es  el
determinante, nos hallamos ante una acción positiva más, subsumible, por
tanto, directamente en los tipos de acción de la Parte Especial.   (...) El
artículo 11 perfila su ámbito de aplicación: se refiere exclusivamente a los

203 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 843.
204 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 846-847.
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delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado dañoso.” 205

Não obstante  os respeitáveis  argumentos,  o  fato é que a teoria  da subsunção direta  não

resolve o déficit de legalidade dos delitos de omissão imprópria, mas sim aumenta a insegurança

jurídica que rodeia a matéria.  Quanto a isso, cumpre, além do mais, ressaltar que, soluções gerais

cabem prioritariamente às Casas Legislativas, por delegação popular direta, cumprindo ao Poder

Judiciário  somente  as  soluções  de  questões  concretas,  circunscritas  ao  espaço  e  aos  sujeitos

delimitados pela lei penal.

Silva  Sánchez,  por  sua  vez,  procura  responder  as  questões  relativas  ao  fundamento  da

equivalência entre a omissão imprópria e a ação através da teoria da identidade estrutural. Essa

teoria identifica a estrutura formal da comissão com a estrutura da comissão por omissão em função

da equivalência punitiva da ação e da omissão imprópria.  Segundo esse autor,  diante da opção

política  de  semelhante  tratamento  punitivo  entre  a  omissão  imprópria  e  a  ação,  resta  tão  só  a

identificação da estrutura normativa da omissão à estrutura da ação. São as seguintes as palavras do

autor espanhol:

“La búsqueda de la identidad estructural de los delitos de omisión impropia
con la  comisión activa  está,  sin  embargo,  plenamente  justificada.  Si  los
delitos de comisión por omisión han de ser castigados de modo igual que
los  de  comisión  activa,  entonces  tienen  que  mostrar  la  misma
estructura.”206

Entretanto, o argumento de que a omissão imprópria é idêntica à ação, sob uma perspectiva

normativa,  razão  pela  qual  seria  desnecessária  uma  cláusula  geral  de  equivalência  ou  de

correspondência,  nos  termos  do  posicionamento  de  Silva  Sánchez,  não  merece  prosperar.  A

identidade pressupõe igualdade de objeto, não oposição; mas a equivalência, sim, requer diferença

de objetos, semelhança, igualdade valorativa, não-identidade. Assim, a equivalência valorativa não

induz a identidade, mas a semelhança, afinal, não se é idêntico ao semelhante ou equivalente. Nesse

sentido temos Bacigalupo:

“Un objeto sólo es idéntico a sí mismo, o dicho de otra manera: una acción
sólo es estructural y materialmente idéntica a otra acción, pero no lo será
nunca de su negación. (…) La tesis de la identidad, por lo demás, no es una
exigencia del derecho positivo, que se limita a condicionar la imputación a

205 VIVES ANTÓN, Tomas S. op. cit. p. 609-610.

206 SILVA SANCHÉZ, Jesús Maria. op. cit. p. 471.
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la equivalencia, no a la identidad.”207

Por outro lado, como toda teoria estritamente normativa, a teoria da identidade estrutural

admite  que a solução contida na norma – a  saber,  a  identidade punitiva da ação e da omissão

imprópria  – se  desprenda de pressupostos  materiais  extraídos  do mundo do ser.  Assim agindo,

termina  por  inverter  a  equação,  pois  justifica  a  identidade  da  ação  e  da  omissão  a  partir  da

identidade da pena, quando o correto deveria ser a identidade do castigo se amparar na anterior

identidade das condutas típicas.

Dessarte, como dito inicialmente, a punição de omissões impróprias funda-se no sentimento

de justiça que está por trás do entendimento de que, em certas situações, a omissão de agir tendente

a evitar um resultado lesivo tem semelhante reprovabilidade ético-social ao agir causador do mesmo

resultado.

Esse juízo de equivalência valorativa entre a omissão e a ação, base empírica dos delitos

omissivos impróprios, tem como ponto de partida a constatação de que, em alguns casos, tão grave

quanto fazer um mal é não impedir que esse mal se desenvolva.  A ideia reitora dessa cláusula,

portanto, é de que há uma semelhança valorativo-substancial entre o crime de omissão imprópria e o

crime de comissão correspondente, não se exigindo uma identidade estrutural.

Desta feita, entendemos imprescindível a previsão expressa na lei penal das hipóteses de

delito  de  omissão  imprópria.  Essa  previsão  legal,  fundamento  formal  dos  delitos  de  omissão

imprópria, pode se dar, ou por meio de um tipo específico que contenha a descrição expressa do

crime  de  omissão  imprópria,  ou  pela  previsão  de  uma  cláusula  geral  de  equiparação  ou  de

correspondência constante na Parte Geral dos Códigos Penais.

Sobre  o  estado  da  discussão  da  matéria,  Rodríguez  Morullo,  por  exemplo,  tratando  do

cenário  espanhol  antes  do  Código  Penal  de  1995,  escreveu  que  “uma  parte  importante  de  la

doctrina española (Cerezo, Torío, Mir Puig, Quintero, Huerta Tocildo, Bacigalupo, entre outros)

venía reclamando la inclusión en el Código penal de una cláusula que regulase la comisión por

omisión, por entender que era ésta una institución de configuración jurisprudencial y que, por

tanto, existía en esta materia un claro déficit de legalidad.”208

Desde logo, cumpre ressaltarmos que não consideramos, conforme já dito linhas atrás, que a

previsão expressa da omissão em tipos penais específicos  seja uma características exclusiva de

207 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 845-846.

208 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 843.
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delitos de omissão própria. Compreendemos que a previsão ou não de omissões de garante em tipos

específicos é uma opção político-criminal, de técnica legislativa, menos conceitual. Nesse diapasão

são as lições de Ordeig:

“En  ocasiones  el  legislador  ha  descrito  expresamente  omisiones  de
garantes a los que se les imputa la lesión de un determinado bien jurídico,
tal como sucede en el art. 432 CP, donde la lesión de la propiedad se le
imputa al garante-funcionario que permite pasivamente que un tercero se
apodere de los fondos públicos que están al cuidado de aquél. (…) A veces
el  legislador  ha  tipificado  explícitamente  determinadas  omisiones  de
garante a las que reconduce el peligro para un bien jurídico; dentro de este
grupo hay que incluir, por ejemplo, el art. 631, donde sería subsumible, sín
más,  la  omisión  del  tenedor  de  un  perro  peligroso  que  no  le  ata
convenientemente, conducta que sería atípica si no existiera ese precepto,
ya que,  como sucede también en el  delito  de acción,  el  comportamiento
imprudente sin resultado lesivo es impune.” 209

Dessarte, entendemos possível que as omissões impróprias sejam expressamente previstas

em  tipos  penais  específicos,  de  acordo  com  a  vontade  do  legislador,  desde  que  o  tipo  legal

justifique-se pela  tutela  de  um bem jurídico.  O ordenamento  jurídico  brasileiro,  aliás,  faz  essa

opção, conforme podemos ver, por exemplo, pela redação do art. 12, da lei federal nº 7.492, de 16

de junho de 1986, mais conhecida por lei dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a qual

descreve como crime a conduta do ex-administrador instituição financeira que deixar de apresentar,

ao interventor, liquidante ou síndico, nos prazos e condições estabelecidos em lei, as informações,

declarações  ou  documentos  de  sua  responsabilidade.  Outro  exemplo  está  contido  no  artigo  1º,

incisos,  VI e  VII,  do  Decreto-lei  nº  201/67.  Esses  dispositivos  legais  preveem,  expressamente,

omissões impróprias de perigo.210

A outra alternativa legal de previsão dos delitos de omissão imprópria é através da cláusula

geral de equiparação ou de correspondência entre a omissão imprópria e a ação. A cláusula legal

geral  permite  estender  os  tipos  proibitivos  de ação àquelas  omissões  de garante equivalentes  e

209ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 34-62.
210 DECRETO-LEI nº 200/67 – “Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento
do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
...............................................................................................................................................................................................
..

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que 
a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos;

VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos 
subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer titulo;”
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correspondentes que oportunizaram a ocorrência do resultado típico.

A previsão de uma cláusula legal de equiparação ou de correspondência da ação à omissão,

ao  mesmo  tempo  em  que  responde  ao  anseio  social  de  tratamento  isonômico  de  situações

equivalentes, supre a exigência jurídico-social de previsibilidade das limitações penais, em respeito

à  regra  da  segurança  jurídica.  Com  isso,  essa  cláusula  geral  de  equiparação  compatibiliza  o

princípio da justiça material com o princípio da segurança jurídica, preenchendo, assim, o déficit de

legalidade dos delitos de omissão imprópria. Por outro lado, a referida previsão atende aos desígnios

da função do direito penal de proteção dos bens jurídicos, pautada no princípio da lesividade. O

princípio da exclusiva proteção dos bens jurídico-penais faz com que os tipos penais tenham sua

interpretação orientada por aquela finalidade protetiva, sendo a omissão imprópria uma modalidade

delitiva que, igualmente, vulnera o bem jurídico, conforme escreve Alejandro Aponte Cardona:

“Por ello, no se trata tan sólo de la producción de un resultado, sino que
éste, em tanto se relaciona con la violación de bienes jurídicos, presupone
de  hecho  una  especial  relación  con  el  bien  jurídico,  tal  como ha  sido
expuesto.  (Nos  parece,  además,  que  esta  especial  relación  con  el  bien
jurídico, es la que también implica o establece el camino para el énfasis en
la posición de garantía).”211

 

É nesse sentido, aliás, que a equiparação encontra também justificação numa interpretação

teleológica do tipo comissivo, por meio da qual se verifica que a previsão da conduta ativa não teria

esgotado a esfera material do punível do delito em questão. Em outras palavras, o tipo comissivo

não teria se desincumbido de sua função de proteger o bem jurídico em toda sua plenitude, restando

uma parcela do referido bem desprotegida.

Essa ineficiência do tipo estritamente comissivo, produto da incapacidade de uma ampla

tutela  do bem jurídico,  é  resolvida,  de certa  forma,  pela  cláusula  geral  de equiparação,  a  qual

permite que o tipo, por meio da punição da omissão, esgote o âmbito do punível, via a ordenação de

uma prestação positiva do garante. Com esse complemento, o tipo penal cumpre sua função de

efetiva proteção do bem jurídico-penal e observa as regras de imputação que vedam a proteção

insuficiente do bem jurídico em questão.

Ressalte-se  que,  o  bem jurídico,  sem essa previsão extensiva,  continuaria,  parcialmente,

desprotegido, tendo em vista a vedação da analogia incriminadora. Essa parece ser a opinião de

Alcidez Munhoz Netto quando, tratando dos deveres jurídicos de evitar o resultado que decorrem da

211 CARDONA, Alejandro Aponte. op. cit. p. 294.
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posição de garante, no Anteprojeto do Código Penal de 1981, escreve que:

“A idéia  central,  implícita  nas  três  modalidades  do  dever  de  evitar  o
resultado previsto no Anteprojeto, é a de que a proteção de bem jurídico em
perigo depende de uma prestação positiva por determinada pessoa e de que
os ameaçados confiam na intervenção ativa da mesma. Tal idéia permite a
aplicação daqueles pressupostos à quase todos os delitos de resultado.”212

   

Podemos, então, afirmar que a  natureza jurídica dessa cláusula geral de equiparação é de

uma norma penal de extensão típica, visto permitir o enquadramento de omissões não escritas no

tipo penal comissivo. Essa é a posição de Marta Felino:

“(...) a incriminação das omissões impróprias é consagrada através de uma
cláusula de equivalência da omissão à comissão por acção. Daqui resulta a
extensão das normas incriminadoras de crimes de resultado sob a forma de
comissão  por  acção  da  Parte  Especial  aos  correspondentes  crimes  de
resultado sob a forma de comissão por omissão por força desta cláusula
geral”.213   

Em sentido contrário, é verdade, temos importantes setores da doutrina penal, que entendem

que a cláusula de equiparação tem outra natureza jurídica – a saber, a de uma espécie de tipo de

interpretação –,  encarregado de  esclarecer,  tão  só,  o  correto  alcance  e  o  sentido  do  tipo  penal

comissivo contido na Parte Especial.214  Regis Prado, por sua vez, tratando do artigo 13, § 2º do

Código Penal brasileiro, entende que a referida cláusula é “uma cláusula geral multíplice (…) em

que se busca estabelecer parâmetros legais para a matéria” e que, por isso, “não se trata de uma

cláusula de extensão típica”.215

Não obstante  as  respeitáveis  opiniões  mencionadas,  entendemos que a  cláusula geral  de

equiparação promove uma verdadeira extensão da tipicidade penal do delito de comissão ativo ao

delito de omissão correspondente, não sendo, pois, cabível falar em norma de interpretação. É que

não existe incriminação implícita que precise ser esclarecida por outra lei, logo, eventual norma

penal posterior, que objetivasse apenas esclarecer norma penal incriminadora anterior, realizaria, na

prática, mais do que os seus desígnios originais – isto é, incriminaria originariamente o fato-espécie.

Com isso, queremos dizer que normas penais posteriores 'interpretativas' somente são admissíveis,

212 MUNHOZ NETTO, Alcides. op. cit. p. 24.
213 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 28.
214 Idem.
215 PRADO, Luiz Regis.  Curso de direito penal brasileiro. v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.
284.
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com tal, se 'menos gravosas', em outra hipótese, tratar-se-ão de verdadeiras normas de incriminação.

Do dito, resulta que apenas podemos admitir interpretação penal mais gravosa, em sentido

estrito, por lei posterior se restritiva. No caso de intenção de extensão punitiva da lei posterior, esta

não tem natureza de lei  interpretativa,  mas  sim de lei  incriminadora.  Isso é  assim em face do

princípio da legalidade penal e do princípio da anterioridade penal, que determinam que não há

crime sem lei anterior que o defina.

Outra  questão  de  especial  importância  diz  respeito  à  equiparação  da  omissão  à  ação

causadora de um resultado qualificado. Parece-nos que, nesse caso, a cláusula de correspondência,

com sua exigência de uma valoração total posterior, assume uma função vital. É que, aqui, temos

elementos típicos qualificadores que se referem apenas ao autor da ação. Desse modo, a posição de

garante poderia, por si, apresentar um déficit de representatividade dessas agravantes, precisando,

por isso, de um complemento por meio da cláusula de equiparação. Essa situação foi notada por

Armin Kaufmann, conforme nos relata Roxin:

“El punto decisivo ha sido concebido por Armin Kaufmann ya hace tiempo
antes de la introducción de la cláusula de correspondencia: Si en el delito
de comisión la calificación se funda en la elevada intensidad criminal que
aparece en el modo como se presenta el ataque, pero sin dificultar también
el  resultado,  entonces  no  siempre  es  posibles  una  transmisión  de  esta
calificación al correspondiente delito de omisión.”216

Repare que, nesse ponto, as objeções quanto à contradição em afirmar-se uma posição de

garante anterior à confirmação da existência de uma equivalência material resta patente. O próprio

Roxin,  defensor  da  teoria  de  valoração  integral,  nessa  situação,  parece  que,  por  razões  menos

dogmáticas e mais de política criminal, pautadas em um aparente conceito utilitário de merecimento

da pena,  reconhece a  aplicabilidade  da cláusula  de correspondência concomitante  ao evento  na

oportunidade em que aforma que “para la cláusula de correspondencia queda sólo el caso en el

cual los elementos típicos de calificación caracterizan únicamente la acción del autor de comisión,

sin influir en la valoración del comportamiento omisivo.”217 

O fato é que a cláusula de equivalência tem a preferência dos mais diversos ordenamentos

jurídicos do sistema continental. Em estudo de direito comparado, Marta Felino nos informa que “a

regulação expressa da comissão por omissão através de uma cláusula geral constitui também o

sistema claramente dominante nos ordenamentos jurídico-penais mais próximos  – de Portugal –,

216 ROXIN, Claus. Cuestiones sobre la moderna teoría de la imputación penal. Lima: ARA, 2009. P. 39.
217 Ibidem, p. 40.
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citando  o  exemplo  da  Alemanha,  Itália  e  Espanha.  Escreve  ainda  a  autora  que  o  mesmo  não

acontece na França e nos sistemas anglo-saxões.218

De acordo com esse panorama, os crimes de omissão imprópria não escritos, expressamente,

nos tipos legais contidos na Parte Especial, que incidem por meio de uma cláusula geral contida na

Parte Geral do Código Penal, podem ser classificados como sendo crimes de  tipos abertos, pois

dependem de um processo de interpretação sistemática que, propiciado por esta cláusula legal de

equiparação,  irá  aferir  se,  no  caso  concreto,  a  omissão  da  ação  mandada  corresponde  à  ação

causadora do resultado típico.

É  por  meio  dessa  cláusula,  segundo  esse  entendimento,  que  a  inobservância  do  dever

jurídico de evitar o resultado típico equipara-se, formalmente, à ação que causa o resultado típico.

Significa isso que, no caso de existir uma cláusula geral, a lei penal autoriza a realização de um

juízo de comparação valorativa entre a ação e a omissão, verificando como eventual resultado dessa

comparação  uma  equivalência  substancial  entre  o  delito  de  omissão  e  o  delito  de  ação

correspondente. Nesse sentido, escreve Alejandro Cardona:

“Un hecho fundamental  que  se  debe  destacar  en  el  caso  de  la  omisión
impropia es el de la denominada 'cláusula de equivalencia' o 'clausula de
correspondencia'. Precisamente por el hecho de que, en general, la omisión
se  da  siempre  respecto  de  algo,  dicha  cláusula,  cierra  el  camino  para
entender  que,  en  la  omisión  impropia,  ésta  equivale  a  la  producción
efectiva de una 'acción'. De esta forma, se equipara, se hace equivalente un
no-hacer a un hacer, al actuar de manera efectiva, en el espacio y en el
tiempo,  respecto  de  delitos  de  resultado  que  impliquen  una  especial
relación con el bien jurídico tutelado.”219

Entretanto,  cumpre  salientar,  por  oportuno,  que a  mera  correspondência ou equivalência

entre a ação causadora do resultado típico e a omissão da ação ordenada não se dá por meio de um

juízo abstrato, não sendo esse meio teórico, por si, suficiente para fazer aplicar a sanção penal ao

autor da conduta sobre a qual incide o juízo de omissão, sendo indispensável um juízo concreto. A

análise concreta da situação, pautada na autorização legal que atestará a existência ou não da relação

de fato necessária para a situação de equivalência, condiciona, por outro lado, a assunção da posição

de garante.

218 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 29.
219 CARDONA, Alejandro Aponte. op. cit. p. 294.
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III.2.2  A POSIÇÃO DE GARANTIDOR

III.2.2.1  O CONCEITO

A posição de garante da não ocorrência do resultado lesivo é elemento de tipicidade formal

dos delitos omissivos impróprios. A determinação do garante preenche a lacuna resultante dos tipos

abertos de omissão imprópria indicando o autor desse delito e faz parte, como elemento típico que

é,  do  processo  de  adequação  típica  da  omissão  imprópria  que  se  realiza  pelo  juízo  legal  de

equiparação da ação à omissão imprópria. Cirino dos Santos afirma que “a posição de garantidor é

elemento do tipo da omissão da ação imprópria e, por esse motivo, um critério legal de definição

da posição de garantidor é exigência do princípio da legalidade.”220

A fixação da posição de garante delimita e consolida uma situação desvalorada, que funciona

como substitutivo legal da descrição do tipo penal específico de omissão imprópria, compensando a

sua ausência, ou seja, a previsão específica dos tipos de omissão imprópria. Em última análise,

supre, suficientemente, o déficit de legalidade desse tipo de delito. Por meio da posição de garante

se define o rol dos possíveis sujeitos ativos do delito comissivo por omissão e a situação fática de

proteção motivada pela relação de proximidade material existente entre o garante e o bem jurídico

protegido.

Os  delitos  de  omissão  imprópria  são  classificados  como  crimes  especiais  ou  próprios

justamente  em virtude  de  possuírem um rol  restrito  de  autores  –  a  saber,  os  garantes  da  não-

ocorrência  do  resultado  típico.  Dessa  forma,  não  é  qualquer  pessoa  que  omitindo  a  ação  de

salvamento terá sua conduta enquadrada no tipo de omissão imprópria, mas apenas aquelas que

estejam contidas nas hipóteses de garantia da não ocorrência do resultado típico, visto que mantêm

uma relação material de proximidade com o bem jurídico.

No que pertine ao direito penal, já vimos que não há crime sem lei; logo, sem a previsão na

lei das fontes que fazem surgir a posição especial de garante não é possível a incidência do tipo

penal comissivo correspondente, visto ser a situação especial de garantia elemento da tipicidade

penal, necessária para a equiparação da omissão a ação, bem como critério definidor da autoria

especial dos delitos de omissão imprópria. Por si, a existência do fundamento material da posição de

garante – ou seja, a relação de proximidade com o bem – não é suficiente para o reconhecimento de

consequências penais. Para tanto, dependemos do fundamento formal lei prevendo as hipóteses de

220 SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 213.
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garantia para fins penais, afastando a sensação de insegurança jurídica.

Disso decorre que, na omissão imprópria, os deveres de agir devem ser específicos – isto é,

não genéricos –, como aqueles comunitários. Sobre essa característica, inclusive, Damião Cunha

escreve que “não existe um dever de garante 'em geral', existem concretos deveres de garante que

dependem do próprio dever: o âmbito do que se protege depende não só das qualidades de quem

deve proteger, mas também de quem deve ser protegido ou ainda da razão por que se protege”.221

Do afirmado decorre que a eleição legal daquelas pessoas que funcionarão como garante,

para fins de defesa e de proteção do bem jurídico, não é feita de maneira arbitrária, desconexa da

realidade social. A previsão da posição de garante, como requisito da equiparação legal entre o tipo

comissivo e a omissão do garante, é resultado, por outro lado, da constatação de que nem todas as

pessoas  poderiam  ser  autoras  desse  tipo  de  omissão,  pois  não  é  suficiente  a  capacidade  e  a

possibilidade de agir no sentido de evitar o resultado típico para que seja imputável ao omitente o

resultado, mas sim um status específico, representativo de um contexto de pertinência material entre

o sujeito e o bem tutelado. Nesse sentido Carlos Maria Romeo Casabona:

“De  forma  paralela  a  este  proceso  de  depuración,  se  vió  que  la
equiparación entre acción y omisión en los delitos de resultado no podía
predicarse  de  todo  aquél  que  pudiera  evitar  dicho  resultado,  de  quien
tuviera capacidad de acción,  sino que había que restringir el  círculo de
autores a quienes tuvieran, además, el deber jurídico de intervenir, en razón
de una especial relación previa establecida entre el sujeto y el bien jurídico
lesionado.”222

Exige-se, portanto, uma especial posição do sujeito frente ao bem jurídico protegido pela lei

penal, que cria para o mesmo um específico dever jurídico de agir, caracterizado como um dever de

garantia do bem jurídico tutelado. Essa especialidade subjetiva decorrente de uma posição concreta

ocupada pelo sujeito-garante, que implica numa necessária delimitação do círculo de autores desse

tipo de delito, reflete uma alternativa à omissão, caracterizada justamente pela ação de salvamento.

Ressalte-se,  aliás,  que  a  atividade  de  garantia  somente  é  exigida,  porque  o  sujeito  tinha

concretamente domínio da situação perigosa; isto é, podia atuar para evitar o resultado perigoso ou

lesivo.  No caso de inexistir  domínio da situação concreta pelo sujeito,  não lhe pode imputar a

responsabilidade pela ocorrência do resultado típico, conforme nos explica Marta Felino:

221 CUNHA, José M. Damião. op. cit. p. 482-483.
222 CASABONA. Carlos Maria Romeo. Límites de los delitos de comisión por omisión. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, v. 2, n. 7, p. 28-42, jul./set. 1994, p. 30.
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“Se  nos  delicta  comissiva  per  actionem em  princípio  todo  aquele  que
realiza a acção típica é autor do crime respectivo, nos delicta comissiva per
omissionem não é quem quer que não impeça a verificação do resultado
penalmente  típico  que  pode  ser  responsável  pela  produção  do  mesmo.
Enquanto  os  primeiros  podem  ser  realizados  por  quivis  ex  populo,
referenciados  pela  locução  anónima  e  impessoal  do  pronome  relativo
'quem' dos tipos da Parte Especial do CP, os segundos, por seu turno, não
se podem predicar de todo aquele que podia evitar dito evento. Cedo se
acordou  para  a  necessidade  de  restringir  o  círculo  de  sujeitos  activos
recortando-os de entre aqueles sobre os quais impende um dever jurídico de
intervir, is est, para a exigência de uma 'posição de facto do autor' ou de
uma  'especial  causa  jurídica'  que,  excepcionalmente,  responsabilizará
alguém pela omissão de um comportamento positivo prescrito para a tutela
de bens jurídicos de terceiro.”223

A posição de garante, portanto, tem seu fundamento material na relação de fato estabelecida

entre o sujeito e o bem jurídico tutelado pela lei penal. Essa posição de garante, reconhecida pela

lei, impõem ao sujeito deveres jurídicos cujo objeto é a intervenção em um processo causal que, em

tese, culminaria num resultado típico. A relação de fato entre o garante e o bem, que autoriza a

intervenção, deve ser anterior e concreta, de densidade suficiente para que a sociedade confie àquele

a manutenção deste bem por meio de sua intervenção quando necessária. Nesse diapasão Figueiredo

Dias:

“(...) que dever jurídico que pessoalmente obrigue o garante significa não
se tratar aqui de qualquer dever geral, mas de concretos deveres que ligam
o garante à protecção de bens jurídicos determinados ou à fiscalização de
fontes  de  perigo  igualmente  determinados:  exercendo  um  papel
particularmente  importante  na  sua  determinação  a  situação  de
dependência  ou  de  domínio  pessoal  facticamente  intercedente  entre  o
garante  e  o  bem  jurídico  carente  de  protecção  ou  a  fonte  de  perigo
ameaçadora.” 224

Então, porque o tipo objetivo da omissão imprópria deve refletir situações concretas que

justifiquem a criação do dever jurídico de agir do garante, todas as situações devem ser previstas na

lei penal com o máximo de detalhe, seja para fins de manutenção do ambiente de segurança, seja

para fins de orientação dos indivíduos membros da sociedade eventualmente vinculados aos seus

mandamentos.  A exigência  legal  do agir  do garante,  repita-se,  justifica-se  por  uma constatação

empírica de que àquele cumpre a  diminuição de eventuais riscos  de lesão para o bem jurídico

protegido.

223 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 47-48.
224 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 934.
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A natureza do dever que vincula o garante, no que concerne à omissão penal, ressalte-se,

deve ser jurídica, jamais moral ou ético. Essa exigência decorre do próprio princípio da legalidade

que delimita o espaço de vinculação do sujeito ao âmbito estrito da lei e busca tornar previsíveis as

referidas vinculações, até mesmo para que a lei funcione como instrumento de orientação do agente.

Nesses termos é que entendemos vedado aos regramentos morais,  éticos ou os provenientes de

pautas  materiais  de justiça,  a  emissão de normas  restritivas  da liberdade do sujeito.  Assim,  as

expectativas depositadas sobre o garante não são definidas por pontos de vistas aleatórios, mas sim

a partir do ponto de vista legal. É nesse sentido que se diz que a confiança no garante é medida pela

lei.225    

Não basta, por outro lado, que a situação descrita na lei seja factível, é também necessário

que a situação legal abstrata esteja respaldada em um contexto social que justifique os vínculos de

confiança fixados pela norma imperativa, bem como que seja, a hipótese de salvamento prevista,

apta,  concretamente,  à  proteção  dos  bens  jurídicos  protegidos.  Os  vínculos  de  confiança,  a

semelhança das situações de garantia, surgem de uma constatação fática anterior de que existe uma

especial  relação entre  o sujeito-garante  e  o  bem jurídico que se quer  ver  protegido.  O suporte

material do dever provém da interação social que impõe obrigações de cuidado para alguém diante

de outrem ou de algo exatamente por ocupar uma dada posição, que propicia um relacionamento de

proximidade e de domínio da situação.

Como já dito, é justamente essa especial relação com o bem jurídico protegido que coloca o

garante em posição diferenciada se comparado com as demais pessoas. Isso faz com que o rol de

garantidores seja restrito, limitado, e o delito de omissão imprópria um delito especial, pois somente

um círculo delimitado de autores pode realizá-lo.

Esse aparente raciocínio tautológico demonstra na verdade que o fundamento material da

previsão legal das hipóteses de garante não esgota sua função com a edição da lei, mas funciona

também como parâmetro interpretativo restritivo da posição de garante. Isso se deve ao fato da

previsão  legal  da  situação  de  garantia  ser  condição  necessária,  mas  não  suficiente  para  a

determinação da condição de garante;  pois,  o requisito formal depende da constatação, no caso

concreto,  da  existência  da  relação  material  de  proximidade  com o  bem jurídico  tutelado,  que

culmina numa situação de domínio sobre o processo causal do resultado tipico.

Desta feita, tendo em vista que a omissão imprópria não se dá alheia aos contextos sociais e

que  a  norma  de  cuidado  regula  relações  sociais  estabelecidas  nesses  contextos,  temos  que  a

225 CORREIA, Eduardo. Direito criminal I. Coimbra, 1971. p. 303.
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vinculação jurídica do garante que dá suporte ao dever jurídico especial de evitar o resultado não

pode ser artificial ao ponto de ignorar a referida trama social. O direito regula relações sociais e

essas, como matéria-prima jurídica, limitam o direito. Por isso, o rol de garantes é restrito ao âmbito

espacial em que seja factível aquele cuidado, que domina o perigo de lesão ao bem jurídico-penal.

Com isso, ressalte-se, não estamos dizendo que o direito não possa fomentar contextos de cuidado e

confiança que deseje ver assimilados pela sociedade, mas apenas que o fomento legal não pode se

desprender  das  relações  concretas.  Sobre  as  características  dos  delitos  de  omissão  imprópria,

escreve Alejandro Aponte Cardona:

“Ello  se  explica  porque,  además,  'al  tener  una  estrutura  equiparable  o
paralela a la activa, sus autores no son indiferenciados, sino que se hallan,
respecto  del  bien  jurídico,  en  lo  que  la  doctrina  llama  la  posición  de
garante, o sea que se trata de delicta própria'. De tal forma, en este tipo de
omisiones de carácter impropio, como se refuerza en el Tratado citado, 'sus
autores siempre son calificados, pues la ley no se limita a construir tipos
enunciando la norma deducida de modo imperativo, sino que, debido a la
mayor amplitud prohibitiva de esa formulación, limita el círculo de autores
a quienes se hallan en una particular relación jurídica que se considera
fuente de la obligación en la situación típica'.”226

Portanto, temos que a posição de garantidor é elemento típico dos delitos comissivos por

omissão que restringe o rol de sujeitos ativos desse delito, pois, condiciona a atribuição do status de

garante à existência de uma anterior relação de proximidade material do sujeito para com o bem

jurídico, definindo o 'quem' da omissão imprópria. Somente assim, a posição de garante assume a

função de “primer criterio de equivalencia227” da omissão com a ação correspondente.

Dessarte,  verificamos  que  a  posição  de  garante  surge  de  uma relação  concreta  especial

estabelecida entre o sujeito-garante e o bem jurídico protegido, ocorrida em um contexto social que

a valora positivamente e que legitima a exigência da ação de salvamento, com base num dever de

cuidado que despertar nos outros uma confiança no agir do garante suficiente para fazer nasce uma

expectativa jurídica. Nesse panorama a ideia de comunidade, como realidade que fortalece os laços

de solidariedade entre as pessoas e determina, em função disso, uma perda de espontaneidade na

determinação do destino de vida de cada um dos indivíduos integrantes daquela comunidade, faz

surgir 'normas de cuidados',  que servem de suporte para dogmática do direito penal dos delitos

zomissivos.

226 CARDONA, Alejandro Aponte. op. cit. p. 297.
227 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 854.
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III.2.2.2  AS FONTES DA POSIÇÃO DE GARANTE

Vimos que nos delitos de omissão imprópria o dever jurídico de evitar o resultado típico

incumbe somente a um grupo de pessoas determinadas, denominadas de garante, em face de uma

proximidade para com o bem jurídico tutelado que lhe dá domínio sobre a situação de perigo.

Conceitualmente, essa ideia é suficiente, mas, para fins práticos, resta definir quais as hipóteses em

que a lei penal reconhece aquela “relação fática de cuidado”.

Essa  previsão  legal  das  hipóteses  de  garantia,  como  vimos,  não  pode  ser  concebida

ignorando a situação concreta que exige um domínio de fato sobre o risco ou sobre o perigo para o

bem jurídico por parte do garante, assim como deve compatibilizar-se com a efetiva relação de

dependência e de confiança existente entre a sociedade e o sujeito-garante. Por outro lado, as fontes

da posição não podem ter sua gênese exclusivamente 'materializadas', sob pena de se ocasionar um

clima de desconfortável insegurança jurídica para o cidadão, em frontal desrespeito ao princípio da

legalidade, conforme explica Figueiredo Dias:

“A  questão  básica  é  pois  a  de  determinar  de  que  modo  podem

delimitar-se  os  deveres  de  garantia  jurídico-penalmente  relevantes

com  clareza  e  a  determinabilidade  suficientes  para  responder  às

exigências jurídico-constitucionais do nullum crimen sine lege.”228

III.2.2.2.1  AS TEORIAS FORMAIS

Feuerbach é o criador da teoria formal ou teoria dos deveres jurídicos. Segundo ele, existem

dois tipos de obrigações, as originárias, decorrentes do fundamento geral de não lesionar o outro e

as obrigações não originárias, cujo objeto é ajudar o outro. O agir tendente a evitar danos, portanto,

caracteriza-se,  segundo  o  autor,  como  obrigação  não  originária,  dependente,  por  isso,  de  um

fundamento jurídico especial. Os fundamentos jurídicos especiais da obrigação de evitar o dano,

segundo Feuerbach, são a lei e o contrato.229

Somente com Stübel o rol de fundamentos do dever jurídico de evitar o resultado típico é

complementado com a inserção da ingerência (o comportamento anterior que tenha gerado o perigo

de dano), formando a tríade de fontes do dever até hoje prevalente nos mais diversos ordenamentos

228 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 933.
229 FEUERBACH, Anselm V. Tratado de derecho penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi S.R.L, 1989, p. 66.
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jurídicos. Sobre o tema Figueiredo Dias escreve:

“No início da história dogmática desta questão deparamos de novo com
Feuerbach:  'um  crime  de  omissão  pressupõe  sempre  um  especial
fundamento jurídico (a lei  ou o contrato) através  do qual  se  dê base à
obrigatoriedade da comissão. Sem aquele ninguém será criminoso'. À lei e
ao contrato acrescentaria Stübel um terceiro fundamento (assente, ao que
parece,  num costume jurisprudencial):  o  da situação de perigo  anterior
criada pelo omitente, também dita situação de ingerência. Lei, contrato e
ingerência constituíam assim as três fontes do dever de garantia aceites por
aquela que ficou conhecida como a teoria formal do dever de garantia.”230

Conforme já dito, entendemos que esse modelo é o que melhor responde aos anseios de

segurança jurídica. A evolução fez com que as teorias formais, ou clássicas, buscassem descrever na

própria lei penal as fontes do dever jurídico especial de impedir o resultado típico nas omissões

impróprias,  estabelecendo  uma  dúplice  garantia  formal  –  a  saber,  a  lei,  o  contrato  e  o  atuar

precedente –, além da previsão dessas hipóteses numa lei penal.

De acordo com as teorias formais, a posição de garantidor decorre, exclusivamente, da lei,

do contrato ou de um atuar precedente. Podemos afirmar que, segundo essas teorias formais, não é

suficiente a relação de fato de proximidade entre o sujeito e o bem jurídico, necessário se faz o

reconhecimento dessa relação fática e sua representação em uma daquelas fontes. O fato é que a

teoria formal dos deveres de garante 'pura' está hoje praticamente abandona, apesar de prevalecer

ainda o rol das fontes de garante.

Segundo seus  detratores,  o  critério  formal,  por  si  –  isto  é,  interpretado isoladamente  –,

apresenta  falhas,  podendo  ser  demasiado  restritivo,  de  forma  indevida,  pois  apresenta  lacunas

punitivas que deixam de fora situações de evidente equivalência material entre a omissão e a ação

correspondente. Por outro lado, esse critério, não obstante respeitar a exigência de certeza jurídica,

por eliminar a possibilidade do surgimento de deveres de garante com base em regramentos morais,

éticos e religiosos, pode ser, no caso concreto, demasiado expansiva. Senão vejamos.

Imaginemos a situação de uma babá que teve confiado pelos pais os cuidados de uma criança

recém-nascida,  com  base  em  um  contrato  sem  validade  jurídica,  esse  contrato,  para  fins  de

fundamento formal do dever de agir do delito de omissão imprópria, se tomado em consideração a

teoria formal em sentido estrito, não serviria. Por seu turno, imaginemos agora que o contrato seja

230 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 934.
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válido, mas que a babá tenha faltado no dia acordado para cuidar do bebé, tendo os pais mesmo

assim se descuidado de sua vigilância, será que a babá deve responder por eventuais resultados

danosos  à  criança?  Cremos  que  não.  Em  posicionamento  similar,  Renata  Rieger  traz  à  baila

esclarecedor ensinamento de Ferrando Mantovani sobre a teoria formal dos vínculos de garante:

“Seu  mérito:  é  a  proclamada  exigência  do  imprescindível  'fundamento
jurídico-formal'  da  obrigação  de  garantia,  em  conformidade  com  o
princípio  da  legalidade.  Mas  sobre  o  'duplo  limite':  a)  de  'pecar  pelo
excesso',  já  que  é  incapaz  de  'selecionar'  no  âmbito  da  heterogênea
multiplicidade, presente em cada ordenamento jurídico, das obrigações de
agir previstas pelas fontes formais aquelas que têm uma real  'função de
garantia'  e,  portanto,  de  distinguir  e  circunscrever  as  hipóteses  de
responsabilidade para o não impedimento do evento; b) de 'pecar por falta',
porque, não sendo capaz de distinguir entre a mera obrigação contratual e
a  obrigação  de  garantia,  levaria  a  exclusão  desta  obrigação  (e  a
consequente responsabilidade penal omissiva) nos casos de 'invalidade do
contrato' mesmo que o sujeito tenha assumido o cuidado do bem e houve a
consequente confiança da parte que é titular ou do garante originário (ex. a
babá que é responsável pela criança). E, vice-versa, a tese acima referida
poderia  identificar  a  consequente  responsabilidade  penal  no  não
impedimento nos casos de 'validade do contrato',  mas sem que o sujeito
tenha assumido o cuidado do bem e sem que tenha havido confiança da
parte de terceiros (ex. o atraso da babá responsável pela criança que não se
apresentou no horário estabelecido com os pais.)”231

Diante disso, escorados no entendimento supracitado, defendemos que as teorias formais

carecem, sim, de ajustes materiais em casos específicos, sempre para que se delimite por critérios

materiais, de forma complementar, suas hipóteses. Entendemos, ressalte-se, que as interpretações

extensivas das situações de garantia, por critérios materiais, não são admissíveis. Por outro lado,

cumpre salientarmos, por oportuno, que ajustes materiais restritivos relativos a uma das hipóteses

legais  podem,  no  caso  concreto,  significar  a  exclusão  da  responsabilidade  de  um  sujeito  em

detrimento da atribuição da responsabilidade a outro, como ocorre, por exemplo, no caso da babá

que se atrasa, a qual tem sua responsabilidade de cuidado excluída em detrimento dos pais do bebê.

Ainda sobre as debilidades das teorias formais, vale transcrever as lições de Marta Felino:

“Este critério puramente lógico-formal, apesar do mérito de intentar uma
restrição do âmbito da omissão material ao eliminar possíveis referências a
deveres morais, religiosos, humanitários ou a deveres jurídicos gerais de
actuar, é débil. Pois bem, consegue ser nalguns casos demasiado estrito e
noutros  demasiado  lato.  Dir-se-á  que  adoptando  esta  orientação  não
haverá o dever de agir nalgumas situações de impreterível incriminação e,

231 RIEGER, Renata Jardim da cunha. op. cit. p. 67.
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simultaneamente,  acentuar-se-á  noutras  circunstâncias  a  potencial
capacidade do instituto das omissões impróprias para alargar a já aludida
tutela penal.”232

 

Mezger procurou corrigir as referidas debilidades da teoria formal substituindo a fonte legal

pela  fonte  consistente  em  um  preceito  jurídico.  Ademais,  quis  fundamentar  o  dever  jurídico

contratual numa assunção fática concreta do obrigado, visivelmente flexibilizando o anterior rigor

das fontes formais clássicas. O fato é que Mezger, por mais esforço que tenha empreendido em

sentido contrário, com as referidas alterações, terminou por ceder à materialização das fontes do

dever de garante, sobretudo, no que concerne à fonte, dita, contratual. Em face disso, a teoria de

Mezger  sobre  as  fontes  da  posição  de  garante  restou  suscetível  as  mesmas  críticas  das  teorias

materiais.233

Welzel, em posição similar a de Mezger, acrescenta à classificação deste a fonte que chama

de relação especial de lealdade, para nela incluir as comunidades de vida e de perigo. Parece-nos

que a inserção dessa nova fonte de agir aproxima de vez as teorias formais das ideias materiais,

visto que a lealdade nas relações de fato de garantia confunde-se com o princípio da confiança que

pauta  a  interpretação  dessas  relações,  e  que,  por  si,  é  subjetivo,  sem  respaldo  em  assertivas

expressas, ferindo, por isso, frontalmente, o sentimento de segurança jurídica que o princípio da

legalidade em última análise visa resguardar.234

III.2.2.2.1.1  FONTES ESPECÍFICAS DA POSIÇÃO DE GARANTE

III.2.2.2.1.1.1  A LEI PENAL

Segundo  Rosa  Maria  Cardoso  da  Cunha  o  princípio  da  legalidade  é  considerado  pela

dogmática  penal  como  garantia  política  de  caráter  liberal,  sendo  um  princípio  reitor  de  toda

produção  teórica  relativa  à  conceituação  do  delito.235 A lei  penal  é  considerada  fundamento

específico da posição de garantidor nos delitos omissivo impróprios,  configurando-se como sua

fonte mais genuína. A lei penal, ainda, de acordo com o ponto de vista formal, serve de pressuposto

de validade geral das demais fontes do dever de garantia, inclusive, da lei extrapenal. Em outras

palavras, podemos afirmar que, em face do princípio da legalidade penal, não há fundamento da

232 RODRIGUES, Marta Felino. op. cit. p. 55.
233 MEZGER, Edmundo. op. cit. p. 245-246.

234 WELZEL, Hans. Derecho Penal Aleman. 11ª Ed. Editorial jurídica de Chile. Chile, 1997. p. 257.

235 CUNHA, Rosa Maria Cardoso. op. cit. p. 56-57.
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garantia do bem jurídico-penal que não esteja, expressamente, previsto em lei penal.

A lei penal, fundamento geral da posição de garante, como dito, prevê dentre o rol de fontes

dessa posição especial, como fundamento específico, a própria lei, desta feita, o preceito legal, penal

ou extrapenal,  produto  do  devido  processo  legislativo,  emanada da  Casa  Legislativa.   Sobre  o

caráter stricto sensu dessa fonte do dever de agir, explica Sheila Bierrenbach que a extensão  de atos

infra-legais  no  âmbito  desse  conceito  significaria  uma  evidente  violação  do  princípio  da

legalidade.236 Saliente-se, por oportuno, que há autores que admitem o surgimento da posição de

garante, nessa hipótese legal, a partir de atos administrativos de caráter normativo e de decisões

judiciais.237

Cumpre salientar, entretanto, que a posição de garante não surge, automaticamente, da lei.

Conforme vimos, a posição de garante e seu respectivo status debitoris dependem de uma posterior

verificação  da  existência  dos  vínculos  materiais  que  temos  chamado,  aqui,  de  relação  de

proximidade de fato. Em posição similar, Sheila Bierrenbach afirma que:

“(...) a adoção da tríade legal de garantes, baseada na tradicional teoria
das fontes formais dos deveres jurídicos, não fornece ao intérprete critérios
seguros  de  delimitação  das  posições  de  garantia  e  dos  deveres  delas
decorrentes,  razão por  que  é  imprescindível  buscar  ajuda na  teoria  das
funções de Kaufmann, que nos apontará critérios materiais (...).”238

Em passagem que considera insuficiente a fixação de fontes fontes da posição de garante,

Zaffaroni chega a afirmar que o critério formal seria um critério relativo, insuficiente, por si, para

imputar a alguém a função de garantidor da não ocorrência de um resultado típico. São essas suas

palavras:

“(...)  o  enunciado  geral  não  significa  que  qualquer  dever  gerado  por
alguma  dessas  fontes  implique  encontrar-se  o  obrigado  em  posição  de
garantidor,  mas trata-se apenas de um indicador geral  dos modos pelos
quais se pode alcançar essa particular posição jurídica. O certo é que, por
qualquer dessas vias, a posição de garantidor não passa de um critério
relativo, que ainda necessita de muita depuração.” 239

Janaina  Conceição  Paschoal  adota  posicionamento  similar,  exigindo  complementos

236 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 77.
237 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1991, v. I, p. 135.
238 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 76.
239 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte geral. v.
I. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. P.466.
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materiais aos requisitos formais da posição de garante, alertando que “o fato de a lei prever deveres

especiais entre determinadas pessoas e de a lei penal permitir equiparações não pode significar

uma  equiparação  automática.  A  posição  de  garantidor  vem  para  suprir  a  ausência  de  tipo

específico, mas somente ela não pode fazer concluir pela presença de tipo e, consequentemente, de

crime.”240 

Concordamos, portanto, com os referidos autores, na parte em que asseveram que a previsão,

meramente, formal no texto da lei da hipótese de garantia não é suficiente para se determinar em

termos absolutos a qualidade de garante a certo sujeito, mas é condição indispensável para tanto.

Assim, a lei formal, pela mera previsão da hipótese de garantia, não é bastante para fazer incidir

sobre o sujeito o título de garante da não ocorrência do resultado típico. Faz-se necessário um plus,

um além disso, de cunho material, consistente na relação fática do sujeito para com o bem jurídico,

que se constitua numa relação de cuidado. Sem essa relação de cuidado, não se configura a posição

de  garantidor,  nem muito  menos  o  dever  jurídico  de  evitar  o  resultado  correspondente  àquela

posição subjetiva especial, que pressupõe um domínio de fato da situação de perigo e ampara a

confiança da sociedade sobre o sujeito-garante.

III.2.2.2.1.1.2  A ASSUNÇÃO FÁTICA DA RESPONSABILIDADE

A segunda fonte formal do dever de garante é a assunção fática da responsabilidade. Essa

fonte formal teve origem histórica na tradicional fonte contratual. Entretanto, a assunção voluntária

não se importa com fatores puramente formais da avença, tendo essa fonte da posição de garante

assumido uma feição mais flexível – porém, não indefinida –, que a original fonte contratual. A

atual formatação decorre de algumas correções proporcionadas por critérios materiais de atribuição

de responsabilidade, conforme nos explica Sheila Bierrenbach, ao comentar o artigo 13, §2, “b”, do

Código Penal brasileiro:

“A tradicional fonte formal da posição de garantia fundada nas relações
contratuais  vem  merecendo  algumas  correções  através  de  critérios
materiais.  (…) Trata-se da denominada assunção voluntária de custódia,
com ou sem contrato, como fonte da posição de garantia. (…) Importante
ressaltar  que,  se  por um lado,  é desnecessário um contrato formal  para
fazer  nascer  a posição de garantia com os deveres  a ela inerentes,  por
outro,  é  imprescindível  que  o  garante  assuma,  efetivamente,  a  referida
custódia para que possa responder pela omissão.”241

240 PASCHOAL, Janaina Conceição. op. cit. p. 47.
241 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 79.
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Cezar Bitencourt afirma que “durante muito tempo se falou em dever contratual. Ocorre,

porém, que o contrato não esgota todas as possibilidades de assunção de responsabilidade”, assim,

“o que importa é que o sujeito voluntariamente se tenha colocado na posição de garantidor”.242

Desse  modo,  a  expressão  assunção  fática  de  responsabilidade  procura  apreender  as  variantes

concretas da situação em questão, buscando superar as falhas da fonte contratual em sentido estrito,

sobretudo quando o antigo dever contratual não representava a intenção da lei penal.

A assunção  voluntária  da  responsabilidade  dispensa  o  rigor  formal  do  negócio  jurídico

contrato, contenta-se com a mera voluntariedade do garante em assumir a garantia do bem jurídico,

por meio da manutenção de uma relação de cuidado, fundamentada, justamente, naquela posição

especial  que propicia ao sujeito-garante o domínio sobre a situação de perigo para com o bem

jurídico tutelado. Cirino dos Santos, nesse sentido, afirma que “a responsabilidade de impedir o

resultado pode ser assumida por ato de vontade (contratual ou extracontratual) do garantidor, em

que a assunção fática da proteção é decisiva, porque a confiança na ação do garante cria relações

de dependência e encoraja a exposição a riscos que, de outro modo, seriam evitados.”243 

Assim, a validade contratual ou mesmo a existência de um contrato que tenha como objeto a

guarda do bem jurídico  tutelado não se  fazem necessárias  nessa hipótese  de  garantia,  restando

eximida a presença de uma fonte formal civil para fins de garantia. É com base nisso que Sheila

Bierrenbach afirma, por exemplo, que:

“(...)  aquele  que  se  oferece,  voluntariamente,  para  auxiliar  um  cego  a
atravessar uma rua, não poderá, a meio do caminho, desistir de ajudá-lo.
No entanto, a babá contratada formalmente, que desiste do emprego antes
de  iniciar-se  a  relação  empregatícia,  não  responderá  pelas  lesões
porventura sofridas pela criança que lhe seria confiada. No entanto, aquela
que  inicia  o  serviço  será  responsabilizada,  mesmo que  o  contrato  nulo,
devendo, ademais, continuar em seu posto, após o término de seu horário
até ser substituída.”244

Assis Toledo referindo-se ao artigo 13, §2º, “b”, do Código Penal brasileiro declara, com

suporte  em razões,  aparentemente,  pragmáticas,  que não deve ser  transferida para o âmbito  do

direito  penal  questões civis  relativas  à  validade do negócio jurídico fonte do dever  de garante,

ressaltando que o CP não teria definido o modo que o obrigado assume a posição de garantidor. São

242 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: Parte geral. v. I. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 174.
243 SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 215-216.
244 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 79.
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estas suas palavras:

“A segunda hipótese (letra b) refere-se a quem tenha assumido, de algum
modo, o dever de agir para impedir o resultado. O Código, todavia, não
definiu o “modo” ou os casos em que o obrigado assume a posição de
'garante'.  Nem se  deve  restringir  esta  hipótese  às  obrigações  de  índole
puramente  contratual  de  sorte  a  permitir-se  o  transplante,  para  a  área
penal,  de  infindáveis  discussões sobre questões prejudiciais  em torno da
validade ou da eficácia do contrato gerador da obrigação. Penso que, aqui,
a solução deve apoiar-se no princípio de que a posição de garante surge
para  todo  aquele  que,  por  ato  voluntário,  promessas,  veiculação
publicitária  ou  mesmo contratualmente,  capta  a confiança dos  possíveis
afetados por resultados perigosos, assumindo, com estes, a título oneroso
ou não, a responsabilidade de intervir, quando necessário, para impedir o
resultado lesivo.  Nessa  situação se  encontram:  o  guia,  o  salva-vidas,  o
enfermeiro,  o  médico  de  plantão  em  hospitais  ou  prontos-socorros,  os
organizadores de competições esportivas etc.” 245

Zaffaroni explica que a relação de confiança é essencial para que o contrato ou a aceitação

ou assunção voluntária  vincule  o sujeito  para  fins  de garantir  a  incolumidade do bem jurídico

protegido. Escreve o professor argentino que a eficácia jurídica do contrato como fonte da posição

de garante depende da existência de um dever de cuidado, de vigilância e de proteção de onde

provém aquela confiança. Conclui seu raciocínio Zaffaroni expressando a importância que dá para a

confiança depositada no outro no âmbito do processo de concepção do dever de garantia:

“En cuanto a la confianza, de la circunstancia de que sea ésta la que funde
la posición de garante, y no el contrato em si, no puede concluirse que debe
ser tal  que haya determinado al  outro participante a prescindir de otras
medidas de seguridad, porque la confianza mutua (Vertrauen um Vertrauen),
no tiene por qué estar dada de esta manera(...).”246

Termino o tópico com as lições de Heleno Fragoso que, em sintonia com aqui defendido,

entende que a assunção, de outra forma, da responsabilidade de impedir o resultado, constante no

artigo 13, §2º, do CP, defende as interações dos critérios formais e materiais das fontes do dever de

garantia, admitindo que a partir de fontes formais – isto é, previstas em lei penal –  desde que exista

espaço de interpretação no texto legal,  sejam empreendidas as devidas correções materiais  pelo

intérprete:

245 TOLEDO, Francisco de Assis. op. cit. p. 117-118.
246 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 468.
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“(...) o decisivo jamais poderia ser o contrato, que cria direitos e deveres
entre as partes para os fins do direito privado. Essencial é que o agente
tenha assumido, de fato, seja ou não em virtude do contrato, a posição de
garantidor. É o caso da enfermeira, do salva-vidas, do professor de natação
ou  do  guia  alpino.  O  dever  de  garante  não  se  confunde  com  o  dever
contratual,  sendo  indiferentes  às  limitações  que  surjam  do  contrato
inclusive  à  validade  jurídica  deste.  É  indispensável  e  suficiente  que  o
agente tenha assumido a posição de fato de garantidor, mesmo que a isto
não obrigue o contrato. Ex.: a enfermeira que permanece em serviço após o
seu horário de trabalho. Não se exige mais do que a factual assunção da
posição  de  garantidor,  podendo  inexistir  qualquer  vinculação  jurídica.
Assim, por exemplo, o pedestre que resolve auxiliar um cego a atravessar a
via  pública,  não  pode  abandoná-lo  em  meio  ao  tráfego  perigoso  de
veículos, e comete crime se sobrevém lesão corporal ou morte em virtude de
atropelamento.”247

III.2.2.2.1.1.3  A INGERÊNCIA

Coube a Stübel o complemento da teoria clássica com a inserção do terceiro fundamento

formal do dever de garantia nas omissões impróprias – a saber, o atuar precedente perigoso criado

pelo próprio omitente.248 O atuar precedente foi formulado no início do século XIX, servindo de

instrumento de preenchimento de lacunas naquelas situações em que o julgador acreditava que a

omissão  era  merecedora  de  uma  sanção  penal,  sendo,  ao  que  parece,  produto  da  construção

jurisprudencial.249

Os mais diversos ordenamentos jurídicos, em seus estatutos penais, preveem, como uma das

fontes formais da posição de garante da não ocorrência do resultado desvalorado, o comportamento

anterior do sujeito que cria ou gera o perigo de lesão para o bem jurídico-penal. Essa hipótese legal

de imputação da responsabilidade é conhecida por ingerência, tendo a escolha dessa denominação

sido pautada na ideia central desse instituto penal – isto é, a “intromissão na esfera jurídica alheia”,

por obra de Nagler.250

Há severas críticas por parte de importante setor da doutrina penal quanto a essa fonte da

posição de garante, sobretudo, no que concerne à indeterminação de sua extensão.251 Figueiredo

Dias, por exemplo, declara que a fundamentação da posição de garante na ingerência não é clara o

suficiente para responder questões essenciais, ficando em aberto a determinação dos requisitos do

atuar precedente gerador do vínculo formal de garantia, assim como a desejada distinção entre os

247 FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit. p. 232-233.
248 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 934.
249 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 465.
250 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 80.
251 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 71.
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deveres meramente morais ou sociais e os deveres jurídicos.252

Não obstante isso, conforme nos relata Janaina Paschoal, “vige o entendimento de que o

comportamento anterior que leva ao resultado obriga que o responsável por tal comportamento aja

para impedir esse mesmo resultado”. A mesma autora cita, rotulando-o de exemplo clássico, o caso

“do jovem que,  por brincadeira de mau gosto empurra o colega, que não sabe nadar,  para a

piscina, colocando-se, assim, na obrigação de pular para salvá-lo, sob pena de responder pelo

resultado morte.”253 Em sentido similar temos Stratenwerth afirmando que “hoy está reconecido en

todo caso el principio de que una conducta que genera un peligro puede obligar, dentro de ciertos

límites, a conjurar el peligro creado por el mismo sujeto.”254

A admissão da figura da ingerência como fonte da posição de garante, no entanto, exige

condicionantes.  Vives  Antón,  por  exemplo,  afirma  que  o  aproveitamento  da  fonte  de  garantia

ingerência depende da observância dos requisitos propostos por Rudolphi – a saber, que o atuar

precedente seja a causa do perigo ou origine a situação de vulnerabilidade do bem jurídico protegido

pela lei penal, bem como que a omissão posterior seja a razão principal da ocorrência do resultado

típico  que  se  queria  evitar  com a  ação  devida.  O  professor  da  Universidade  de  Valência,  em

posicionamento  que  não  é  pacífico,  declara  ainda  que,  como  consequência  lógica  das

condicionantes  acima mencionadas,  a assunção da função de proteção, por si,  não cria o dever

especial de evitar o resultado típico para o sujeito. O dever especial surgiria apenas com aquelas

atuações dolosas, propriamente, “criadoras de uma ocasião de risco para o bem jurídico.”255

Jescheck & Weigend, por seu turno, escrevem que a fonte da posição de garante baseada no

atuar  precedente  perigoso  tem fundamento  no  dever  geral  de  abstenção  de  lesionar  a  outrem,

concluindo que quem cria  o  perigo de dano,  deve,  por  conseguinte,  ficar  responsável  pela  não

concretização da lesão. Complementam dizendo que a eficácia jurídica obrigacional da ingerência

depende de três características do atuar precedente: a saber, que promova um perigo adequado ao

dano, que contrarie o dever de não lesar outrem e que o atuar precedente desrespeite a norma de

cuidado do bem jurídico protegido. São essas suas palavras:

“El deber de garante derivado del actuar precedente peligroso descansa
sobre la prohibición de lesionar a otro ('neminem laede'). Quien provoca el
peligro de que otro sea dañodo (injerencia) debe cuidar de que tal riesgo no

252 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 936.
253 PASCHOAL, Janaina Conceição. op. cit. p. 51-52.
254 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 465.

255 VIVES ANTÓN, Tomas S. op. cit. p. 617-618.
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se materialice en un resultado típico (…). Sin embargo, el deber de evitar el
resultado no surge de la simple causación de un peligro sino que, más bien,
la idea de injerencia debe ser restringida por tres vías. En primer lugar, el
actuar precedente debe haber provocado el peligro cercano (adequado) del
ocasionamiento del daño. En segundo lugar, la actuación previa debe haber
sido contraria a deber (aunque no sea culpable) desde un punto de vista
objetivo  (…).  Finalmente,  la  contrariedad  a  deber  debe  consistir  en  la
infracción de la norma que sirve precisamente para la protección del bien
jurídico  afectado.  (…)  Por  injerencia  es  también  responsable  quien
neutraliza una condición protectora existente, quien elimina a otra persona
dispuesta a la protección y quien hace surgir una nueva fuente de peligro
que puede consistir en el desencadenamiento de fuerzas naturales o en la
no supervisión de las personas a él confiadas.”256   

Stratenwerth  informa  que,  inicialmente,  a  doutrina  majoritária  não  exigia  que  o  atuar

precedente fosse antijurídico, contentando-se que a conduta prévia apenas gerasse o perigo para o

bem jurídico  protegido,  mesmo  que  aquela  conduta  detivesse  a  qualificação  jurídica  de  lícita.

Entretanto, o mesmo autor ensina que hoje a maioria da doutrina considera requisito da ingerência o

qualificativo  de  ilícita  da  conduta  anterior,  ou  seja,  que  ela  seja  contrária  ao  dever  jurídico.

Ilustrativos  exemplos  práticos  da questão são os casos  dos deveres de auxílio  em acidentes  de

trânsito:

“Tienen gran importancia práctica las  exigencias  puestas  a la conducta
previa, sobre todo en atención a los deberes de auxilio del automovilista
que  ha  causado  un  accidente.  Al  respecto,  entretanto,  la  praxis  se  ha
manifestado claramente en el sentido de que la utilización del vehículo en
forma completamente adecuada al derecho de tránsito no fundamenta un
deber de garante cuando ella conduce a la lesión de otro participante en el
tránsito. Pero si el automivilista causa el accidente mediante una conducta
contraria  al  cuidado  y  no  auxilia  a  la  víctima  conociendo  su  lesión,
responderá,  según  las  circunstancias  del  caso,  por  lesiones  dolosas  u
homicidio  doloso,  en  grado  de  consumación  o  tentativa.  Esto,  en  gran
medida,  está fuera de discusión.   Pero sigue siendo dudosa y oscura la
cuestión de si la contrariedad a deber de la conducta previa es realmente la
circunstancia decisiva para el deber de garante o si aquí hay que tener em
cuenta otros puntos de vista.”257

Sheila Bierrenbach entende que a mera causação do perigo pelo atuar prévio do ingerente

não o transforma em omitente, fazendo-se imprescindível para tanto para tanto que o atuar anterior

seja ilícito, que crie, de fato, um perigo para o bem jurídico protegido e que o perigo criado pela

conduta prévia seja idônea à produção do resultado que se quer ver evitado pela lei penal. Antes,

256 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit. p.. 673.

257 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p.. 466-467.
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porém, a ilustre professora, chamando atenção para as inúmeras divergências que pairam  sobre a

temática  das  qualidades  da  conduta  anterior,  nos  traz  interessante  síntese  sobre  o  estado  da

discussão do assunto em diversos países:

“Na Espanha, para Emílio Octavio de Toledo y Ubieto e Susana Huerta
Tocildo (...),  o  comportamento prévio há de ter  caráter  imprudente.  (…)
Adiante,  aduzem  os  autores  que  a  conduta    precedente  deve  ser
antijurídica,  isto  é,  uma  ação  perigosa  que  exceda  os  limites  do  risco
permitido, ficando de fora do âmbito do dever de garantia os casos de atuar
precedente perigoso mas lícito. Em Portugal, para Eduardo Correia (…), o
comportamento anterior deve estar despido de culpa. (…) Na Itália, para
Giovanni  Grasso  (…),  a  ação precedente  deve  ter  criado um 'adequado
perigo', para a verificação do evento, e deve resultar objetivamente injusta.
Na Alemanha, para Welzel (…), aquele que com o fazer ativo, ainda que
sem culpa, tenha dado lugar ao perigo iminente do resultado típico, tem o
dever  de  impedir  a  produção  do  resultado.  (…)  Para  Jescheck,  o
comportamento  prévio  deve  ter  sido  objetivamente  contrário  ao  dever  –
ainda que não culpável. No Brasil, para Alcides Munhoz Netto (…), não se
faz  necessária  a  previsibilidade  do  perigo,  já  que  o  dever  de  evitar  o
resultado surge a partir do momento em que o agente toma conhecimento
do risco gerado por sua conduta precedente. (…) Para Nelson Hungria (…),
a  atividade  precedente  pode  ser  culposa,  ou  mesmo  não  culposa  e
inconsciente.”258

Regis  Prado  adota  posicionamento  similar  a  Jescheck  &  Weigend,  condicionando  o

surgimento do dever jurídico de evitar o resultado à causação anterior de um perigo “próximo à

ocorrência do resultado”, que essa ação anterior seja “contrária ao dever” e que tenha existido

“transgressão da norma protetora do bem jurídico lesado.” Afirma também que a conduta anterior

para que seja apta a fundar a posição de garante deve ser “preferencialmente ilícita”.259

Wessels entende que a conduta precedente apta para fazer surgir o dever de garantia para o

ingerente  deve  ser  desconforme  ao  direito,  restando,  no  máximo,  para  a  conduta  antecedente

conforme ao direito um dever de assistência,  aparentemente distinto do dever de garantia.  Esse

entendimento fica claro nessa passagem:

“Uma conduta antecedente conforme ao dever, de acordo com o tráfego e
legal, como, por exemplo, a lesão do agressor em legítima defesa ou a lesão
de um partícipe do trânsito apesar do modo de conduzir isento de defeitos e
de acordo com o trânsito, não funda uma posição de garantidor, mas só um
dever de assistência decorrente do § 330c.” 260

258 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p.. 81-82.
259PRADO, Luiz Regis. op. cit. p. 286.
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Bacigalupo manifesta-se pela restrição do ato anterior para fins de fundar o dever de garantia

àquelas situações em que a atuação precedente seja em desconformidade com o direito. Menciona,

para tanto, passagem da obra de Welzel, para quem “no existe ninguna razón para constituir en

garante al conductor que maneja de acuerdo con las normas de tránsito y que lesiona a otro que

está en estado de ebriedad y no le presta ayuda (…).”261

Sobre isso Zaffaroni escreve que, em geral, aceita-se que uma conduta anterior, adequada ao

direito, pode fazer surgir a posição de garante por ingerência. Declara ainda que, na situação do

automobilista que conduz corretamente e, mesmo assim, causa uma lesão a pedestre e, ato contínuo,

abandona a vítima, de acordo com a lei penal argentina essa situação é típica, caracterizando uma

situação de omissão imprópria.262

Quanto à qualidade do atuar precedente, parece evidente que o direito de hoje admite e,

inclusive, em certos casos, fomenta, atividades de risco para a sociedade. Parece-nos, também, que

aqueles  que  se  proponham  a  realizar  aquelas  atividades  de  risco  trazem  para  si  uma

responsabilidade adicional, referida a esses riscos e perigos, no sentido de que essas fontes de perigo

não acarretem lesões para os outros, que confiam na sua imunidade. A grande questão, portanto, a

ser respondida, e que hoje ainda não tem resposta uníssona da doutrina penal, é saber se uma lesão

decorrente  dessa  atividade  arriscada,  não  obstante  o  respeito  a  todas  as  regras,  gera  uma

responsabilidade penal. Como caminho indicativo da conclusão, encerro este tópico com as palavras

de Strantenwerth:

“Pero sigue siendo dudosa y  oscura la  cuestión de si  la  contrariedad e
deber de la conducta previa es realmente la circunstancia decisiva para el
deber de garante o si aquí hay que tener en cuenta otros  puntos de vista.
La  doctrina  propone  diversos  criterios.  Así,  p.  ej.,  se  sostiene  que  será
decisivo  establecer  'si  el  autor  ha  sobrepasado  su  ámbito  general  de
actuación  a  costa  de  otras  personas,  si  ha  creado  el  peligro  'por  una
conducta previa que incrementa el riesgo por encima del actuar cotidiano'
o si objetivamente ha llevado a cabo la acción del correspondiente delito de
comisión.  Todas  estas  propuestas  desembocan en  la  idea  de  que  lo  que
fundamenta el  deber de garante tiene que ser un riesgo no cubierto por
intereses de rango superior (ni permitido por esta razón).”263

260 WESSELS, Johannes. op. cit. p. 164.

261 BACIGALUPO, Enrique. Delitos improprios de omisión. Bogotá: Temis, 1983, p. 147.
262 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p. 469.
263 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 468.
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III.2.2.2.2  AS TEORIAS MATERIAIS

As teorias funcionais, materiais ou modernas, buscam fundamentar as fontes da posição de

garantidor em critérios materiais ou de justiça, não escritos264, sendo Armin Kaufmann seu criador.

Os defensores dessa corrente de pensamento baseiam a posição de garantidor numa relação próxima

e  concreta  para  com  o  bem  jurídico-penal,  relação  essa  que  faz  surgir,  como  consequência,

expectativas  sociais  pautadas  em  relações  de  confiança  entre  as  partes  envolvidas  e  entre  a

sociedade e o garante obrigado. Jeschechk e Weigend bem resumem essa ideia:

“Todos los deberes de impedir el resultado descansan sobre la idea básica
de que una persona determinada está llamada de un modo especial a la
protección del objeto del bien jurídico puesto en peligro, y que todo el resto
de los copartícipes confían y pueden confiar en la intervención activa de
essa persona.” 265

Kaufmann adota critérios de definição das fontes da posição de garante baseados no sentido

social  dos  comportamentos  dos  membros  da sociedade,  sendo a proteção ou a  guarda do  bem

jurídico-penal, assim como a posse das fontes de perigo para os referidos bens, que pressupõe o

controle e a vigilância de determinadas fontes de perigo, os fatores sociais reitores do surgimento

das posições de garante. Esses fundamentos materiais funcionariam como gatilhos, segundo o autor

alemão, das responsabilidades do garante, caracterizadas como deveres de assistência e deveres de

vigilância. Esclarecedoras são suas palavras:

“Objeto de los mandatos de evitar resultados, relevantes para los delitos de
omisión impropia, es por lo general el impedir la lesión de bienes jurídicos.
La posición de garante consiste, pues, en una posición de protección com
respecto  a  un  bien  jurídico.  La  tarea  de  defensa  del  garante  puede
orientarse en dos direcciones: por una parte, el sujeto del mandato puede
tener que estar  'vigilante' para proteger determinado bien jurídico contra
todos los ataques, vengan de donde vengan; (…) Por otra parte, la posición
de  garante  puede  consistir  en  la  supervisión  de  determinada  fuente  de
peligros, no importando a qué bienes jurídicos amenazan peligros desde
esta fuente.”266

A determinação  das  situações  em  que  surge  essa  posição  de  garantidor  pelos  critérios

264 SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 214.

265 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit. p. 668.

266 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 289-290.
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materiais, por meio do critério de ilicitude material, corrige, sem dúvidas, algumas das distorções

das  teorias  formais.  No entanto,  como já antecipado, acarreta,  como efeito  colateral,  em certos

casos, a ampliação das hipóteses de proteção, fazendo depender suas definições de juízos concretos

posteriores,  não do legislador,  mas,  exclusivamente,  do juiz  do caso concreto  que,  em face da

amplitude  dos  parâmetros,  fica  com ampla  liberdade  decisória.  Há,  efetivamente,  um abalo  do

postulado da segurança e da certeza do direito, agravando o mal-estar que a sensação de incerteza

diante das novidades vigente na sociedade moderna ocasiona.

 Esse  ponto  de  vista  material  encontra-se  fortalecido  em sociedades  em que  se  dá  uma

absolutização do princípio da solidariedade, do qual se deduz, segundo os ensinamentos de Günther

Jakobs, que, “um ordenamento social não tem porque limitar-se a gerar pessoas que não perturbem

outrem, senão que pode conter também o dever de proporcionar ajuda a outra pessoa, de edificar

com ela – de forma parcial – um mundo em comum e, desta forma, assumir em relação a ela, uma

relação positiva.”267

Feitas essas ressalvas, cumpre dizermos que teoria material foi especialmente desenvolvida

pela doutrina alemã, a qual apresenta importantes contributos, todos, decorrentes de construções

variantes da concepção original de Armin Kaufmann. Günther Jakobs, por exemplo, divide as fontes

da posição de garante em situações oriundas da competência institucional e em situações oriundas

da competência por pertença a uma organização.268 Schünemann, por sua vez, com sua teoria do

domínio sobre o fundamento (ou causa) do resultado, utiliza como critério auxiliar a análise das

relações de guarda do bem jurídico e do controle ou do domínio sobre as fontes de perigo.269

O certo  é  que  nenhum desses  critérios  materiais  é  capaz  de  atendar  aos  postulados  da

segurança jurídica, pois não permitem que se chegue, com absoluta certeza, a uma definição anterior

das hipóteses de garantia vinculantes do sujeito que se encontra diante de uma situação especial.

Não obstante isso, consideramos que o estatuto material não merece ser descartado, muito pelo

contrário, deve ser utilizado como instrumento de correção das hipóteses formais, sempre que o

texto  legal  destas  admitam a  interpretação naquele  sentido.  Em face  disso,  no  tópico  seguinte

trataremos de algumas situações consideradas pela doutrina penal como fonte material da posição de

garante.

267 JAKOBS, Günther. op. cit. p. 8.
268 Idem.
269 SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit. p. 265 e ss.
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III.2.2.2.2.1  OS TOPOS MATERIAIS DAS POSIÇÕES DE GARANTE

O ponto de vista material parte da ideia central, que consideramos correta, de que é requisito

da posição de garante a existência de uma relação de fato prévia, de proximidade entre o sujeito e o

bem jurídico protegido. Essa relação fática de proximidade é exatamente o que caracterizaria a

especialidade  da  posição  de  garante  e  que,  em última análise,  fundamenta  o  dever  de  agir  do

garante, conforme nos explica Kaufmann:

“La  calificación  de  delito  de  omisión  impropia  requiere,  además  del
carácter  de  delito  especial,  una  relación  singularmente  estrecha  del
especial sujeto del mandato con el bien jurídico garantizado, una posición
de obligado que,  por  contenido de injusto y de culpabilidad,  justifica la
equiparación de omitir impedir el resultado com ejecutarlo.”270

A estreita  ligação  entre  o  sujeito-garante  e  o  bem jurídico,  justificante  da  garantia  em

questão, é tão significativa para a sociedade que a confiança na intervenção salvadora do sujeito-

garante assume o status de obrigação jurídica com efeitos penais. Conforme vimos, coube a Armin

Kaufmann estruturar, por primeiro, a teoria material ou teoria das funções, baseando sua formulação

em estudos de casos, e que culminaram em duas orientações: a saber, aquelas situações em que a

função do sujeito é proteger o bem jurídico, hipótese em que temos a função de guarda do bem

jurídico; e aquelas situações em que a função do sujeito é o controle sobre certas fontes de perigo

(nesse caso temos, a função de vigilância, controle e segurança).

Sobre  os  deveres  do  garante,  explica  Kaufmann  que  a  posição  de  garante  fundada  no

mandato de proteção do bem jurídico vincula o sujeito à proteção deste bem em face de todos os

ataques ao bem, enquanto que a posição de garante baseada na função de vigilância ou de controle

impõe que o sujeito neutralize a fonte de perigo que vigia ou que controla. São as seguintes as

palavras de Kaufmann:

“La posición de garante consiste, pues, en una posición de protección com
respecto  a  un  bien  jurídico.  La  tarea  de  defensa  del  garante  puede
orientarse en dos direcciones: por una parte, el sujeto del mandato puede
tener que estar 'vigilante' para proteger determinado bien jurídico contra
todos los ataques, vegan de donde vengan; aquí la función de protección
consiste  en  la  'defensa  en  todos  los  flancos'  del  concreto  bien  jurídico
contra  peligos  de  todo  género.  Esta  imposición  de  tareas  prevalece  en
aquellas posiciones de garante que están reconecidas directamente en un

270 KAUFMANN, Armin. op. cit. p. 283.



125

precepto jurídico, así como en aquellas basadas en la asunción fáctica de
deberes  contractuales.  Por  otra  parte,  la  posición  de  garante  puede
consistir  en  la  supervisión  de  determinada  fuente  de  peligros,  no
importando a qué bienes jurídicos amenazan peligros desde esta fuente. La
misión de protección del garante tiene por contenido el 'poner coto a la
concreta fuente de peligros'; sólo secundariamente, como efecto reflejo, se
deriva la garantía de aquellos bienes jurídicos amenazados por esta fuente
de peligros.”271

Wessels afirma que os critérios materiais de definição da posição de garante baseiam-se em

duas  “posições  fundamentais”:  os  deveres  especiais  de  proteção  dos  bens  jurídicos  e  a

responsabilidade  por  determinadas  fontes  de  perigo.  A primeira  posição  decorre  de  preceitos

jurídicos especiais  ou de relações juridicamente asseguradas de íntima solidariedade natural,  de

outras  relações  de  vida  e  perigo  e  da  aceitação fática  de  deveres  de  proteção e  assistência.  O

segundo gênero de situações materiais que geram a posição de garante é a responsabilidade por

determinadas fontes de perigo que decorre, segundo Wessels, do dever de segurança no tráfego, do

dever de defesa frente a perigos, do dever de fiscalização de terceiro e de uma conduta antecedente

contrária ao dever e criadora de perigo.272

Segundo o professor alemão, são hipóteses de deveres decorrentes de preceitos jurídicos e

relações de íntima solidariedade, os deveres de proteção e assistência entre cônjuges, os deveres

entre parentes em linha reta, os deveres entre irmãos e até mesmo os deveres entre noivos. Por sua

vez,  são  deveres  provenientes  das  relações  de  vida  e  de  perigo,  por  exemplo,  os  deveres  de

assistência recíproca e de proteção entre alpinistas em expedições e os deveres entre participantes de

outras  situações  de  perigo  socialmente  típicas.  Para  Wessels,  no  âmbito  da  aceitação  fática  de

deveres de proteção, o compromisso de cuidado deve ampliar a confiança a tal ponto de se fazer

impossível a tomada de outras medidas de segurança e, por fim, termina o professor afirmando que

o que denomina de conduta precedente identifica com a ingerência.273

Figueiredo Dias adota uma teoria 'material-formal', utilizando como método de estudo dos

deveres de garantia uma 'tipologia' de casos que, segundo pensamos, muito se aproxima das teorias

materiais.  O  professor  português  ensina  como  primeiro  grupo  de  situações  de  garantia  a  que

decorrem de deveres de proteção e assistência a um bem jurídico necessitado. Inclui nesse âmbito as

relações de proteção familiar, as relações de estreita comunidade e a assunção voluntária de guarda

271 KAUFMANN, Armin. Ibidem, p. 290.

272 WESSELS, Johannes. op. cit. p. 163-164.

273 Idem.
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de um certo bem jurídico.

O segundo grupo de situações de garantia decorre de deveres de vigilância e segurança face a

uma fonte de perigo. Inclui, nesse grupo, Figueiredo Dias, a ingerência, o dever de fiscalização de

fontes de perigo no âmbito de domínio próprio e o dever em face de atuação de terceiros. Esclarece,

ainda, que o segundo grupo impõe um vínculo mais estreito que o primeiro, visto que enquanto este

obriga o sujeito-garante a obstar ataques de todas as espécies contra o bem jurídico tutelado, no

segundo  grupo  o  garante  responde  apenas  pelos  perigos  oriundos  da  fonte  de  perigo  que  tem

disposição.

O terceiro grupo de situações de garantia, segundo Figueiredo Dias, é composto pelo que

chama de posições de monopólio. Essas situações são caracterizadas pelo domínio fático, absoluto,

da fonte de perigo pelo sujeito-garante, que deve vir acompanhada da natureza aguda e iminente do

perigo em questão e que o garante tenha a possibilidade de atuar sem se colocar em risco.274

Schünemann adota a posição de garante como requisito da equiparação entre a ação e a

omissão, defendendo que aquela posição especial e a conseguente equivalência entre a omissão e

ação correspondente somente existem se existir  o concreto poder de controle sobre a causa do

resultado. Esse domínio sobre o fundamento do resultado é dividido em dois grupos – a saber, o

domínio sobre uma causa essencial do resultado e o domínio sobre o desvalimento da vítima. No

primeiro grupo, Schünemann inclui o poder de domínio sobre coisas ou atividades perigosas e o

poder de controle sobre incapazes, enquanto que no segundo grupo temos a incapacidade da vítima

de proteger-se de perigos que pode ser total ou parcial.275

Uma das importantes consequências dessa construção é a exclusão do atuar precedente como

fonte da posição de garante, justamente por não considerar o sujeito, no momento da ocorrência do

perigo de dano para o bem jurídico protegido, detentor do domínio sobre a causa do resultado.

Schünemann é clarividente nessa sua conclusão:

“Para nosotros, el grupo de casos resuelto por el BGH no presenta especial
dificuldad, pues, en primer lugar, la injerencia en realidad no fundamenta
ninguna posición de garante, y en segundo, apenas cabría defender el tener
en cuenta el hecho previo por partida doble en perjuicio del autor (una vez
objetivamente  para  fundamentar  la  posición  de  garantía  y  otra
subjetivamente como elemento de su ánimo de ocultar).”276

 

274DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 939-953.
275 SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit. p. 409-410.
276 SCHÜNEMANN, Bernd. Ibidem, p. 422.
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Por fim, trazemos o posicionamento de Stratenwerth, que entende adequada a expansão das

fontes de garantia, via critérios materiais, desde que exista uma verdadeira equiparação valorativa

entre a ação e a omissão. Não obstante, considere que “não está claro quais são as demais causas

materiais que devem ser reconhecidas neste âmbito, nem tampouco com que alcance se o deveria

fazer”.277

É  nesse  contexto  de  dúvida  que  Stratenwerth  elenca  como  possíveis  “causas-fontes”da

posição de garantidor  os  deveres  legais  de  vigilância  ou de cuidado,  a  comunidade de perigos

assumida voluntariamente e o dever de controle sobre fontes de perigo dominadas pelo garante. No

âmbito dos deveres de vigilância ou de cuidado o autor inclui, por exemplo, o matrimônio e as

relações que chama de similares ao casamento, como a relação entre pessoas do mesmo sexo. No rol

dos deveres oriundos de comunidades voluntárias de perigo, Stratenwerth cita o caso dos alpinistas

em expedição, os quais têm uma obrigação recíproca de auxílio. Por fim, no que concerne ao dever

de  controle  de  fontes  de  perigo,  o  professor  da  Universidade  da  Basiléia  entende  que  os

proprietários de estabelecimentos, de coisas e de máquinas estão vinculados a controlar os perigos

que possam provir dessas fontes, neutralizando-as. Cita, neste último caso, o dever de evitar danos

de terceiros do proprietário de uma casa em ruínas provenientes desse estado.278  

III.2.2.2.2  A SOLUÇÃO DE CONSENSO: AS TEORIAS FORMAL-MATERIAIS

Entendemos que a fonte da posição de garante é o ponto central de toda a teoria do delito de

omissão imprópria, não apenas por ser elemento típico de preenchimento da lacuna desse delito,

mas principalmente por refletir e concentrar em si toda a teleologia do delito de omissão imprópria.

Essa  é  a  razão de compreendermos que  a  determinação do critério  de  definição das  fontes  da

posição de garante representa, ao fim e ao cabo, a indicação um dos princípios reitores de incidência

– ou conforme se queira, de imputação – dos delitos comissivos por omissão.

As teorias formal-materiais  procuram suprir  as  limitações  das  teorias  formais  através de

valorações pautadas na proteção do bem jurídico e no controle de determinadas fontes de perigo.

Em regra, o método de análise adotado por essas teorias é, partindo das fontes formais, ampliar ou

restringir suas incidências com base em ponto de vitas materiais ou de justiça. Procura acrescentar à

interpretação  literal  das  fontes  formais  outros  instrumentos  de  aferição  das  condições  reais  da

situação de garantia para, somente após essa análise, atribuir, ou não, a função de garante ao sujeito.

277 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 469.
278 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 469-472.
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Como  toda  teoria  intermediária,  a  teoria  formal-material  tem  as  qualidades  de,

aparentemente,  superar os defeitos das teorias anteriores,  entretanto é,  igualmente,  criticada por

apresentar alguns dos semelhantes defeitos das teorias anteriores – a saber, oportunizar soluções

díspares –, ferindo os princípios da segurança jurídica e da taxatividade. Stratenwerth, por exemplo,

sobre os deveres de garante em particular, declara que:

“En  la  actualidad,  la  denominación  según  la  causa-fuente  es
complementada en general con la referencia de que es posible dividir las
posiciones de garante según su contenido, en aquellas  que están dirigidas
a la protección de determinados bienes jurídicos o intereses frente a todos
los peligros que los amenacen (garantes de protección), y aquellas en las
que se trata de la evitación de todas las amenazas que provengan de una
fuente de peligro determinada (garantes de control o aseguramiento). (…)
La cuestión nuclear de la teoría de las posiciones de garantía, aún carente
de una solución suficiente, se refiere a cuáles son los criterios com cuya
ayuda cabe distinguir los deberes de ese rango, de otros.” 279

O ponto de equilíbrio entre as teorias formais e as teorias das funções não parece ser uma

alvo fácil  de ser atingido. No mais das vezes,  lembrando o dilema da espada de Dâmocles,  as

soluções doutrinárias ficam entre a opção por um formalismo excessivo ou por um materialismo

sem controle. A própria doutrina penal parece estar longe de um consenso razoável sobre a questão,

conforme podemos ver pelas palavras de Morullo:

“(...)  en  la  ciencia  del  Derecho el  juicio  de teorías  'arcaicas',  'rancias',
'superadas', tiene siempre un valor relativo. Mientras en las ciencias de la
natureza un descubrimiento científico puede dejar total y definitivamente
arrinconados teorías mantenidas durante siglos y que ya nunca más pueden
ser defendidas, en el mundo del Derecho las teorías no expresan más que
puntos de vista y, por eso, incluso en las más antiguas pueden encontrarse
destallos que iluminen el presente. Y todo ello sin perjuicio de que en esta
materia  de  fuentes  del  deber  de  garantía  la  discusión  no  está  cerrada.
Basta decir que la muy difundida entre nosotros 'teoria de las funciones'
está siendo sometida a revisión crítica. Se cuestiona la própria distinción
entre 'función de protección de un bien jurídico' y 'función de control de
una fuente de peligro', pues – se dice – 'el cuidado de una fuente de peligros
también es una manera de proteger bienes jurídicos y la protección de éstos
una manera de cuidar fuentes de peligros.”280

Pois  bem,  diante  dessa  relativização  da  questão,  para  fins  deste  trabalho,  adotaremos  a

solução intermediária com ressalvas. As ressalvas referem-se à ordem de análise das fontes, ou seja,

279 STRATENWERTH, Günter. Ibidem, p. 384-385.
280 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo. op. cit. p. 858.
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consideramos  que  existe  uma precedência  das  fontes  formais  sobre  as  fontes  materiais.  Assim,

entendemos  que,  primeiramente,  devemos  analisar  o  enquadramento  da  situação  concreta  nas

hipóteses formais de garantia e, somente depois, verifica-se, também concretamente, se as fontes

materiais  ajustam-se ao caso analisado.  A posição de garante,  portanto,  nasce da subsunção da

situação concreta à lei, a partir do reconhecimento legal da relação de proximidade fática entre o

bem jurídico e o garante.

Esse ponto de vista se baseia na aversão ao ambiente de insegurança jurídica que o  princípio

da legalidade procura afastar por meio da previsão de um rol taxativo de fontes da posição de

garante. Assim, cabe ao legislador, e não ao juiz, fixar os parâmetros em que se verifica a posição de

garante e o respectivo dever jurídico especial de evitar o resultado típico. Ajustes materiais, no mais

das vezes, são devidos e admitidos se antes se verificou o enquadramento formal da fato à hipótese

legal. Figueiredo Dias, em posicionamento, em espécie, distinto do aqui adotado, mas, em gênero,

idêntico, defende a conjugação das teorias formais e materiais na definição das fontes dos deveres

jurídicos de garante, nos seguintes termos:

“Persistimos  na  convicção  (…)  de  que  uma  correcta  desimplicação  e
concretização dos deveres de garantia deve alcançar-se pela  conjugação,
em uma certa direcção e com um determinado sentido, das teorias material
e formal. (…) A verdadeira fonte dos deveres e das posições de garantia
reside em algo muito mais profundo, a saber, na valoração autónoma da
ilicitude material, completadora do tipo formal, através da qual a comissão
por omissão vem a equiparar-se à acção na situação concreta, por força
das  exigências  de  solidariedade do  homem para  com os  outros  homens
dentro da comunidade.” 281

Ressalte-se, também, que a possibilidade efetiva de atuar, no caso concreto, com o fim de

intervir  na  alteração do curso  causal  que dará  ensejo  ao resultado típico,  além de  requisito  da

omissão,  conforme  já  escrevemos  no  segundo  capítulo  deste  trabalho,  assume  fundamental

importância na verificação da existência do dever de agir do garante. Afinal de contas, se o sujeito-

garante não pode atuar, por conseguinte não tem o domínio da situação de perigo ou de lesão.

Dessarte, se impossível for para o sujeito agir, não existe a posição de garante no caso concreto.

Isso, aliás, reflete a exigência da relação de fato de proximidade do garante para com o bem jurídico

como elemento típico do delito de omissão imprópria e da posição de garantidor.

Podemos afirmar que a teoria formal das fontes da posição de garante visa restringir  as

hipóteses de dever jurídico de evitar o resultado àquelas definidas em lei penal. A consequência

281 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 938.
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disso é um cenário de maior segurança jurídica, mas,  também, de possíveis lacunas no sistema

protetivo do bem jurídico,  ficando este,  eventualmente,  desprotegido. Por outro lado, o sistema

formal,  em certas  situações,  ignora,  em sua  literalidade,  nuances  concretas,  o  que  termina  por

ocasionar excessos punitivos. 

A teoria  material  das  fontes  da posição  de garante,  por  sua vez,  a  partir  do critério  de

proteção  do  bem  jurídico  e  de  controle  das  fontes  de  perigo,  utilizando  como  paradigma  o

merecimento da pena,  admite uma interpretação mais flexível das hipóteses de garantia. Assim,

entendemos que o ponto de vista material, desde que partindo da previsão legal das hipóteses de

garantia,  consegue corrigi-las,  sobretudo,  nas  hipóteses  referentes  aos  contratos.  Composta pela

interpretação literal com a interpretação – digamos – teleológica das fontes formais em face dos

topos materiais, a resultante dessa interpretação híbrida é o ajuste à proteção do bem jurídico-penal

da hipótese de garantia, sem comprometer o necessário sentimento social de segurança jurídica.

Em conclusão, podemos afirmar que as fontes do dever de garante nascem a partir de uma

relação de proximidade fática entre o sujeito e o bem jurídico, constatável no mundo real, com

características  de  uma relação de cuidado e de confiança,  que em um dado momento  tem sua

importância reconhecida pela lei, para fins de proteção do bem jurídico. De acordo com essa ideia a

fonte formal fica condicionada a eventuais ajustes de cunho material, produto da própria relação

original fática de proximidade do sujeito para com o bem jurídico protegido, que gera um dever de

cuidar  do bem jurídico determinado,  justamente  porque o sujeito-garante domina a  situação de

perigo de lesão relativa àquele bem jurídico protegido.

III.2.2.3 A POSIÇÃO DE GARANTE NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

No Código Penal brasileiro temos a descrição no artigo 13, § 2º, das hipóteses em que o

garante tem o dever de agir para evitar o resultado típico. A alínea “a” desse dispositivo legal define

como fonte do dever de agir do garante “a obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância”, a

alínea  “b”,  dispõe  que  é  garante  aquele  que  “de  outra  forma,  assumiu  a  responsabilidade  de

impedir o resultado”, e a alínea “c” afirma que é garante aquele que “com seu comportamento,

criou o risco da ocorrência do resultado”. Resta patente que o Código Penal brasileiro optou pela

tríade tradicional das fontes formais da posição de garante, de origem na obra de Feuerbach, não

havendo espaço para discussões.282

282 FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit. p. 232.
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Disso decorre que o nosso Código Penal  não admite  outras hipóteses  de garantia  senão

aquelas, expressamente, previstas no artigo 13, § 2º, razão pela qual consideramos que o rol de

fontes de garantia é taxativo.283 Em sentido crítico, Regis Prado afirma que a previsão da relação

formal  constante  no  referido  dispositivo  legal  é  “insuficiente  para solucionar  a  totalidade dos

casos, além de ensejar dúvida e insegurança, sob o ângulo da legalidade penal.”284

Feitas essas primeiras considerações gerais, cumpre analisarmos cada uma das hipóteses. No

artigo 13, § 2º, “a”, do CP, temos a fonte formal consubstanciada na obrigação legal, em sentido

estrito. Esse dispositivo abrange as mais diversas situações de direito de família, das quais decorrem

uma série de deveres de assistência, de proteção e de cuidado. Aqui se incluem os deveres de pais

em relação aos  filhos,  os  deveres  de  assistência  recíprocos  de cônjuges.285 A doutrina também

reconhece os deveres dos policiais e bombeiros em face da ordem pública e da incolumidade das

pessoas, nos termos do artigo 144, da Constituição Federal, bem como o dever de cuidado do agente

penitenciário em relação aos presos que estejam sob sua custódia, nos termos da Lei de Execução

Penal.286

Setor  da  doutrina  penal  entende  que  essa  hipótese  de  garantia  abrange  os  deveres  de

assistência e de proteção ao bem jurídico protegido, bem como deveres de vigilância para que o bem

em questão não cause perigos para outrem. Esses deveres de cuidado e de proteção encontrariam sua

mais comum representação nas relações familiares entre descendentes e ascendentes e cônjuges,

enquanto  que  os  deveres  de  vigilância  exemplificam-se  pela  obrigação  dos  pais  em relação  a

potenciais perigos causados por seus filhos em relação a terceiros.287 Esse posicionamento coaduna-

se com o adotado por nós mais acima, no sentido de que as fontes formais, desde que exista um

espaço de interpretação em seu texto legal, como ocorre no caso brasileiro, englobam alguns topos

materiais.

A segunda hipótese legal de garantia, constante no artigo 13, § 2º, “b”, do CP, engloba todas

as situações em que exista uma assunção voluntária de cuidado do bem jurídico. Esse dispositivo

atende, em sua redação, às críticas das teorias materiais, pois não se restringe ao contrato, abrange

todos os ajustes bilaterais  ou mesmo manifestações unilaterais  de vontade,  formais e informais,

válidos ou nulos, desde que expressem a real intenção do garante.288

283 BRANDÃO, Cláudio. op. cit. p. 34.
284 PRADO, Luiz Regis. op. cit. p. 287.
285 TOLEDO, Francisco de Assis. op. cit. p. 117.
286 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 77.
287 SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 215.
288 TOLEDO, Francisco de Assis. op. cit. p. 117.
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A disposição  constante  no  nosso  CP,  “de  outra  forma,  assumiu  a  responsabilidade  de

impedir  o  resultado”,  parece  bem representar  a  superação da  hipótese  tradicional,  centrada  no

contrato,  para  evoluir  para  a  utilização  do  critério  da  assunção  fática  que  dispensa  a  rigidez

contratual. É, inclusive, aplicável aqui o posicionamento de Antunes Varela, segundo o qual para

que se consubstancie a posição de garante é aceitável a declaração negocial tácita, manifestável por

qualquer conduta humana significante.289 Razão pela qual a melhor doutrina entende que “o que

importa é que o sujeito voluntariamente se tenha colocado na condição de garantidor”.290 Essa

hipótese  de  garantia  abrange  uma  série  de  situações  ditas  materiais,  como,  por  exemplo,  a

comunidades de vida e de perigo.

Aníbal Bruno, muito antes da reforma de 1984 do Código Penal, já defendia a substituição

do contrato pela aceitação fática do dever de evitar o resultado típico, como fonte formal da posição

de garante. O ilustre professor incluía, nessa hipótese, a pertença do sujeito a certas comunidades de

vida  e  de  perigo,  que  acarretam  uma  série  de  deveres  de  mútua  assistência,  implicando  em

obrigações de ajuda recíproca entre os participantes, no que pertine a perigos ligados a suas vidas.

291

Alcidez Munhoz Netto, tratando do Anteprojeto de 1981, defende que a assunção fática de

responsabilidade  deve  corresponder  a  uma  compreensível  “confiança  na  execução  da  ação

esperada”. Complementando que essa confiança “pode-se prolongar além do tempo do contrato”

ou “pode ainda resultar da inicial prestação de um favor.”292 Então, “o médico de plantão, embora

já se tenha esgotado o seu turno, não poderá abandonar o serviço enquanto o seu substituto não

tiver chegado e assumido regularmente a sua função.”293 É com base nesse raciocínio que Munhoz

Netto arremata:

“Assim, a ama contratada para cuidar da criança, que não assume o seu
posto, não responde pelas lesões corporais que esta venha a sofrer por falta
de vigilância, apesar da infração ao dever contratual; ao inverso, entrando
em serviço, haverá a responsabilidade pela omissão, ainda que o contrato
seja nulo. A relação de dependência com confiança recíproca, de que se
origina o dever de evitar o resultado, pode-se prolongar além do tempo do
contrato  (ex.:  mesmo  que  cumprido  o  seu  turno,  a  enfermeira  deve

289 SANTOS, André Gonçalo Ferreira de Pinho Teixeira.  O dever de agir nos crimes omissivos impróprios: breve
análise crítica de alguns casos.  Em: Revista da Faculdade de Direito de Lisboa. Volume XLV – N° 1 e 2. Coimbra:
Coimbra Editora, 2004. P. 114.
290 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit. p. 174.
291 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1967. P. 305.
292 MUNHOZ NETTO, Alcides. op. cit. p. 23.
293 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit. p. 175.
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permanecer no posto até ser substituída);  pode ainda resultar da inicial
prestação de um favor (ex.: quem começa a ajudar um cego a cruzar uma
rua, não pode largá-lo a meio caminho).”294

Por fim, igualmente à obrigação legal, parte da doutrina penal entende que a assunção fática

de custódia,  além dos deveres de assistência e de proteção para com o bem jurídico protegido,

impõe ao garante deveres de vigilância do bem jurídico, para que este não cause danos a terceiros.

Dessa forma, os responsáveis pelas incapazes e crianças respondem pelo controle desses perante

terceiros.295

A terceira hipótese de garantia é a ingerência, descrita no art. 13, § 2º, “c”, do Código Penal.

O texto legal  afirma que é garante da não ocorrência do resultado típico aquele que “com seu

comportamento  anterior,  criou  o  risco  da  ocorrência  do  resultado”.  O  nosso  Código  não  se

desincumbiu de esclarecer se o comportamento anterior deve ser ou não lícito, pairando aqui, as

mesmas dúvidas e discussões, já noticiadas, de outros ordenamentos. 296

Assis  Toledo,  por  exemplo,  informa  que,  para  Maurach,  a  qualificação  jurídica  do

comportamento precedente é irrelevante, podendo este ser, para fins de configuração da ingerência,

tanto  conforme como contrário  ao direito.  297 Cirino dos  Santos  informa que a maior  parte  da

doutrina considera que a ação anterior deve ser “antijurídica ou contrária ao direito”, ressaltando

que “respeitável opinião minoritária admite criação de perigo conforme ao direito, porque ações

nos limites do dever de cuidado ou do risco permitido não excluiriam o dever de segurança”.298

Por  sua  vez,  Asúa,  tratando  do  dever  oriundo  da  conduta  precedente,  escreve  que  a

juridicidade do comportamento precedente exclui o dever de agir, enquanto que a antijuricidade do

comportamento precedente que faz nascer o perigo para o bem jurídico, seja ele doloso ou culposo,

implica para o sujeito-garante o dever jurídico de garantia, conforme a passagem abaixo:

“El límite de este deber de actuar que ahora estudiamos, lo señaló Träger
(ob. cit., pág. 106) en la natureza justificada de nuestra acción precedente:
no estamos obligados a prestar auxilio a quien hemos herido en la acción
precedente de legítima defensa. En cambio- según dice con razón Höpfner
(ob. cit., pág. 117)-, en los casos en que se produjo la situación de peligro
de modo antijurídica y además culpablemente, aunque sólo sea de modo
culposo, existe el deber jurídico de hacer que desaparezca esa situación de
peligro, y en caso de omitir esa acción habrá responsabilidad criminal por

294  MUNHOZ NETTO, Alcides. op. cit. p. 23.
295 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 80.
296 BIERRENBACH, Sheila. Ibidem. p. 81.
297 TOLEDO, Francisco de Assis. op. cit. p. 118.
298  SANTOS, Juarez Cirino. op. cit. p. 215.
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el resultado; (...)”.299

Questão de interesse prático relacionada ao tema diz respeito à interpretação sistemática dos

dispositivos legais constantes no artigo 13, § 2º, “c”, no artigo 121, § 4º e no artigo 129, § 7º, todos

do  Código  Penal.  Segundo  Sheila  Bierrenbach,  os  parágrafos  mencionados  contidos  na  Parte

Especial do CP, especificamente, no tipo de homicídio e no tipo de lesão corporal, incidem sobre os

fatos realizados pelo “sujeito que, deixando de observar o cuidado objetivo imposto pelo direito –

culposamente, portanto –, criar perigo para a vida, a saúde ou a integridade física da vítima, não

se converterá em garante daqueles bens.” Explica a autora que pensar diferente nos conduziria ao

esvaziamento do artigo 121, § 4º e do artigo 129, § 7º. 300

299 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 362.
300BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p 87-89; TAVARES, Juarez. op. cit. p. 72.
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CAPÍTULO IV UM CRITÉRIO DE IMPUTAÇÃO PENAL DA OMISSÃO IMPRÓPRIA

IV.1  O PARADIGMA SOCIAL

É inegável o aumento do número de delitos de omissão imprópria na sociedade moderna,

sociedade  pós-industrial  ou  sociedade  de  risco  desde  a  festejada  obra  de  Ulrich  Beck.301 Esse

incremento deve-se, em primeiro lugar, à percepção social de novos riscos, até então desconhecidos,

mas também à necessidade de confiança que a atual sociedade impõe aos seus membros que passam

a depender, mais intensamente, das atuações positivas, de controle de riscos, uns dos outros. Há,

nesse  contexto,  uma  nítida  transferência  de  responsabilidade  do  âmbito  estatal  para  o  âmbito

particular,  em busca  de  suprir  deficiências  estatais  diante  da  complexidade  das  novas  relações

sociais.302

Por meio das prestações positivas impostas às pessoas integrantes dessa comunidade, busca-

se,  de  alguma  forma,  tornar  a  convivência  em  sociedade  mais  previsível  e  menos  danosa.  A

previsibilidade das relações e de seus efeitos assume uma importância, especialmente, significativa,

no  contexto  atual,  no  exato  momento  em que  verificamos  que  o  manejo  de  certas  invenções

dependem  da  intervenção  de  condutas  de  pessoas  com  conhecimento  técnicos.  É,  assim,

indispensável que a sociedade de risco se instrumentalize, por meio da previsão de mecanismos de

controle de riscos, via a adequada distribuição de tarefas, para evitar danos em massa e individuais

oriundos  dos  novos  riscos,  visto  que  os  produtos  tecnológicos  podem  se  tornar  perigosos,

acarretando danos transindividuais e de difícil reparação.

Por outro lado, gera-se um clima de incerteza e insegurança em face da perda de controle do

conhecimento, que transita em uma velocidade tal que não permite sequer, no mais das vezes, a

devida  assimilação  refletida.  A  consequência  subjetiva  disso  é  o  sentimento  de  medo  que

acompanha as pessoas em seus relacionamentos, motivado, sobretudo, pela desconfiança para com

o outro, conforme nos retrata Zygmunt Bauman:

“Os medos modernos tiveram início com a redução do controle estatal (a
chamada  desregulamentação)  e  suas  consequências  individualistas,  no
momento  em que  o  parentesco  entre  homem e  homem –  aparentemente
eterno, ou pelo menos presente desde tempos imemoriais-, assim como os
vínculos  amigáveis  estabelecidos dentro de  uma comunidade ou de uma
corporação, foi fragilizado ou até rompido. O modo como a modernidade
sólida  administrava  o  medo  tendia  a  substituir  os  laços  “naturais”-

301 SILVA SANCHÉZ, Jesús Maria. op. cit. p. 39.
302 SILVA SANCHÉZ, Jesús Maria. Ibidem, p. 38-39.
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irreparavelmente danificados – por outros laços, artificiais, que assumiam
a  forma  de  associações,  sindicatos  e  coletivos  part-time  (quase
permanentes,  no  entanto,  pois  consolidados  pela  rotina  diariamente
partilhada). A solidariedade sucedeu a irmandade como melhor defesa para
um destino cada vez mais incerto. A dissolução da solidariedade representa
o fim do universo no qual a modernidade sólida administrava o medo .”303

Essa  sensação  social  de  medo,  de  incerteza  e  de  insegurança,  acarreta,  segundo  Silva

Sánchez,  uma espécie  de desorientação pessoal  nos  indivíduos  expressada naquilo  que  o autor

espanhol chama de “perplexidade da relatividade”. A ausência de um referencial estatal, que facilite

um consenso, mesmo que artificial e forjado, unida a perda do controle do todo, em face da referida

transferência  de  funções  a  terceiros,  por  vezes,  desconhecidos,  bem como o  fortalecimento  do

individualismo em detrimento da solidariedade, são características desse relativismo que afeta o

membro da comunidade e o deixa perplexo. Essa perplexidade termina, segundo Silva Sánchez,

tornando a percepção subjetiva do risco maior que a objetiva existência desse risco.  Esse processo é

bem representado por Silva Sánchez:

“Pois bem, nesse contexto de aceleração e incerteza, de obscuridade e de
confusão,  se  produz  uma  crescente  desorientação  pessoal
(Orientierungsverlust),  que  se  manifesta  naquilo  que  já  se  denominou
perplexidade da 'relatividade'. (…) Vivemos em uma sociedade na qual se
constata  a  ausência  de  referências  de  'auctoritas'  ou  de  princípios
generalizáveis, enquanto prevalece o pragmatismo do caso ou a busca da
solução consensual, sem premissas materiais a partir das quais se possa
buscar  o  consenso.  (…)  tampouco  cabe  negar  que  a  relação  de
interdependência entre esferas de organização e a necessária transferência
a  terceiros  de  funções  de  respaldo  da  própria  esfera  jurídica,  com  o
correlato da perda de domínio real, constitui uma base efetiva da sensação
de insegurança. Sobretudo, quando tal interdependência tem lugar em um
contexto fortemente  atomizado,  isto é,  anônimo, após o desaparecimento
ou,  pelo  menos,  o  importante  retrocesso  das  estruturas  orgânicas  de
solidariedade  mais  tradicionais.  (…)  a  vivência  subjetiva  dos  riscos  é
claramente superior a própria existência objetiva dos mesmos. Expressado
de outro modo, existe uma elevadíssima 'sensibilidade ao risco'.”304

As premissas postas pelos referidos autores, estabelecidas a partir  de um retrato de uma

sociedade pautada pelo sentimento de incerteza e de insegurança, parecem inafastáveis, restando,

talvez, algum debate sobre o grau e as consequências daquelas significações. Decorre disso, que a

sociedade pós-industrial  impõe significativas mudanças no âmbito do direito penal,  produtos da

303 BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. P. 19-20.
304 SILVA SANCHÉZ, Jesús Maria. op. cit. p. 43-44.
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mudança de paradigma que se submete – a saber, de um Estado de viés liberal para um Estado de

viés social –, que tem como uma de suas expressões o surgimento de novos bens jurídico-penais.

Esse  fenômeno  denominado  de  neocriminalização  ou  modernização  do  direito  penal  atinge

diretamente os delitos de omissão, conforme explica Figueiredo Dias:

“No direito penal actual continua a ser, tanto na lei como na vida, muito
maior  o  número  de  acções  do  que  de  omissões  jurídico-penalmente
relevantes. Mas, como bem se compreende, o número de omissões jurídico-
penalmente  relevantes  terá  tendência  para  aumentar,  em  número  e  em
significado, no seio da 'sociedade de risco'”.305

Essa expansão dos delitos de omissão, portanto, tem relação com o mencionado contexto

social de risco, que amplia o sentimento de insegurança e de desconfiança, não obstante a paradoxal

necessidade crescente de confiar nos outros, tendo em vista a detenção por alguns do controle das

fontes de perigo. Sem adentrar na questão sobre se a percepção do risco ou do perigo corresponde

ou não à realidade, o fato é que os membros da sociedade, e alguns outros bens jurídico-penais,

ficam mais vulneráveis nesse ambiente.

Ocorre que, nessa sociedade de risco temos o estabelecimento de novas relações sociais,

influenciadas,  sobretudo,  pelos  mencionados  avanços  tecnológicos.  Essas  relações  sociais,  não

obstante  serem  declaradas  de  interesse  comum,  por  produzirem  riquezas,  supostamente,

distribuídas, em certo grau, para todos os membros da comunidade, aliena parcela da sociedade, por

lhe retirar o domínio real da situação. É essa desorientação que acarreta o mencionado sentimento

de incerteza e desconfiança quanto aos seus resultados danosos, que, em última análise, gera um

sentimento de mal  estar geral.306 Nesse ambiente de risco,  que se reflete em insegurança e em

desconfiança os laços de solidariedade ficam mais tênues, restando ao direito fortalecê-los.

Esse fortalecimento, no entanto, deve se dar na medida necessária para a satisfação do fim

do direito penal – a saber, proteger bens jurídicos, afastando-se disso, teremos um direito penal

simbólico. É nesse contexto que a solidariedade é valorada de maneira positiva no âmbito do direito

penal, funcionando como instrumento de manutenção e de resguardo de bens jurídicos de terceiros.

Não cabe, portanto, ao direito penal proibir essas novas relações sociais de produção, seja por serem

seus produtos desejados pela sociedade como um todo, seja por não ter o direito capacidade de

305DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 908.
306 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998. P. 7 e ss.



138

impedir revoluções sociais legítimas. Desta feita, resta ao direito, tão só, regulamentá-las no sentido

de conter o aumento indesejado do risco proveniente dessas novas relações.

Verifica-se,  também,  que  em  face  de  serem  esses  riscos  humanamente  produzidos,

estabelece-se,  na  sociedade,  uma  natural  divisão  de  funções,  sendo  justo  que  sejam  fixadas

competências  específicas  para  membros  de  diversos  setores  sociais.  Em  face  dessa  natural  e

necessária distribuição de tarefas, o direito reconhece como necessária a confiança no desempenho,

por cada um, de suas funções, buscando, assim, resguardar, a previsibilidade dos comportamentos

dos membros da sociedade, em especial, daqueles que ocupam uma posição de proximidade com o

bem jurídico ou com uma fonte de perigo.

Nesse sentido, ocorre aqui, sem dúvida, uma concessão do individualismo a coletivismo,

concessão essa dotada de juridicidade, e que consideramos legítima, na medida em que se baseia na

estrita  legalidade  penal  e  decorre  da  adaptação  da  dogmática  penal  ao  novo  paradigma  social

vigente. O direito penal, segundo pensamos, sem perder sua natureza de último recurso para solução

dos conflitos sociais, passou a ser chamado a resolver diversos novos problemas, essa alternativa

resolutiva é resultado de uma opção política, admitida pela dogmática jurídica, pois já constante em

textos  constitucionais  e  legais  de  diversos  ordenamentos  jurídicos,  inclusive  no  brasileiro,  e  é

normalmente denominada de modernização do direito penal. Esse fenômeno é notado por Renata

Rieger que condiciona sua expressão, nos termos seguintes:

“Pode-se  afirmar  que  as  significativas  alterações  nas  relações  sociais
ocorridas  nos  últimos  anos  trouxeram  novos  espaços  de  preocupação
jurídico-penal  e  determinaram  o  exaurimento  de  diversos  critérios
tradicionais. Com isso, faz-se imprescindível o estudo e o aprimoramento
de variadas categorias do direito penal. Esse 'aprimoramento' deve dar-se
de  forma  parcimoniosa,  sem  que  se  ceda  a  discursos  –  cada  vez  mais
comuns – que propõem o afastamento dos ideias iluministas e de cunho
antropocêntrico. Deve-se ter claro que, se é importante um direito penal
apto a lidar  com novos bens jurídicos,  com conglomerados econômicos,
com a criminalidade transnacional e virtual, é imprescindível que não se
desnature o direito  penal  clássico,  perdendo-se  garantias  tão duramente
conquistadas.” 307

Pelo exposto, entendemos que o fundamento solidariedade não tem um viés, tão só moral ou

ético, mas sim pragmático, ou, conforme se queira, funcional, no sentido de ser um meio útil e

necessário para a proteção dos novos e dos antigos bens jurídicos. O direito penal, portanto, se

ajusta à nova realidade social, utilizando-se de novos instrumentos para tutela desses novos bens. É

307 RIEGER, Renata Jardim da Cunha. op. cit. p. 19.
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justamente nesse contexto que se insere o debate sobre os delitos de omissão, sobretudo, em relação

à mencionada expansão dos delitos comissivos por omissão.

A  sociedade  de  risco  ou  sociedade  pós-industrial,  como  vimos,  estabelece-se  pela

manutenção de novos contatos sociais,  alguns, inclusive, indesejados,  por serem potencialmente

danosos, outros desejados, mas, igualmente, perigosos. A consequência disso, no âmbito do direito

penal, é a necessidade de previsão de prestações dispersas no meio social, tudo, com o objetivo de

reduzir as chances de danos, por meio do fortalecimento dos laços de solidariedade social que darão

suporte àquelas prestações positivas.

Nesse sentido,  a afirmação de que o Estado transfere funções suas para os membros da

comunidade não deve ser recebida com uma conotação totalmente negativa, tendo em vista que,

conforme já dito, os novos riscos são produto de interesses sociais, criados pelo homem e voltados a

benefíciá-lo; logo, a atuação do homem, em geral, justifica a assunção da função de garantia da não

ocorrência do resultado. Além do mais, ressalte-se que a recíproca, em certa medida, também é

verdadeira, visto que o Estado também, gradativamente, assume outras funções, antes de cunho

privado. De acordo com essa última fala nossa temos o magistério de Damião da Cunha:

“(...)  e  como fenômeno  mais  recente,  deu-se  a  mutação  das  funções  do
Estado,  com  a  sua  alteração  de  'Administração  agressiva'  para
'Administração prestativa' – prestadora  de cuidados ou de serviços sociais.
Só por si, esta alteração justifica que alguns dos cuidados, que caberiam ao
cidadão comum (sobretudo quando pessoalmente  obrigado),  tenham sido
transferidos  para  o  'serviço  públicos'.  Mas  a  esta  funcionalização  de
'cuidados',  que  se  sentiu,  primeiramente,  no  âmbito  económico-social,
acresce  hoje  uma  tarefa  de  prevenção  e  de  socialização  ou  mesmo  de
funcionalização  do  controle  de  perigos.  Tal  como  na  Administração
prestadora, também esta tarefa corresponde no essencial a um pensamento
comum – a redução da insegurança ou do medo.” 308

Desse  modo,  o  Estado,  por  meio  do  direito  penal,  regulamenta  essas  novas  relações,

sobretudo, pela grave e em massa lesividade que elas potencializam. A discussão sobre se caberia ou

não ao direito penal regular essas novas relações de produção, sob a perspectiva do princípio da

ultima ratio,  entendemos  não ser  oportuna  nesse  lugar,  mas  cumpre ressaltar,  apenas,  como já

antecipado, que a eleição desse direito como instrumento de regulamentação parece ser resultado de

uma opção constante nas mais diversas constituições ocidentais, restando aos críticos análises muito

mais de eficiência do que de constitucionalidade dessas leis penais.

Diante desse contexto é que prevalece a assertiva de que confiar no outro passou a ser uma

308 CUNHA, José M. Damião. op. cit. p. 489.
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necessidade social, e não uma mera liberalidade, e o omitir uma ação determinada pela lei em face

da ocupação de uma posição especial passou a ter um desvalor similar ao agir lesivo. Em outras

palavras, afirma-se que a normatividade omissiva não decorre de um mero capricho do legislador,

mas sim de uma demanda real da sociedade, que se viu dependente de prestações positivas de seus

membros e do próprio Estado.

Visto que a divisão de tarefas e a respectiva assunção de funções pelos responsáveis legais é

necessária para a manutenção de bens sociais, ganha legitimidade os delitos de omissão imprópria,

amparados em outros dois princípios jurídicos – a saber, o da solidariedade e o da confiança. Assim,

o  princípio  da  solidariedade,  fundamento  das  prestações  positivas  desejadas  pelas  normas

mandamentais, relaciona-se com outro princípio, o da confiança, que buscará suprir o déficit social

desse sentimento, por meio da previsão do dever de cuidado, produto de normas mandamentais, que

denominaremos de normas de cuidado.

É nesse diapasão que compreendemos que falar em solidariedade social, indubitavelmente, é

reconhecer a superação de um modelo de Estado de Direito liberal. Neste prevalece os valores de

cunho  individualistas,  que  refletem uma  concepção  produto  dos  interesses  da  classe  burguesa,

motivo  pelo  qual  a  Constituição  política  desse  modelo  de  Estado  prevê  tão  somente  direitos

individuais e a divisão formal dos poderes políticos.

O direito penal desse Estado é o direito penal clássico,  também conhecido como direito

penal nuclear, porque restrito a assegurar a liberdade e a propriedade privada, apto e suficiente para

resguardar  o  cidadão  perante  o  Estado  que,  nesse  momento,  tinha  restringida  sua  atuação,

predominantemente,  às  prestações  negativas,  ou  seja,  de  não fazer,  de  não intervir  na  vida  do

cidadão. Este é o dogma da liberdade da nova classe social emergente, a burguesia, que procura se

resguardar frente a abusos do poder político do Estado.

Ocorre que, com o tempo, se percebe que o Estado burguês, de cunho liberal, é insuficiente

para atender aos anseios de todos os membros da sociedade. A liberdade e a igualdade formal desse

modelo não faz chegar os benefícios do sistema às classes sociais menos favorecidas político e

economicamente. A reivindicação de extensão mais ampla dos direitos fundamentais, com a redução

das  desigualdades  sociais  por  meio  de  um intervencionismo estatal,  portanto,  fez-se  superar  o

modelo liberal, baseado em padrões individualistas. Esses eventos caracterizam o Estado Social de

Direito ou o Estado do bem-estar social.

Nesse modelo de bem-estar social vige a solidariedade social. As prestações estatais, antes

negativas,  passam  a  ser  positivas,  referentes  sobretudo  à  promoção  dos  direitos  sociais.  As
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liberdades negativas e formais têm a adição das liberdades positivas, materiais. Com a transição do

modelo de Estado Liberal para o modelo de Estado Social, promove-se uma mutação valorativa que

culmina com a superação do paradigma individualista para o paradigma social.

No  âmbito  do  direito  penal  também notamos  transformações.  Os  bens  individuais  não

gozam mais de exclusividade protetiva, mas dividem espaço com bens supra-individuais. As normas

penais,  predominantemente  proibitivas,  ganham  a  companhia  de  normas  mandamentais  ou

preceptivas. Temos os crimes de omissão, ainda hoje em menor número, mas caracterizados pela

ideia de fundo de que não é licito, respeitados os requisitos legais, se abster de ajudar o outro.

O Estado Social reconhece que a abstenção estatal não é mais suficiente para a consecução

do bem comum, sendo necessário que se promovam correções de distorções que a mão invisível de

outrora não foi capaz de resolver. Essas correções são parcialmente projetadas por meio do direito

penal, que, pautado pelo princípio da solidariedade, permite-se a intervir na – até então sagrada –

esfera individual dos cidadãos para os fazer prestar ações de interesse coletivo.

Essa concepção social,  que prevê uma espécie de direito de intervenção, fez com que o

Estado que a adote seja rotulado, pejorativamente, de paternalista e até mesmo autoritário. Talvez

porque se afaste daquela concepção liberal abstencionista, que entende que o direito penal deve se

restringir à limitação do poder público. Damião da Cunha bem sintetiza esses posicionamentos:

“A  superação  do  Estado  liberal  e  a  acentuação  da  vertente  'social'
significaram  um  progressivo  autoritarismo  da  parte  do  Estado,  com  a
afirmação  da  predominância  do  interesse  colectivo  sobre  o  interesse
individual,  um certo sentido de 'colectivização'  de  bens individuais,  mas
sobretudo com a afirmação de um carácter ético de certas 'instituições' ou
'organizações'  até  aí  consideradas  'privadas'  (as  denominadas
corporações). (…) Nesse sentido, qualquer instituições implicaria poderes
para uma autoridade em ordem a garantir o bem comum, mas do mesmo
modo para imposição de deveres. Este autoritarismo (que pressupõe uma
clara  diferenciação  de  papéis  nas  instituições)  dá  resposta  a  um  certo
sentimento de insegurança social (porventura consequência da experiência
da  guerra  ou  ainda  derivada  da  incerteza  da  sociedade  industrial)  que
induz a  uma sociedade de  forte  coesão social,  baseada num sistema de
'confiança  recíproca',  que  justificará  porventura  o  tópico  da  'relação
fáctica' de confiança' como fundamento do dever de garante – consideração
que supõe uma certa 'medievalização' da própria sociedade.”309

A descrição da sociedade feita acima parece-nos uma adequada representação da sociedade

em que os delitos de omissão passam a assumir uma maior importância dentro da teoria geral do

309 CUNHA, José M. Damião. op. cit. p. 488.
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delito. Concordamos também que o estabelecimento progressivo de prestações pode caracterizar um

Estado autoritário. No entanto, esse autoritarismo não se dará pela norma em si, mas sim pelo seu

conteúdo normativo, que, porventura, se afaste do fim de tutelar bem jurídico.

O fato é que há uma inegável concessão individual ao coletivo, que procura harmonizar os

valores individuais e os valores sociais. Nessa transição, verificamos que primeiro o Estado obriga-

se a prestar e só depois os cidadãos, aptos para tanto, são obrigados a prestar. Assim, quando se

chega  a  um  grau  de  integração  social  tal  que  permita  ao  Direito,  por  meio  do  princípio  da

solidariedade,  reconhecer  que  o  sentimento  de  confiança  recíproca  no  seio  social  é  denso  o

suficiente  para  pautar  condutas,  compreendemos  que  nos  deparamos  com  o  contexto  social

correspondente à concepção social do direito.

É o reconhecimento de que também cumpre ao direito  penal  a função de proteger bens

coletivos, o que impõe, nesses casos, prestações estatais ou de sujeitos em posições adequadas a

prestar. Por óbvio, a transferência de responsabilidade prestacional ao cidadão deve ser secundária,

em primeiro lugar, por ter o Estado como responsável originária, de acordo com o ideal liberal; em

segundo lugar, por não caber ao direito penal instrumentalizar qualquer moral estatal,  de cunho

assistencialista, mas tão somente tutelar bens jurídicos fundamentais para o pleno desenvolvimento

da sociedade e  de  seus  membros.  Ressalte-se,  outrossim,  que  é  essa  função de  tutela  de  bens

jurídicos que autoriza prever, como produto da solidariedade – pilar da nova concepção social de

Estado –, o dever de cuidado de bens de terceiros.    

IV.2  A NORMA DE CUIDADO

Nos  capítulos  anteriores  tivemos  oportunidade  de  falar,  exaustivamente,  da  essência

normativa da omissão. Dissemos que é a norma jurídica, como elemento integrante da omissão, que

define  o  dever  especial  de  evitar  o  resultado  e  os  seus  respectivos  responsáveis  na  omissão

imprópria. A infração do dever jurídico imposto pela norma penal – portanto, em última instância –,

pode ser apontada como elemento central da omissão. Posto isso, saliente-se que o que queremos

explorar no presente tópico é a natureza dessa norma mandamental, explicitando seus fundamentos.

Para tanto, iniciamos já com a afirmação que sintetiza nosso desenvolvimento – a saber, a norma

mandamental é, no fundo, uma norma de cuidado. Senão vejamos.

A omissão imprópria caracteriza-se como o descumprimento do dever jurídico especial de

evitar o resultado típico, que estava sob responsabilidade do garante. Esse dever jurídico, fundado
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numa específica relação fática de proximidade prevista em lei penal, atribui-se ao garante, não por

capricho ou arbítrio do legislador ou do julgador, mas sim em virtude do contexto social demonstrar

que o garante é a mais apropriada pessoa a cumpri-lo.  Tanto isso é verdade que a evitação do

resultado por terceiro distinto do garante não isenta, por si, este garante da sua responsabilidade.

Pois bem, desde logo, cumpre afirmarmos que resta evidente que a simples definição de uma

posição especial de garante como constitutiva do tipo penal de omissão imprópria demonstra que

não interessa ao direito penal ordenar o impossível, mas sim – a partir da análise da trama social –

expressar na norma restrições aos membros da sociedade na exata medida da necessidade da tutela

de bens jurídicos. Por isso é que, em última instância, afirmamos que a ordem de evitar o resultado,

contida no delito de omissão imprópria, encontra justificativa no dever de cuidar do bem jurídico.

Bidasolo,  tratando dos delitos  culposos,  mas em raciocínio plenamente aplicável  aos  delitos  de

omissão imprópria, escreve:

“Un concepto de infracción de la norma de cuidado ubicado en el tipo y
núcleo del injusto imprudente permite concretar el carácter y contenido de
esta norma. Desde la perspectiva del injusto aquí defendida, la norma de
cuidado, como elemento integrante del tipo imprudente, es una norma de
determinación  que  persigue  la  evitación  de  lesiones  de  bienes  jurídicos
'motivando  a  los  ciudadanos  a  no  realizar  conductas  constitutivas  de
delitos. La norma se conforma de acuerdo con el cuidado general exigible
para evitar 'la realización de conductas que crean o incrementan riesgos de
forma penalmente relevante', o la 'no realización de una prestación positiva
estimada  ex  ante como  necesaria  para  la  salvaguarda  de  un  bien
jurídico'.”310

 
Portanto,  o  fundamento desse dever de cuidar  é  a  manutenção da harmonia social,  bem

resumida na expressão bem comum, que, no que concerne ao direito penal, expressa-se na proteção

do bem jurídico. O dever de cuidado é produto de uma norma mandamental que obriga a 'cuidar' de

um bem jurídico, motivo pelo qual entendemos possível chamar esse mandato de norma de cuidado.

Por fim, ressalte-se que, essa norma de cuidado – mandamento de agir que é – impõe uma prestação

positiva, que se ampara no tão decantado princípio da solidariedade.

Dito isso, resta reafirmar nosso entendimento de que o cuidado, a solidariedade e a confiança

serem  valores  dotados  de  juridicidade  penal,  aptos,  por  isso,  a  legitimar  normas  penais

mandamentais. Sobre esse direito moderno, chamado, inclusive, de direito penal da era tecnológico,

310 BIDASOLO, Mirentxu Corcoy.  El delito imprudente.  Criterios  de imputación del  resultado.  Buenos Aires:
BdeF. 2008. P. 55-56.



144

extraímos as seguintes lições de Ferrando Mantovani:

“Nos tempos atuais entre os polos opostos do direito penal liberal clássico
e do direito penal totalitário vem-se colocando o direito penal do Estado
social-solidarístico de direito. Estado este que, assumindo novas tarefas em
amplas esferas,  impõe aos cidadãos a obrigação de determinadas ações
destinadas  a  alcançar  algum propósito  que  ele  assume como seu  e  que
prioriza o cumprimento dos deveres de solidariedade do corpo social em
face  de  sua  homogeneidade  econômica,  política  e  social.  Mas  se  vem
afirmando  também que  o  direito  penal  da  era  tecnológica,  levou  a  um
progressivo aumento de risco à segurança pública e ao meio ambiente. Com
a consequente expansão da esfera da omissão punível  (por exemplo,  em
matéria tributária, de assistência à família, de manutenção e educação dos
filhos,  de  relações  de  trabalho,  em  matéria  previdenciária,  econômica,
industrial, comercial, bem como de segurança do trabalho, de segurança
rodoviária,  aérea,  marítima,  e  protecção do ambiente,  etc.).  Enquanto  o
direito penal de ação reprime o mal, o direito penal de omissão persegue o
bem.”311

A densidade jurídica desses valores encontra-se ainda mais reforçada quando constatamos

que a complexidade da sociedade moderna exige, para o bom desenvolvimento de cada um de seus

membros e para a preservação de diversos bens jurídico-penais, a vigência desses valores como

princípios jurídicos. Nesse sentido, escreve Damião da Cunha:

“(…) na matéria de reconformação das tarefas do Estado, tem-se todavia
de entender que, onde o Estado intervenha para garantir a confiança da
comunidade  face  à  incerteza  da  'vida  comum',  a  estratégia  terá  de  ser
sempre formal,  assente  numa ideia  de  institucionalização de papéis  que
defina exactamente as competências de quem está habilitado para realizar
funções.  Institucionalização  significa,  pois,  'funcionalização'  de  tarefas,
organizações complexas e agentes habilitados para prestar cuidados.”312  

Registremos, ainda, que a norma que impõe o cuidado na sociedade atual não visa afetar

311 MANTOVANI, Ferrando. op. cit. p. 338.

“Nei tempi presenti tra i poli opposti del diritto penale liberale classico e del diritto penale totalitario si è
venuto  collocando  il  diritto  penale  dello  Stato  sociale-solidaristico  di  diritto.  Il  quale  Stato,  addossandosi  nuovi
compiti in ampie sfere impone ai cittadini l'obbligo di determinate azioni dirette al raggiungimento di alcune finalità
che esso assume come proprie, quali innanzitutto l'adempimento dei doveri di solidarietà del corpo sociale in vista
della sua omogeneizzazione economico-politico-sociale. Ma si è venuto affermando anche il  diritto penale dell'era
tecnologica,  che ha comportato un progressivo aumento dei  rischi  per l'incolumità pubblica e dell'ambiente.  Con
conseguenti  ampliamenti  della  sfera  dell'omissione  punita  (es.:  in  materia  tributaria,  di  assistenza  familiare,  di
mantenimento  e  istruzione  dei  figli,  di  rapporti  di  lavoro;  in  materia  previdenziale,  economica,  industriale,
commerciale, nonché di sicurezza del lavoro, dell circolazione stradale, aerea, marittima, di tutela dell'ambiente, ecc.).
Mentre il 'diritto penale dell'azione' reprime il 'male', il 'diritto penale dell'omissione' persegue il 'bene'.)”
312 CUNHA, José M. Damião. op. cit. p. 489.
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qualquer atitude interna do sujeito, o que confundiria o direito com a moral ou a ética, mas sim

busca  fazer  observada  uma  necessidade  social  prática,  funcional,  no  sentido  de  que  o  sujeito

obrigado  realize  a  conduta  determinada  para  a  preservação  do  bem  jurídico  tutelado,  pouco

importando sua disposição interna, visto o direito não exigir espontaneidade, mas se contentar com

a voluntariedade. Nesse sentido são as palavras de Sandro Abraldes, afirmando que a aferição do

agir cuidadoso condiciona a estabilidade dos relacionamentos sociais, fim do direito:

“Y lo cierto es que la idea de la confianza depositada en la conducta de
terceros  remite  a  una  situación  de  normalidad,  en  la  que  la  frecuencia
estadística  condiciona  doblemente:  por  un  lado,  al  conocimiento  del
agente; por otro, a la valoración jurídica sobre la consideración de lo que
es o no cuidadoso em el ámbito de relación.” 313

Desta feita, resta comprovado que o cuidado é elemento essencial para a manutenção da

sociedade, e a valoração positiva do cuidado, como vimos, reforça o normal desenvolvimento das

relações  sociais,  preservando  os  bens  jurídicos  e  também  tornando  jurídica  a  confiança,  a

expectativa no desempenho das atividades de cuidado, de resguardo, pelos seus responsáveis. A

importância do cuidado como elemento indispensável para a existência do homem, aliás, já foi

muito bem ilustrada por Martin Heidegger, nas Fábulas de Higino, conforme nos lembra Renata

Rieger:

“Quando um dia o Cuidado atravessou um rio, viu ele terra em forma de
barro:  meditando,  tomou  uma  parte  dela  e  começou  a  dar-lhe  forma.
Enquanto medita sobre o que havia criado, aproxima-se Júpiter. O Cuidado
lhe pede que dê espírito a esta figura esculpida com barro. Isto Júpiter lhe
concede com prazer. Quando, no entanto, o Cuidado quis dar seu nome a
sua  figura,  Júpiter  o  proibiu  e  exigiu  que  lhe  fosse  dado  o  seu  nome.
Enquanto  o  Cuidado  e  Júpiter  discutiam  sobre  os  nomes,  levantou-se
também a Terra e desejou que à figura fosse dado o seu nome, já que ela
tinha-lhe  oferecido  uma  parte  do  seu  corpo.  Os  conflitantes  tomaram
Saturno  para  juiz.  Saturno  pronunciou-lhe  a  seguinte  sentença,
aparentemente justa: Tu, Júpiter, porque deste o espírito, receberás na sua
morte o espírito; tu, Terra, porque lhe presenteaste o corpo, receberás o
corpo.  Mas  porque  o  Cuidado por  primeiro  formou esta  criatura,  irá  o
Cuidado possuí-la enquanto ela viver. Como, porém, há discordância sobre
o nome, irá chamar-se homo já que é feita de húmus”.314

313 ABRALDES, Sandro. op. cit. p. 255.
314RIEGER, Renata Jardim da Cunha. op. cit. p. 107 (nota de rodapé)
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IV.3  O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA

Vimos que na sociedade atual o risco é inerente a diversos relacionamentos sociais, ao ponto

da doutrina moderna admiti-lo na forma da expressão 'risco juridicamente permitido'. Ficou dito,

também, que alguns riscos decorrem de atividades, inclusive, estimuladas pelo corpo social, como

por  exemplo,  as  indústrias  que  funcionam  com  energias  rádio-ativas  e  o  tráfego  de  veículos,

responsáveis por diversas mortes e pela elevação do perigo de dano.

É nesse cenário em que algumas pessoas  que assumem a função de exercício de certas

atividades  perigosas,  que  acarretam  riscos  para  terceiros,  assumem,  concomitantemente  ao

desempenho da atividade, a responsabilidade de evitar resultados danosos à sociedade provenientes

dessas atividades. A prática social, portanto, impõe que os membros da sociedade que ocupam as

funções de domínio das fontes de risco desempenhem o 'papel social' de neutralizador desses riscos

– isto é, a função de garante da não ocorrência de danos.

Günther Jakobs entende que o direito impõe uma regra de comportamento cuidadosa no

âmbito dos interrelacionamentos sociais, que, por ser vinculante, permite que cada um dos membros

da sociedade confiem em sua observância.  Afirma o autor  que “se 'na vida social'  entram em

contato 'os comportamentos de várias pessoas...por regra geral cada um dos participantes deve

poder  confiar  que  os  demais  se  comportem  cuidadosamente,  posto  que  eles  também  estão

submetidos às exigências do ordenamento jurídico”.315 Essa afirmação se ajusta à constatação de

que a norma de cuidado e o princípio da confiança são, verdadeiramente, dois pilares fundamentais

da estrutura da sociedade moderna.

O  reconhecimento  pelo  direito  penal  dessas  situações  que  caracterizam  elementos

constitutivos  da  omissão  imprópria  traz  consigo,  portanto,  implicitamente,  a  juridicidade  da

expectativa do cumprimento daqueles papéis social.  Em outras palavras, o direito penal dota de

coercibilidade penal a confiança na observância das respectivas funções. Assim, é lícito o exercício

de atividades que pressupõem, por legítima confiança, o adimplemento dos deveres jurídicos de

terceiros.  A importância da confiança para o normal desenvolvimento social  é reconhecida pelo

direito em geral,  e especificamente pelo direito penal, como requisito para manutenção de bens

jurídicos fundamentais, conforme escreve Sandro Abraldes:

“La confianza es un hecho básico de la vida social: una total carencia de
confianza impediría al ser humano levantarse cada día, por cuanto cada

315 JAKOBS, Günther. op. cit. p. 122.
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quien  padecería  un  sentido  vago  de  miedo  y  temores  paralizantes.  La
confianza  es,  en  sus  tres  variantes  integradas  entre  sí,  el  rasgo  más
sobresaliente  de  la  sociedad  moderna:  confianza  en  uno  mismo,  en  los
demás y en las instituciones. Sin la existencia de confianza, todos los cursos
de acción serían posibles por igual y ello obligaría a la toma de recaudos
en extremo. Las formas de cooperación humana serían posibles únicamente
si  se  tratara  de  modos  excesivamente  simples,  tales  como  aquellas  que
puedan llevarse a cabo en el lugar, e incluso la acción individual se vería
desestructurada  sin  la  confianza.  Cada  día,  todos  los  integrantes  de  la
sociedad ponen su confianza en la naturaleza del mundo y en la naturaleza
humana; se trata, por tanto, en su forma básica, de un rasgo natural del
mundo.  La  noción  de  confianza  remite  a  una  situación  de  normalidad.
Resulta  inconcebible  la  vida  y  su  desarrollo  sin  la  formación  de
presunciones respecto de diversas contingencias; frente a ello, existiría una
única alternativa consistente en un estado de permanente incertidumbre, en
el  que  se  prescinda  de  expectativas  concretas  sin  nada  a  cambio  para
reemplazarlas.” 316

Do exposto,  temos  que  o  princípio  da  confiança  caracteriza-se  como  regra  de  conduta

indispensável  para  o  normal  desenvolvimento  da  sociedade  atual,  regra  essa  básica  para  a

convivência  social.  Sem  ela,  as  atividades  tornar-se-iam  imprevisíveis  e  as  interações  sociais

caóticas.  Por  isso,  como norma jurídica obrigatória,  o  princípio  da confiança prevalece mesmo

diante de um contexto social, aparentemente, adverso, tendo em vista sua força vinculante que a

dota de eficácia social. Daí sua natureza, muitas vezes, contrafática, reflexo da prevalência da lei

penal sobre os costumes ou os hábitos sociais. Nesse sentido temos as lições de Jakobs:

“Por conseguinte, a 'confiança' pode chegar a ser plenamente contrafática.
Não termina quando concorre uma probabilidade de que seja produzido o
comportamento inadequado, nem quando concorrem determinados indícios
de que terá lugar um comportamento inadequado, tendo em vista que não
termina nunca e  em todo caso lhe pode ser  sobreposta uma posição de
garante  de  quem  'confia'  ou  –  com  menor  intensidade  –  um  dever  de
solidariedade (…).”317

A confiança,  então,  condiciona  o  próprio  desenvolvimento  da  sociedade,  porque  sem a

fiabilidade no outro a sociedade gozaria de um efeito paralisante, superável tão só por meio da

criação de outras alternativas de resguardo. Entretanto, também em relação a essa alternativa teria o

homem de confiar  para relacionar-se e desenvolver-se no meio  social.  Em face disso é  que se

reconhece como base da sociedade atual, por ser o limiar de todo e qualquer relacionamento social,

a confiança.

316 ABRALDES, Sandro. op. cit., p. 222-224.
317 JAKOBS, Günther. op. cit. p. 122.
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Por conseguinte, o estado de confiança torna mais célere as relações sociais, tendo em vista

propiciar  uma  maior  quantidade  e  uma melhor  qualidade  das  interações  entre  os  membros  da

comunidade, por dispensar uma série de procedimentos de reserva destinados à preservação de bens

dos sujeitos  na ocasião dos  relacionamentos.  Na verdade a  confiança é  elemento  integrante do

estado de normalidade social, que se caracteriza pelo bom desenvolvimento das instituições sociais

e  por  alguns  comportamentos  previsíveis  e  automáticos,  que,  por  conseguinte,  permitem  a

configuração de uma sociedade operativa e que economiza tempo.

Essa operatividade que culmina no referido ganho de tempo na sociedade, potencializa a

exploração de espaços desconhecidos e otimiza as mais complexas relações sociais é produto da

previsibilidade das ações futuras, somente oportunizada pela confiança no outro. É nesse sentido

que  Giddens  afirma  que  “confiar  nos  demais  é  uma  necessidade  psicológica  persistente  e

recorrente,”318 visto  que  a  confiança  se  cria  e  se  renova  continuadamente,  tornando  o  futuro

referenciado no passado já conhecido, o que permite que o porvir completamente novo não acarrete

um desconforto insustentável, tudo em função de desenvolver-se naquele estado de normalidade e

previsibilidade produto da confiança.319

Sobre a previsibilidade das relações sociais futuras que a confiança permite, por meio da

redução das possibilidades de agir, com o controle da sensação de incerteza, que se dá pela atuação

sobre a complexidade dos relacionamentos para obter uma simplificação destes, obtida através da

correlação entre  o futuro (desconhecido)  e  o  passado (conhecido,  familiar),  assim se manifesta

Sandro Abraldes:

“La exhibición de confianza supone la anticipación del futuro, en cuanto
significa  comportarse  como si  el  futuro  fuera  cierto.  El  futuro  contiene
muchas más posibilidades de las que podrían actualizarse en el presente.
Ello  sólo  genera  un  panorama  muy  amplio  de  incertidumbre,  que  a
cualquier  persona inmersa  en  essa  situación  sólo  obligaría  a  una mera
abstención.  La  incertidumbre  que  tiende  a  existir  es  simplesmente  la
consecuencia  de  que  todas  las  posibilidades  no  podrán  coexistir  como
presente.  Entonces,  puede  sostenerse  que  el  futuro  'coloca  una  carga
excesiva en la habilidad del hombre para representarse las cosas para sí
mismo.  Frente  a este  panorama,  la  confianza se  constituye en  un canal
propicio para aumentar la tolerancia a la incertidumbre.”320

Pois bem, em síntese, temos que a confiança é uma regra necessária para o desenvolvimento

318 ABRALDES, Sandro. op. cit, p. 230.
319 Ibidem, p. 226.
320 Idem.
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social,  que  transforma o  imprevisível  no  previsível,  o  complexo no simples,  impedindo  que  o

sentimento oposto da desconfiança torne inviável o relacionamento entre os membros da sociedade.

É indiscutível que, nesse sentido, a confiança assume predominantemente uma natureza subjetiva,

quase um sentimento de bem-estar. Ocorre que, somado a essa atitude interna, transparece uma

necessidade objetiva de confiar, justamente como instrumento de redução das alternativas de agir.

Nesse diapasão, para fins de nosso estudo, o princípio da confiança deve ser entendido como um

fenômeno  social  que  pauta  os  relacionamentos  sociais,  tanto  os  estabelecidos  entre  conhecidos

quanto  aqueles  estabelecidos  entre  estranhos,  logo,  desamparados  –  neste  último  caso,  do

conhecimento pessoal dos partícipes.

Podemos assim dizer que o princípio da confiança é um estado social que norteia o agir em

sociedade, constatável, empiricamente, por meio da assunção de riscos mesmo diante de situações

de informações insuficientes. Essa confiança, portanto, ganha ares de juridicidade, como fato ou

expectativa  social,  juridicamente  protegidos,  adquirindo  doravante  um  status de  exigência

normativa,  que  traz  consigo  um  dever  jurídico  de  agir  cujo  objeto  reflete  a  resposta  àquela

confiança. Então, a confiança, por conseguinte, é uma regra de conduta que obriga o sujeito a agir

de conformidade com os mandatos legais que lhe atribuíram juridicidade, tornando-se compatível

com a natureza vinculante do Direito.

Fixadas as premissas, podemos afirmar que a regra ou o princípio da confiança caracteriza-

se como um dos fundamentos dos delitos de omissão imprópria. Essa conclusão confirma, inclusive,

a vinculação do direito à realidade social como contexto fático que lhe serve de substrato, pois

expressa  a  tipificação  penal  de  uma  conduta  em  face  da  verificação  anterior  da   sua

imprescindibilidade social. Esses delitos surgem a partir de uma necessidade social de que certas

pessoas desempenhem atividades tendentes a evitar lesões a bens jurídicos tutelados pelo direito

penal.

Porque há um interesse comum na tutela desses bens jurídico-penais, confia-se que aquelas

pessoas que estejam em posições de garante em relação a esses bens atuem no sentido da proteção

dos mesmos, sobretudo,  a partir  do momento em que o direito  penal ordena a este sujeito  que

pratique uma ação positiva de proteção. A norma de cuidado mandamental em face da vinculação do

sujeito a agir de acordo com sua função de tutela do bem jurídico, reduz seu rol de alternativas,

diminuindo as incertezas e viabilizando a infinidade de relações sociais.

É assim que a confiança dá suporte à norma de cuidado mandamental, deslegitimando a

indiferença do garante frente ao bem jurídico valorado positivamente pelo direito. Aquela regra de
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confiança pauta-se na expectativa de reprodução continuada dos hábitos sociais de proteção do bem

tutelado  que,  a  partir  da  previsão  legal,  dá  suporte  ao  delito  de  omissão.  A habitualidade

característica da confiança não se baseia,  ressalte-se,  no mero mecanicismo social,  mas sim na

constatação da utilidade e mesmo essencialidade daquele comportamento para a manutenção do

bem jurídico, que pode mesmo dispensar a espontaneidade do ato de salvamento do bem, visto que

a regra de cuidado pode, como vimos, buscar forjar uma mentalidade de preservação do bem, desde

que essa atuação contrafática encontre legitimação no contexto social.

Dessa forma,  o  omitir  torna-se crime porque o confiar era jurídico de acordo com uma

norma jurídica anterior, instrumentalizada a preservar um bem jurídico que somente assumiu esse

status porque, antes, foi valorado como útil e, às vezes, essencial, para sociedade. Nesse sentido

Sandro Abraldes:

“La confianza supone la generalización de experiencias y su proyección a
casos similares, lo que permitiría la estabilización de la indiferencia ante a
variación,  si  se  traspasa  satisfactoriamente  la  situación.  Así,  pues,  la
confianza trata de la asunción de un riesgo, o como bien se ha dicho, 'de
una jugada atrevida, de una inversión arriesgada'. Es que en el momento en
que el sujeto actúa, dispone de menor información de la requerida para
asegurarse el éxito. Con este punto parecería vincularse, no sin cierta dosis
de ironía, la afirmación de que la confianza es 'un ardid para hacer frente a
la liberdad ajena'. La confianza surge progresivamente en las expectativas
de  continuidad,  que  se  conforman  como  principios  firmes  mediante  los
cuales puede conducirse la vida cotidiana.”321

Cumpre reafirmar que a confiança, elemento integrante dos delitos de omissão, não é aquela

confiança aleatória. O grau de confiança nos relacionamentos, assegurado pelo direito, é definido

normativamente  ex ante e é assim por exigência da previsibilidade dos comportamentos que se

orientam por ela. Mais uma vez, aqui, é o contexto social que condicionará o direito e, resistindo a

falsas esperanças do membro da sociedade, dirá o que é que se deve esperar de forma confiante e, ao

contrário,  aquilo  que  é  produto  de  expectativas  aleatórias  excessivas  escoradas  em parâmetros

morais  ou  éticos  restritos  àquele  que  espera.  A concreção  desse  processo  de  determinação  da

dimensão  do  princípio  jurídico  da  confiança,  no  âmbito  do  direito  penal,  em  homenagem  ao

princípio da taxatividade penal, deve estar contido na lei penal, sob pena de invalidade. 

Por outro lado, também o princípio da confiança tem sua condição de eficácia na medida em

que se insira dentre os instrumentos que visem cumprir a função primordial do direito penal – a

321 ABRALDES, Sandro. op. cit. p. 241-242.
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saber, a proteção de bens jurídicos penais. Assim, não é legítimo utilizar a norma de confiança que

pauta o cuidado se não há bem jurídico a cuidar. O direito penal não pode exigir dos membros da

sociedade fidelidade a uma moral ou a uma ética estatal, transpessoal, portanto. Isso não é função do

direito  penal,  mas  sim  de  outras  instituições  sociais.  Cumpre  ao  direito  penal  proteger  bens

jurídicos,  portanto,  se  a  finalidade  for  distinta  resta  proscrita  a  incidência  dessa  ultima  ratio

repressiva.

Desta  feita,  como  a  sociedade  moderna  não  prescinde  de  relações  perigosas  aos  bens

jurídicos,  por  serem essas relações  vetores de alguns benefícios  sociais,  o direito  penal  foi  e é

chamada para procurar regulamentá-las, para reprimi-las na parte em que cause lesões aos bens

jurídico-penais.  Para  tanto,  o  direito  penal  precisou  se  adaptar  aos  novos  tempos,  assumindo

inclusive a função de proteção de novos bens jurídicos, bem como incrementando – como vimos os

delitos de omissão. É nessa órbita que a legítima confiança nos integrantes das relações sociais, sob

algumas condições, visa incrementar a função de tutela de bens do direito penal, sobretudo a tutela

preventiva, visto que a atuação repressiva nesses casos – em regra, de danosidade massiva – não

faria o direito atingir seus objetivos de manutenção da normalidade.

Somente assim o princípio da confiança, provedor da normalidade social, cumpre sua função

de  permitir  contatos  sociais  diversos,  inclusive  de  gozo  dos  bens  tutelados  pelo  direito  penal.

Dessarte, conclui-se que a função do direito penal de proteger bens jurídicos tem no princípio da

confiança  importante  vetor  de  concretização,  que  dota  a  ideia  abstrata  em  dinâmica  social,

assegurando, efetivamente, o usufruto dos bens fundamentais para o desenvolvimento da sociedade

e de cada um de seus membros. A confiança, por outro lado, mantém íntima ligação com os delitos

omissivos,  os  quais  visam resguardar  a  devida  expectativa  social  no  cumprimento  de  deveres

constitucionais e legais imprescindíveis para a manutenção de um estado de proteção para os bens

jurídico-penais. 

IV.4  O CRITÉRIO DE IMPUTAÇÃO PENAL NA OMISSÃO IMPRÓPRIA

Foi dito até aqui que a natureza da omissão é eminentemente normativa, visto possuir uma

essência valorativa, constituindo-se por um juízo de valor comparativo. Vimos também que essa

valoração incide sobre um agir que, justamente por ser distinto do ordenado pelo direito, adquire

relevância penal. Por outro lado, verificamos que a omissão imprópria, por imperativo material de

justiça, é equiparada a um agir produtor direto do resultado. Essa equiparação, em homenagem ao
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princípio da legalidade penal depende em regra de uma previsão legal que resta prevista em uma

cláusula legal constante na Parte Geral dos Códigos Penais.

Constatamos  que  a  posição  especial  do  sujeito,  possível  autor  da  omissão  imprópria,  é

requisito central dos delitos de omissão de garante, sendo a determinação da posição de garante

nesses crimes, além de elemento típico, pressuposto da equiparação da ação à omissão imprópria.

Por seu turno, ressaltamos que o normativismo característico da omissão não pode ser insensível ao

contexto social,  ao ponto de desconsiderar elementos fáticos essenciais,  pois um dos limites da

expectativa normativa é o ambiente em que se desenvolvem as ações e, dentro desse ambiente, a

possibilidade  de  agir  de  acordo  com  aquela  expectativa  normativa.  É  nesse  sentido  que

identificamos a possibilidade de agir com o domínio da situação de perigo, também entendido como

requisito existencial da omissão de garante.

Pois bem, o que desejamos a esta altura do trabalho é fixar, após ter-se buscado a referida

estruturação  dogmática  dos  delitos  de  omissão  imprópria,  um  fator  justificante  objetivo  da

imputação  penal  do  resultado  na  comissão  por  omissão.  Esse  critério  de  imputação,  segundo

pensamos, em virtude mesmo da natureza normativa da omissão, não pode ser idêntico ao utilizado

para  os  delitos  de  ação,  que  se  baseiam em princípios  de  causalidade  mecânica.  No  entanto,

entendemos  que  também não  pode  se  desprender  de  dados  ontológicos  e  de  contextos  sociais

concretos.

Partindo desses pressupostos, cumpre inicialmente relembrarmos nossa compreensão de que

a norma implícita nos delitos de omissão de garante é uma norma de cuidado, e que essa norma dá

juridicidade ao princípio da confiança, produto da expectativa normativa jurídica que reconheceu o

dever  de  agir  como  indispensável  para  a  manutenção  da  normalidade  social.  Nesse  diapasão,

entendemos que o cuidado para com o bem jurídico e a confiança “jurídica” na observância do

devido pelo obrigado são verdadeiros pilares centrais da sociedade atual, instrumentos necessários,

em última instância, para viabilizar a resposta à realidade de perigo inerente a uma série de relações

sociais contemporâneas.

Entretanto, para fins de imputação penal do resultado naturalístico em delitos de omissão

imprópria não é suficiente a afirmação genérica de que a infração a uma norma de cuidado abala a

devida confiança jurídica e, por conseguinte, faz incidir a lei penal punitiva sobre a conduta do

omitente-garante. Isso é assim, porque, para fins de imputação penal, se exige lesões concretas a

bens jurídicos, pois, em direito penal, como muito bem escreve Gimbernat Ordeig, “no se manejan

las grandes cifras, sino que hay que partir de una lesión concreta de un bien jurídico y acreditar
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que ésta ha sido causada -o (cuasi)causalidade- por un comportamiento- en este caso: por una

omisión – también concreto (...).”322

Isso  posto,  torna-se  imprescindível  a  indicação  do  fundamento  da  imputação  penal  do

resultado nas omissões de garante. Esse fator determinante da imputação omissiva, como dito, deve

considerar, sob pena de artificialismo, os dados empíricos: a saber, a situação de perigo para um

bem jurídico-penal e a ocupação de posições especiais  que tornem possível o cumprimento dos

deveres legais em relação ao bem vulnerável, bem como os dados normativos extraídos da ordem

jurídica – a saber, o dever de cuidado e o princípio da confiança. A resultante da consideração desses

fatores cremos ser o caminho para a indicação de um critério de imputação penal do resultado na

omissão que seja substitutivo da causalidade mecânica.

 

IV.4.1 A CAUSALIDADE DA OMISSÃO

A causalidade  omissiva  é  questão  que  interessa  especialmente  aos  delitos  de  omissão

imprópria,  por  serem esses  crimes  de  lesão.323 Foi  no  século  XIX que  parcela  importante  da

doutrina penal procurou transportar o conceito de causalidade mecânica dos delitos de ação para os

delitos de omissão de garante. Para tanto, buscou-se encontrar na omissão “alguna actividad a la

que se pudiera reconducir, como elemento causal, la modificación en el mundo exterior.”324

A tentativa  de  encontrar  o  elemento  causal  propriamente  dito  nos  delitos  de  omissão

imprópria foi o propósito de parcela dos pensadores penais, que em face desse objetivo comum,

podem ser agrupados sob o rótulo de teorias causais.  O primeiro desses pensadores foi  Luden,

precursor da distinção dos delitos de omissão própria e imprópria.325 Luden, que entendia que os

tipos penais abrangiam tanto a ação quanto a omissão imprópria, considerava que a causalidade nos

delitos de omissão não se encontra na omissão em si,  mas sim uma outro agir  concomitante à

omissão.326 A construção de Luden ficou conhecida como teoria do aliud agere327 ou teoria da ação

contemporânea328 e recebeu diversas críticas de seus opositores, ficando famosa a crítica de Krug no

sentido de que a causa da morte do bebê de inanição, no caso da mãe estar tricotando, seria o ato de

322 ORDEIG, Enrique Gimbernat.  La casualidade en la omisión impropia y la llamada “omisión por comisión” :
Colección Autores de Derecho Penal. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni, 2003. p. 35.
323 ORDEIG, Enrique Gimbernat. La distinción entre delitos propios (puros) y delitos impropios de omissión. p. 50.
324ORDEIG, Enrique Gimbernat.  La casualidade en la omisión impropia y la llamada “omisión por comisión”:
Colección Autores de Derecho Penal. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni, 2003, p. 9-10.
325 BIERRENBACH, Sheila. op. cit. p. 27-28; LISZT, Franz von. op. cit. p. 211.
326 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 590.
327 COSTA JR, Paulo José. Nexo Causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 125.
328 TAVARES, Juarez. op. cit. p. 18.
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tricotar.329

A  partir  dessa  objeção,  Krug,  Glaser  e  Merkel  manifestaram  ideias  que  podem  ser

enquadradas  na  teoria  da  ação  antecedente  ou  precedente.  Segundo  esses  autores,  a  causa  do

resultado nos delitos omissivos não seria a ação simultânea, como queria Luden, mas sim a ação

precedente, visto que teria sido esse agir anterior que aumentara o perigo que culminou na lesão ao

bem  jurídico.  A crítica  a  essa  teoria  centrou-se  na  sua  limitação  a  explicar  tão  só  os  delitos

omissivos por ingerência,330 bem como em separar,  espacial  e temporalmente,  indevidamente,  a

conduta  causal  e  a  sua  culpabilidade,  visto  que  de  acordo  com  ela  a  culpabilidade  surgiria

posteriormente à causalidade.331

No grupo das teorias causais temos ainda a teoria da interferência de Binding e de von Buri.

Segundo Binding, a causalidade omissiva tem fundamento na retração do impulso interno de agir

impeditivo  do  resultado  típico  que  se  devia  impedir.332 A omissão,  portanto,  insere-se  como

condição  positiva  do  resultado,  pois,  remove  obstáculos  à  ocorrência  do  resultado.  Sheila

Bierrenbach explica que, para Binding, “toda mudança no mundo exterior (resultado naturalístico)

é produto do confronto entre condições  positivas,  que favorecem o surgimento  do resultado,  e

condições negativas, impedientes do mesmo. Quando as condições positivas superam as negativas,

ocorre o evento.”333

Paulo  José  da  Costa  Jr.  declara  que  a  teoria  da  interferência  concebeu  “a  causalidade

omissiva como uma energia impeditiva que se interpõe entre a atividade precedente e o evento,

refreando o impulso de agir para evitar o resultado.”334 Asúa ensina sobre esta teoria que “concebir

la resolución criminal y contener el impulso de obrar, inspirado por la conciencia, es destruir el

obstáculo que se oponía al resultado, y, por lo tanto, producirlo”.335

As objeções à teoria da interferência são dirigidas a sua abrangência limitada, visto que se

restringem às omissões dolosas, não atingindo as omissões cometidas com culpa inconsciente, nas

quais não ocorre, efetivamente, o processo interno a que se refere, bem como que trata essa teoria de

um  ato  interno,  espiritual,  não  referível,  portanto,  ao  mundo  exterior,  nem  muito  menos  à

329 BIERRENBACH, Sheila.  op.  cit.  p.  31;  COSTA JR, Paulo José.  Nexo Causal.  São Paulo:  Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 124.
330 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 10.
331 ASUA,  Luis  Jimenez.  op.  cit.  p.  590;  COSTA JR,  Paulo  José.  Nexo  Causal.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2007. P. 125.
332 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 10.
333 apud  BIERRENBACH, Sheila.  op. cit. p. 32.
334 COSTA JR, Paulo José. Nexo Causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 126.
335 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 590-591.
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causalidade propriamente dita.336 Asúa, em posição parecida, assim resume as críticas à teoria da

interferência:

“Pero  esta  opinión  se  estrella,  no  solamente  ante  el  hecho  de  que  este
proceso puramente interno no existe indudablemente en la omisión culposa,
y que en la  dolosa es muy difícil  cuando no imposible demostralo;  sino
también  frente  a  la  contradicción  a  que  se  llegaría  con  respecto  a  los
principios generales del Derecho penal -que no equiparan el 'acto interno
de la voluntad', con la manifestación de la misma- penando aquel proceso
interno.”337

Uma outra corrente de pensamento adota a teoria das condições negativas. Defende essa

teoria que o evento naturalístico depende de condições positivas e de condições negativas. Dentre

estas últimas teríamos as omissões, assim chamadas pela ausência de condições imprescindíveis da

não ocorrência do resultado típico. Paulo José da Costa Jr. assim resume esse pensamento:

“Após reconhecerem que o nada não pode produzir nada, concluem poder o
nada  causar  determinados  efeitos,  que  são  sempre  condicionados  pela
presença  de  determinados  fatores  (positivos)  e  pela  ausência  de  outros
(negativos).  A  omissão  representaria  a  condição  negativa,  igualmente
necessária  à  causação  (e  não produção)  do evento.  Graças  a  ela,  são
removidos  os  obstáculos  que  poderiam  impedir  a  ação  dos  elementos
positivos.  Portanto,  a  inexistência  de  condições  impeditivas  é  sempre
causal.”338

A crítica  a  essa  teoria  localiza-se  na  constatação  de  que  a  omissão,  do  ponto  de  vista

naturalístico, como condição negativa, nada causa no mundo exterior. Como bem nos explica Costa

Jr., o nexo causal pressupõe um “processo de produção”, inexistente na omissão que não produz

nada, muito menos transforma o mundo exterior. As transformações que se quer imputar à omissão

são produzidas por outra linha de acontecimentos causais, jamais pela omissão em si.339

A teoria da causalidade humana exclusiva tem como seus principais defensores Sigwart e

Haupt, os quais procuram fundar a causalidade omissiva na voluntariedade humana eventualmente

responsável por dar azo a manutenção de cursos causais, via a paralisação de fatos impeditivos

destes ou mesmo por meio de sua imobilidade consciente, quando, neste caso, seja possível agir

para impedi-los. Segundo essa teoria há uma diferença entre a causalidade humana, guiada pela
336 COSTA JR, Paulo José.  Nexo Causal.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 126; ORDEIG, Enrique
Gimbernat. op. cit. p. 10.
337 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 591.
338 COSTA JR, Paulo José. Nexo Causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 127.
339 Idem.
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vontade, e a causalidade mecânica, própria dos cursos causais mecânicos. A causalidade humana,

necessária  para  a  imputação  omissiva,  surge  quando  o  homem,  podendo  fazê-lo  se  abstém de

impedir o evento danoso, contribuindo, assim, segundo este pensamento, para produzi-lo.340

As críticas a essa teoria referem-se a sua excessiva preocupação em saber se o evento teria

sido evitado pelo devido agir humano em detrimento da procura da causa do evento que se queria

evitar, conforme bem sintetiza Paulo Costa Jr.:

“De  fato,  interessa-se  apenas  em  saber  se  o  omitente  tinha  ou  não  a
possibilidade  de  plasmar,  com  sua  operosidade,  de  maneira  diversa  o
evento. Em outras palavras: desinteressa-se pelo diagnóstico causal, para
focalizar tão só o prognóstico, a hipótese. À teoria em pauta não preocupa
indagar quais as causas que produziram o evento final, mas prognosticar se
o resultado teria sido elidido se um outro fator – a atividade do omitente –
houvesse existido.”341

São  dignas  de  nota,  além  das  teorias  causais,  algumas  das  teorias  normativas,  assim

chamadas porque, segundo pensamos, partem de um ponto de vista que consideramos correto – a

saber, a admissão da omissão como fenômeno normativo –, pois dependente de um juízo axiológico

pertencente ao mundo do dever ser. De acordo com as correntes normativas, procurar a causalidade

omissiva no mundo do ser é um equívoco, pois, a omissão depende de um juízo de valor emitido

sobre uma atividade que infringe um dever jurídico de evitar o resultado.

Dentre as teorias normativistas,  a teoria da causalidade dos escopos do direito vincula a

causalidade omissiva à existência de uma dever jurídico de evitar o resultado típico. Segundo Paulo

José da Costa Jr. “a intervenção humana sobre as forças naturais faz-se com base na vontade do

Direito”.342 A crítica a essa teoria, segundo as lições do autor, é o inadequado deslocamento da

discussão causal para o âmbito dos deveres, o que acarreta o esquecimento das relações de causa e

efeito físicas.343

A teoria da causalidade do ordenamento social, por sua vez, baseia a causalidade omissiva

no desrespeito por parte do obrigado de deveres estabelecidos de conformidade com finalidades

sociais gerais. Assim, para que o todo atinja suas metas estabelece-se uma divisão de tarefas entre os

membros  da  sociedade  e  aquele  que  deixa  de  cumprir  com  as  responsabilidades  sociais,

prejudicando  a  consecução  do  fim  comum  e  dando  azo  à  consequências  indesejadas,  fornece

340 Idem.
341 COSTA JR, Paulo José. Nexo Causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 128.
342 COSTA JR, Paulo José. Nexo Causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 129.
343 Idem.
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causalidade à omissão.344As críticas à teoria anterior se aplicam a presente teoria.

Essas  são  algumas  das  teorias,  causais  e  normativas,  sobre  a  causalidade  da  omissão.

Passaremos no tópico seguinte a expor o ponto de vista que consideramos o mais adequado para

resolver  o  problema  da  omissão  causal,  mesmo  que  a  solução  por  nós  adotada  indique,

verdadeiramente, para uma negação do problema.    

IV.4.2  A  CAUSALIDADE  COMO  NEXO  DE  EVITAÇÃO  DO  RESULTADO-UMA
APROXIMAÇÃO DA SOLUÇÃO

Nos delitos de omissão de garante já vimos que há uma relação fática de proximidade entre o

sujeito  e  o  bem  jurídico  protegido,  que  dá  suporte  a  uma  expectativa  normativa  sobre  os

destinatários desse tipo de delito. Esses destinatários funcionam, então, como garantidores da não

ocorrência do resultado típico. Diante disso, nos permitimos afirmar que o fim último da norma

mandamental de cuidado relativa às omissões impróprias é evitar a ocorrência do resultado típico.

Partindo dessa premissa, resta-nos, para fins de encontrar o fator determinante da imputação

penal do resultado nas omissões impróprias, buscarmos o fundamento daquela imputação ao garante

que inobserva o seu dever jurídico de agir. Em outras palavras, a questão é saber o motivo pelo qual,

no caso concreto, se atribui ao garante-omitente a pena pela ocorrência do resultado típico. Nos

delitos  de  ação,  com  resultado  naturalístico,  esse  fundamento  da  imputação  é  a  relação  de

causalidade  existente  entre  a  conduta  ativa  anterior  e  o  resultado  típico.  Porque  se  consegue

estabelecer uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado se imputa a pena ao autor da

ação lesiva.

Segundo Asúa, a relação causal é um conceito naturalístico, por isso, deve ser tomado em

seu sentido filosófico e natural;345 isso implica, em outras palavras, na adesão ao ponto de vista que

entende  a  causalidade  como  categoria  do  ser.346 Decorrência  lógica  disso  é  que  no  caso  das

omissões  não é possível  a  fixação daquela ligação real,  tendo em vista  que,  do ponto de vista

naturalista, a conduta omissiva não produz nada, sendo o eventual resultado correspondente sido

produto das forças físicas colaterais à omissão, não pela omissão em si.347 

Logo, não serve à omissão a causalidade mecânica, pois, “mecanicamente a omissão jamais

344 Idem.
345 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 423.
346 WELZEL, Hans. Derecho Penal Aleman. 11ª Ed. Editorial jurídica de Chile. Chile, 1997. p. 51.

347 LISZT, Franz von.op. cit. p. 212.
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é causal”.348 Fragoso, no mesmo sentido, declara que “não há causalidade alguma na omissão. A

omissão, como abstenção de atividade devida, não pode causar.”349 E Figueiredo Dias escreve que

“de uma qualquer perspectiva ôntico-fenomenológica não é possível (…) falar de causalidade – de

uma causalidade que só pode ser real – nos delitos de omissão: ex nihilo nihil fit.”350 É, certamente,

por isso, que von Liszt afirma que o “decisivo quanto ao modo de tratar prática e cientificamente

os delitos de omissão, é propor a questão corretamente. Não deve ela ser formulada nestes termos:

'quando a omissão é causal?' E sim deste modo: 'quando o não impedir o resultado equivale a

causá-lo?'”351

Decorre desse cenário de rejeição da causalidade mecânica para os delitos de omissão de

garante a necessária substituição dessa relação causal por um juízo de imputação penal pautado em

critérios não absolutamente ontológicos. Esse elemento indispensável de imputação é chamado, por

alguns,  talvez  por  excessivo  apego  à  tradição,  de  causalidade  potencial,  mas  de  causalidade

propriamente dita não se trata. Grispigni, por exemplo, explicando o artigo 40 do Código Penal

italiano, afirma sua teoria normativa da causalidade, a qual consiste em considerar inaplicável a

causalidade naturalística à omissão. Em seu lugar, adota um conceito que concebe a imputação com

base no objetivo da responsabilização pelo injusto omissivo.352 Bacigalupo, por sua vez, filiando-se

à corrente que considera inaplicável a doutrina causal naturalística à omissão, substitui a relação

causal pela regra da imputação objetiva para ligar o resultado não evitado e a omissão. São essas

suas palavras:

“La relación que debe existir entre el resultado no evitado y la omisión, por
lo tanto,  no es  una relación de causalidad,  sino de imputación objetivo.
Dicha relación se da, em opinión prácticamente unánime, cuando la acción
omitida hubiera evitado el resultado producido. Sobre estas bases ya no se
trata de afirmar la causalidad real de la omisión respecto del resultado,
sino la 'causalidad potencial' de una acción no llevada a cabo. Hoy no se
pregunta  si  la  omisión  de  las  acciones  de  salvamento  por  parte  del
guardavidas es la causa de la muerte del bañista que se ahogó. Se pregunta
si la acción de salvamento que el guardavidas hubiera podido realizar en la
situación concreta hubiera evitado la muerte del bañista.”353

Portanto,  a  constatação  da  inadequação  da  causalidade  naturalística  para  os  delitos  de

348 COSTA JR, Paulo José. Nexo Causal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 135.
349 FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit. p. 234.
350 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 930.
351 LISZT, Franz von. op. cit. p. 213.
352 ASUA, Luis Jimenez. op. cit. p. 599.
353 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 90.
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omissão fez com que parte da doutrina penal afirmasse que nos delitos omissivos tivéssemos, ao

invés do nexo de causalidade real, o nexo de evitação do resultado.354 Declara Enrique Bacigalupo

que, em face dessa distinção, muitos autores preferem chamar o nexo de imputação do resultado na

omissão imprópria  de “quase-causalidade” ou “causalidade hipotética”,  sendo esse elemento  o

substituto da causalidade propriamente dita.355

Ocorre que, não obstante os antagonismos declarados, as referidas construções teóricas, em

termos práticos, parecem se aproximar, sobretudo porque adotam a teoria da conditio sine qua non,

conforme bem nota Enrique Gimbernat Ordeig:

“(...) lo cierto es que la discrepancia entre los que afirman y los que niegan
un  nexo  causal  entre  omisión  y  resultado  carece  de  consecuencias
prácticas, ya que tanto unos como otros acuden, predominantemente, a la
misma  fórmula  (adaptada)  de  la  conditio  sine  qua  non:  una  omisión
impropia  es  causal  -o  (cuasi)  causal-  si,  añadida  in  mente  la  acción
omitida,  desaparece el  resultado,  si  bien los primeros sostienen que con
essa fórmula se determina una auténtica relación de causalidad entre un
no-hacer y un resultado típico, mientras que los segundos prefieren hablar,
a veces utilizando simultáneamente más de una de esas expresiones, de una
'(cuasi)causalidad',  de  una  'causalidad  en  sentido  figurado',  de  una
'causalidad hipotética', de una 'relación análoga a la causalidad o de una
'causalidad potencial'.”356

 Assim sendo, descartada, por nós, a causalidade mecânica nos delitos de omissão, e admitida

a  imputação  penal  do  resultado  nos  delitos  de  omissão,  resta-nos  buscar  o  fundamento  dessa

imputação, já que a mera substituição terminológica, acima referida, não resolve o problema. Então,

nesse desiderato,  correndo o risco de dizer o óbvio,  esclareceremos nosso ponto de partida -  a

aferição de que o liame entre a omissão e o resultado naturalístico dá-se por meio de um juízo

hipotético, não real, visto que a ação que a norma exige, para fins de imputação do resultado, não

existe no mundo do ser, mas tão só no mundo do dever ser.

Decorrência disso é não ser possível afirmar-se, com absolutamente certeza, em hipótese

alguma, que a ação omitida, se realizada, teria, concretamente, evitado o resultado. Aliás, como

veremos mais adiante, esse é um dos argumentos utilizado pelos críticos de uma das importantes

teorias sobre o critério de imputação penal da omissão imprópria. Por ora, queremos tão só assinalar

que toda análise sobre a imputação omissiva, segundo pensamos, deve se realizar no plano lógico,

354 LISZT, Franz von. op. cit. p. 206-207 MEZGER, Edmundo. op. cit. p. 243.;
355 BACIGALUPO, Enrique. op. cit. p. 89.
356 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 26-27.
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irreal, jamais no plano naturalístico, real. Visto isso, passemos às teorias sobre a imputação penal do

resultado nos delitos de omissão imprópria.

A primeira teoria que procura resolver a questão condiciona a imputação do resultado ao

garante à constatação de que a ação omitida teria evitado o resultado típico “com uma probabilidade

que raia a certeza” – isto é, com uma altíssima probabilidade de êxito de sucesso de salvamento do

bem jurídico tutelado. Esse ponto de vista propõe que a conexão entre a omissão e o resultado seja

hipotética  –  isto  é,  não  real  –  e  que,  diante  da  impossibilidade  de  se  estabelecer  prognósticos

seguros sobre cursos causais futuros, a única solução aceitável para fins de imputação do resultado

na omissão seja que as ações omitidas pudessem evitar o resultado com uma probabilidade raiando

a certeza. Gimbernat Ordeig assim explica essa posição:

“A diferencia del delito de acción -donde si se puede alcanzar una certeza
sobre si el comportamiento activo ha causado o no el resultado, ya que ahí
lo  que  se  trata  es  de  comprobar  una  relación  causal  que  ha  existido
realmente-,  en la omisión, en cambio,  hay que operar con una conexión
causal no real, sino hipotética, y es por ello por lo que, con relación a algo
que  no  ha  sucedido  (la  acción  omitida  y  el  curso  causal  que  habría
desencadenado), únicamente cabe emitir un juicio, no de seguridad, sino
sólo de probabilidad de que aquélla hubiera evitado el resultado.”357

Os problemas apontados pelos críticos dessa posição, que exige a probabilidade próxima da

certeza da evitação do resultado, são de ordem prática e de ordem político-criminal. Os problemas

práticos  podem  ser  divididos  em  três  grupos,  segundo  o  magistério  de  Gimbernat  Ordeig.  O

primeiro diz respeito ao esvaziamento da hipótese de imputação por comissão por omissão, visto

que,  no  caso  concreto,  diante  de  um  juízo  hipotética,  irreal  portanto,  o  atingimento  de  uma

probabilidade dessa intensidade é extremamente raro, para não se dizer de difícil constatação.358 As

nefastas consequências dessa exigência são bem retratadas pelo professor de Madri, por meio do

seguinte exemplo:

“Y  además:  si  el  omitente  -como  suele  suceder-  es  consciente  de  esa
situación: si sabe, por consiguiente, que la acción omitida sólo probable o
posiblemente evitaría el resultado- el médico, por ejemplo, no ejecuta una
medida terapéutica que tal vez podría atajar la enfermedad-, entonces, y en
contra  de  lo  que  mantiene  la  doctrina  dominante,  puede  quedarse
tranquilamente sentado (...).”359

357 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 28-29.
358 Ibidem, p. 30.
359 Ibidem, p. 30-31.
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O segundo problema prático dessa teoria relaciona-se àquelas situações em que a evitação do

resultado dependa, além do cumprimento do dever jurídico pelo garante, da atuação de um terceiro.

Também  aqui  não  é  possível,  por  meio  de  um  juízo  prévio  hipotético,  afirmar  com  uma

probabilidade próxima da certeza que a ação omitida teria evitado o resultado, sobretudo, porque o

êxito  do  salvamento  condiciona-se  a  um comportamento  humano,  categoria  que,  como explica

Gimbernat Ordeig, não admite previsão com grau de probabilidade próxima a certeza:

“(...) el problema general que se le presenta a la doctrina dominante para
poder afirmar la relación de (cuasi)causalidad en la omisión impropia es
cómo determinar si la acción debida hubiera impedido el resultado con una
probabilidad  rayana en  la  seguridad,  cuando la  evitación  del  resultado
depende del ulterior comportamiento de otra u otras personas, a las que el
garante,  infringindo  su  deber,  y  con  su  inactividad,  no  ha  dado  la
oportunidad de poder atuar (…).”360

A  dificuldade,  quiça  impossibilidade  mesmo,  de  se  definir  as  regras  reitoras  do

comportamento humano, bem como a busca pela efetividade do sistema penal omissivo, levaram

importante setor doutrinário a fazer uso de ficções jurídicas em substituição das regras causais,

visando  presumir  a  atuação  por  parte  desse  terceiro,  sempre,  em conformidade  com  a  norma

jurídico. Em outras palavras, o garante não poderia utilizar-se do argumento da imprevisibilidade da

atuação do terceiro,  de quem depende,  ulteriormente,  a  evitação do resultado,  porque o direito

presume juris et de juris que este terceiro atuará conforme a norma. Essa ideia é assim exposta por

Gimbernat Ordeig:

“Como  no  conocemos  las  reglas  que  determinan  el  comportamiento
humano  -e  ignoramos,  por  consiguiente,  un  factor  decisivo  para  poder
medir con qué grado de probabilidad hubiera evitado el resultado la acción
omitida-, lo que en estos casos defiende la doctrina (así, además de Puppe,
y por ejemplo, Jakobs, Köhler, Sofos y Schönke/Schröder/Stree) es que hay
que presuponer, ficticiamente, que el tercero, de quien depende, en última
análise,  la  evitación  del  resultado,  habría  actuado  conforme  a  las
normas.”361

A proposta de adotar uma ficção jurídica em substituição aos juízos concretos, impossíveis,

ressalte-se, como pressuposto da imputação penal nos casos em que a evitação do resultado com

360 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Ibidem, p. 37-38.
361 Ibidem, p. 38-39.
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probabilidade  próxima  da  certeza  dependa  da  atuação  de  terceiro,  demonstra,  na  verdade,  a

artificialidade de tal  solução,  que termina por se  desprender de bases empíricas,  refletindo,  em

última análise, sua falta de amparo prático.

A verificação ou não de que uma ação omitida teria, no caso concreto, evitado o resultado

com probabilidade  próxima  da  certeza  não  pode  se  abster  de  conhecer  dados  do  mundo  real.

Precisamos fazer um juízo hipotético, entretanto, sem desconsiderar os fatores ontológicos, por isso

a adoção de um critério meramente normativo desnatura o próprio juízo de probabilidade, que deve

contar com fatores empíricos conhecidos anteriormente ao juízo feito sobre eles. Nesse sentido,

mais uma vez, o magistério de Enrique Gimbernat Ordeig:

“Sin embargo, con esta ficción de que, cuando la evitación del resultado
depende de otra persona que no ha tenido oportunidad de actuar, porque el
garante ha permanecido inactivo, hay que presuponer  iuris et de iure  que
aquél  se  habría  comportado  conforme  al  deber,  no  se  salva  la
(cuasi)causalidad de la omisión, en el sentido de la doctrina dominante de
que hay que acreditar que la acción omitida, con una probabilidad rayana
en  la  seguridad,  habría  impedido  el  resultado,  sino  que  se  está
reconociendo, implícitamente, que es una fórmula impracticable: el juicio
de probabilidad es uno matemático, es decir: ontológico, que se establece
sobre la base de los datos conocidos y cognoscibles ex ante, por lo que
supone una perversión del mismo, cuando uno de ellos se desconoce – a
saber: cúal habría sido el comportamiento no ejecutado de un tercero -,
sustituirlo por el criterio normativo y ontológicamente falso de que todas
las personas respetan las normas; eso no es conocer un dato imprescindible
para emitir un juicio de probabilidad sobre la evitación del resultado, sino
hacer 'como si'  se conociera; eso es introducir – desnaturalizándolo- un
elemento normativo en un juicio que es estrictamente ontológico.”362

O terceiro  problema prático  dessa  teoria  refere-se,  especificamente,  segundo  Ordeig,  ao

Direito  Penal  Médico.363 É que,  segundo esse autor,  resta  impossível  determinar,  com absoluta

certeza, ou mesmo com uma probabilidade próxima da certeza, se realizado o devido tratamento

médico  pelo  médico  atendente  de  plantão  teria  sido  evitado  o  resultado.  Assim,  comentando

julgados do Tribunal Supremo da Espanha que imputaram o resultado ao médico de plantão que se

omitiu em realizar o adequado tratamento médico, escreve Ordeig:

“(...) los razonamientos de estas (dos) sentencias, en la línea de la doctrina
dominante de requerir, en la comisión por omisión imprudente y para la
imputación del resultado, que la acción omitida hubiera impedido la lesión

362 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 39-40.
363 Ibidem, p. 40.
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típica, ponen claramente de manifiesto hasta qué punto es irresoluble la
tarea. Los tribunales no pueden retrotraer los acontecimientos al momento
en que el niño con el grave traumatismo craneal fue (des)atendido por el
médico  de guardia,  para  comprobar si,  de  haberse iniciado entonces  el
tratamiento  médico  adecuado,  las  consecuencias  habrían  sido  distintas,
como  no  pueden,  tampoco,  dar  marcha  atrás  en  el  tiempo  y  poder
comprobar  así  si,  intervenido  quirúrgicamente  a  tiempo  el  enfermo  de
peritonitis, podría haber salvado o no la vida.”364

Um  outro  ponto  sensível  dessa  teoria  que  exige  a  evitação  do  resultado  com  uma

probabilidade próxima da certeza, aplicável também à teoria que veremos mais adiante que exige a

certeza de evitação do resultado típico, diz respeito a fatores de ordem político-criminal. Ocorre

que, o fim preventivo do direito penal restaria, sensivelmente, abalado se a imputação do resultado

nos delitos  de omissão  imprópria  dependesse da constatação daquele  grau de probabilidade  ou

daquela certeza. Consequência disso é que o obrigado restaria desestimulado pelo próprio direito a

cumprir seu dever de salvamento. Nesse sentido são palavras de Figueiredo Dias, em comentários

referentes às duas mencionadas teorias:

“Em  definitivo,  porém,  uma  tal  doutrina  parece-nos  inaceitável.  Desde
logo,  e sobretudo,  de um ponto de vista  político-criminal  preventivo,  na
medida em que, fora dos casos de certeza ou de probabilidade roçando a
certeza,  a  ordem  jurídica  deixaria  de  impor  a  conduta  ao  agente  e
desincentivaria, assim, toda a actividade destinada à possível salvação de
bens jurídicos ameaçados. Ela conduziria (…) a que a ordem jurídica não
sancionasse os pais de uma criança gravemente enferma (ou portadora de
uma doença cujas cotas de morbilidade são muito altas) que deixam o filho
por tratar, sobrevindo o resultado letal, só porque a possibilidade de sua
salvação por tratamento médico não roça a certeza.” 365

Na tentativa de superar os problemas apontados,  relativos à teoria da certeza próxima à

certeza, surge, por obra de parte da doutrina penal, encabeçada por Mezger, a teoria que exige, para

fins de imputação do resultado nos delitos de omissão imprópria, que a ação omitida houvesse, com

certeza,  evitado  o  resultado  típico.366 São  adeptos  dessa  corrente  Herzberg,  Torío,  Jakobs,

Bustos/Hormazável e Schmidhäuser.367 Este último assim se manifesta sobre o tema:

364 Ibidem, p. 41-42..
365DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 931.
366 MEZGER, Edmundo. op. cit. p. 243-244.
367 ORDEIG, Enrique Gimbernat.op. cit. p. 43.
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“Para  la  práctica  juridicopenal  ello  significa  que  un  juez  sólo  puede
condenar por un delito de resultado consumado de omisión cuando esté
convencido  de  que  la  acción  a  designar  com precisión  que  el  acusado
hubiera debido ejecutar habría evitado o resultado. (…) Esta formulación
-probabilidade próxima da certeza- es equivocada en la medida en que
surge la impresión de que en el delito de omisión puede bastar la mera
probabilidad, mientras que en el delito de acción se requiere la certeza.”
368(grifo nosso)

Essa doutrina, efetivamente, supera a crítica feita à doutrina anterior, visto não considerar a

dúvida quanto à evitação do resultado em prejuízo do omitente. De fato, a solução adotado pela

doutrina dominante, probabilidade próxima da certeza, sob certo aspecto, fere o princípio processual

do in dubio pro reo, tendo em vista que interpreta o provável em desfavor do réu. Nesse diapasão, a

presente diretriz  doutrinária  responde bem aos  anseios  dogmático-penais  ao exigir  a certeza  de

evitação, pois, dessa forma, não barganha a imputação do resultado com o plausível ou o realizável.

Ocorre que, a teoria da exigência com seguridade da evitação do resultado pela ação omitida

falha em outros aspectos,  de maneira semelhante à teoria  da probabilidade próxima da certeza,

sendo, por isso, cabíveis, em relação a ela, as mesmas críticas doutrinárias, e até com mais razão.

Senão vejamos: a) o esvaziamento da hipótese de imputação por comissão por omissão, visto que,

no caso concreto, diante de um juízo hipotético irreal, o atingimento de uma certeza é, praticamente,

impossível, e assim é porque, em processos hipotéticos, somente probabilidades são cognoscíveis,

jamais certezas;369 b) a adoção de ficções jurídicas em caso de dependência da evitação do resultado

de  comportamentos  de  terceiros;370 c)  a  incerteza  de  cura  em  tratamentos  médicos;371 d)  a

vulnerabilidade à política criminal preventiva de lesão a bens jurídicos.372 Gimbernat Ordeig, por

exemplo, em comentário à presente corrente de pensamento, é peremptório ao rotulá-la de inviável:

“La  posición  de  estos  autores  que  requieren,  para  condenar  por  una
omisión impropia consumada, certeza- y no solamente probabilidad rayana
en la seguridad- de que la acción exigida hubiera evitado el resultado es
tan  compreensible  como inviable.  (…)  inviable,  porque,  como asimismo
hemos visto y todavía tendremos ocasión de comprobar, del proceso causal
hipotético, es decir: no-real, que habría desencadenado la acción omitida,
precisamente por ser hipotético y, consiguientemente, no-real, sólo se puede
predicar una -más o menos elevada- probabilidad, pero nunca la seguridad
de que hubiera evitado el resultado.”373

368 Idem.
369 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 44-45.
370 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Ibidem, p. 40.
371 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Ibidem, p. 30-31.
372 DIAS, Jorge de Figueiredo. op. cit. p. 931.
373 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 44-45.
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IV.4.3 A TOMADA DE POSIÇÃO-A TEORIA DA DIMINUIÇÃO DO PERIGO

Negamos  a  existência  de  uma causalidade  real  nos  delitos  de  omissão  imprópria  como

fundamento de imputação penal do resultado típico. Nestes deve haver um outro fundamento de

imputação, não-causal, mas normativo. Esse fundamento normativo, constante na lei, no entanto,

não pode, como já antecipado, se afastar de fatores do mundo do ser, isto é, ontológicos, sob pena

de artificialidade representativa.

Desde logo, cumpre ressaltarmos, que o fim de proteção de bem jurídico-penal deve servir

de guia permanente de toda e qualquer responsabilização penal, e, por conseguinte, na busca desse

fundamento. Com base nesse norte, temos que o dever de cuidado, dever próprio dos delitos de

comissão por omissão, gera uma expectativa normativa na sociedade de desempenho de funções de

proteção  daqueles  bens  jurídicos  tutelados  pelo  direito  penal.  Essa  relação  entre  o  cuidado,  a

expectativa e o fim de proteção do bem jurídico é condicionante de suas próprias naturezas, pois, as

expectativas  normativas  somente  adquirem roupagem jurídico-penal  se  tiverem amparo,  dentre

outros requisitos, naquele fim de proteção do bem jurídico-penal. Somente assim a confiança da

sociedade no cumprimento do dever de cuidado por quem obrigado assume a necessária juridicidade

penal para fins de imputação de um resultado típico.

Como fim do direito penal e objeto de legitimação do cuidado e da confiança, em termos de

norma penal, a proteção ao bem jurídico deve ocorrer na maior medida possível, sempre levando em

consideração dados reais,  concretos,  ontológicos.  Dessa constatação decorre que o direito  penal

busca evitar, não somente resultados danosos a bens jurídicos, mas também situações de perigo ou

de  risco,  pois,  não  é  defensável  que  o  direito  penal  espere  o  momento  danoso  para  intervir,

sobretudo  quando  estivermos  diante  de  bens  fundamentais  para  a  manutenção  da  normalidade

social.

O perigo ou o risco pode ser conceituado como sendo “la situación en cual la producción de

determinadas consecuencias no deseadas es probable, conforme un juicio objetivo.”374 Verificamos

que o perigo traz consigo um dado ontológico, a  probabilidade de um mal, e um dado normativo, o

próprio mal.  Este mal  é um conceito normativo porque se estabelece de acordo com as pautas

valorativas vigentes, no caso, pela valoração negativa do dano ou do perigo a um bem jurídico-

penal.  A probabilidade,  por sua vez,  dá-se por meio do conhecimento de fatores  constantes  no

mundo do ser, que permitem antecipar a possibilidade de um mal. Esse hibridismo conceitual é

374 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. 2ª ed. Castellana. Santiago: Editorial Juridica de Chile, 1976, p.55.
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muito bem explicado por Gimbernat Ordeig:

“El riesgo es un concepto mixto ontológico-normativo. Es ontológico en la
medida en que la probabilidad de que se produzca un resultado se establece
con elementos – circunstancias conocidas y cognoscibles ex ante, por una
parte, y conocimiento de las leyes de la naturaleza, por outra – ajenos al
mundo de los valores: se establece, por consiguiente, sobre la base de un
no-valorativo cálculo de probabilidades. Y es normativo en la medida en
que los términos 'riesgo' o 'peligro' únicamente son aplicables a la mayor o
menor probabilidad de que se produzca un mal, y lo que sea  esse mal es
algo que sólo se puede determinar con base a consideraciones axiológicas
sobre  lo  que  merece  un  juicio  positivo  o  negativo  de  valor  en  la  vida
humana y social (…). En cambio, si el resultado que puede producirse no es
uno desvalorado, entonces ya no es posible utilizar las expresiones 'peligro'
o 'riesgo',  sino sólo la de 'probabilidad'. (…) Resumiendo: los conceptos
'riesgo' o 'peligro' hacen referencia a la probabilidad (concepto ontológico)
de  que  se  produzca  un  'mal'  (concepto  normativo):  el  peligro  es  la
probabilidad del acaecimiento de un mal.”375

 Visto  que  o  direito  penal  procura  evitar  todo e  qualquer  menoscabo a bens  jurídicos  e,

assinalado, a partir da análise de contextos sociais, que a não realização de certas condutas vulnera,

no caso concreto, seriamente a incolumidade de certos bens jurídicos, temos que o fundamento da

imputação  do  resultado  nos  delitos  de  comissão  por  omissão  é  a  não  minoração  daquela

probabilidade de que um mal ocorra para o bem jurídico quando, respeitados os demais requisitos

legais,  se  tinha  a  obrigação de agir.  Em outras  palavras,  o  fundamento  da imputação penal  do

resultado nos delitos de omissão imprópria é a não redução pelo garante dos riscos ou dos perigos

de lesão para o bem jurídico. Nesse sentido é o magistério de Gimbernat Ordeig:

“La imputación en la omisión tiene por base el conocimiento estrictamente
ontológico de que la realización de una determinada acción (a saber: de la
acción omitida),  al  suponer la entrada en juego de una medida positiva
reductora del riesgo, habría disminuido en el mundo real el peligro para un
bien  jurídico  de  resultar  lesionado.  Por  ello  se  castigan  las  omisiones:
porque,  sobre  la  base  de  un  cálculo  ontológico  de  probabilidades,  el
legislador ha llegado a la conclusión de que los movimientos corporales
omitidos  habrían  condicionado la  reducción  del  riesgo de  lesión  de los
bienes juridicopenales que aquél quiere, en lo posible, proteger.”376

A teoria da diminuição do risco, de verdade, é a única que se adapta aos desígnios do direito

penal, visto que as teorias da probabilidade próxima da certeza e a da certeza da evitação não têm,

375ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 45.
376ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 45.
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pelas razões já expostas, diante de um processo hipotético, aplicabilidade prática. Um estudo dos

casos práticos demonstra facilmente que a teoria da diminuição do risco permite, sem tergiversação

e sem esvaziamento das hipóteses de omissão, que se chegue a situações racionais de imputação

penal em delitos de omissão. Esse é o ensinamento de Gimbernat Ordeig:

“La teoría de la disminución del riesgo parte de un diagnóstico lúcido de la
actual  situación.  Si  es  imposible  determinar  con  certeza  si  la  acción
omitida (hipotética) hubiera evitado el resultado, si la probabilidad rayana
en la seguridad no es más que un eslogan que casi nunca se aplica (…)
porque en la mayor parte de los casos en los que esto sucede lo más que se
puede  decir  es  que,  si  el  omitente  hubiera  actuado  (más  o  menos)
probablemente  habría  evitado  el  resultado,  entonces  lo  que  procede  es
llamar a las cosas por su nombre y formular que basta con que la acción
exigida hubiera disminuido el riesgo de producción del resultado para que
entre  en  juego  la  responsabilidad  por  una  comisión  por  omisión
consumada.”377

Stratenwerth, também adepto dessa teoria da diminuição do risco, escreve que a ideia dessa

teoria é uma adaptação dos critérios de imputação objetiva aplicáveis à ação: a saber, há uma ação

penalmente relevante sempre que esta tenha aumentado o risco de produção do resultado. No caso

das omissões, ao contrário, segundo o autor, temos uma omissão relevante do ponto de vista penal

na hipótese em que não tenha havido, no caso concreto, a devida redução do perigo.378 Como se vê,

Stratenwerth aplica às omissões o critério de imputação baseado na diminuição do risco.

Damião  da  Cunha,  não  obstante  admitir  como  objetivo  ideal  dos  delitos  de  omissão

imprópria a evitação do resultado, também adere ao posicionamento da diminuição do risco como

critério  de  imputação  penal  do  resultado  nos  delitos  de  omissão  ao  reforçar  a  ideia  de  que

“tipicamente os deveres não visam impedir resultados, visam exactamente diminuir a probabilidade

da ocorrência do resultado”. O autor português complementa sua ideia afirmando que:

“Na  fenomenologia  típica  dos  chamados  deveres  de  garante  –  relações
pessoais de confiança – nunca se pode excluir que o resultado se venha a
produzir mesmo que o agente tenha levado a cabo sua conduta. Quando
muito,  o  que  se  poderá  dizer,  por  via  de  regra,  é  que,  quanto  mais
competente é quem intervém, maior probabilidade há de o resultado não se
produzir.  Por  outras  palavras,  tal  como  o  'agente/omitente  que  actue
adequadamente não pode excluir que o resultado se produza, também não

377ORDEIG, Enrique Gimbernat. Ibidem. p. 43.
378 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 455.
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se pode garantir que, não actuando, o resultado se não produza.”379  

A primeira exposição dessa ideia da diminuição do risco como critério de imputação penal

nos delitos de omissão imprópria se deve a Hardwig, em 1957, nos termos seguintes:

“Se  está  obligado  a  impedir  un  resultado  sólo  cuando  sea  posible  la
evitación  del  resultado  con  probabilidad  rayana  en  la  seguridad.
Difícilmente  se  estará dispuesto a reconecer como correcto un princípio
jurídico así. El tenor del deber jurídico es, más bien, éste: Mientras te sea
posible de alguna manera, evita el resultado (…) se lesiona un deber de
evitación del resultado cuando la evitación del resultado, y según el juicio
humano, no aparece como imposible.”380

Segundo Gimbernat  Ordeig,  a  teoria  da  diminuição  do risco  desenvolveu-se  a  partir  da

adaptação às omissões impróprias das ideias de Roxin da teoria do aumento do risco,381em termos

similares, diríamos aos adotados pela teoria de Strantenwerth.382 São seus adeptos,  além dos já

mencionados, Kahrs, Schaffstein, Otto, Maurach/Gössel, Puppe e Rudolphi.383

A  capacidade  de  rendimento  prático  da  teoria  da  diminuição  do  risco  parece-nos

incontestável.  Ela  responde  às  dificuldades  resolutivas  de  casos  importantes,  como  o  caso  do

'Lederspray' e os casos referentes ao direito penal médico. Por outro lado, é factível, visto que não

esvazia as hipóteses de omissão, ao contrário de suas concorrentes que do ponto de vista prático se

aproximam da inviabilidade,  adequando aos fins do direito  penal  de proteção de bens jurídico-

penais.

Duas importantes críticas à teoria da diminuição do risco merecem, aqui, análise. A primeira

diz respeito à desconsideração, pela teoria, da possibilidade de que a atuação em conformidade com

a lei não diminua o perigo ao bem jurídico no caso concreto. Em assim sendo, restaria que a dúvida,

sobre a diminuição ou não, estaria sendo considerada em prejuízo do garante-omitente. A segunda

crítica refere-se à valorização do perigo, em especial de sua diminuição, em detrimento da lesão

efetiva  aos  bens  jurídicos  tutelados  pelos  delitos  de  omissão  imprópria.  Consequência  dessa

preferência é que estaríamos imputando o resultado a alguém, simplesmente, por ter possibilitado o

incremento do perigo e não a quem houvesse, concretamente, causado o dano.384

379 CUNHA, José M. Damião. op. cit. p. 506.
380 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 46.
381 Idem.
382 STRATENWERTH, Günter. op. cit. p. 455.
383 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 46.
384 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Ibidem. p. 49-50.
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Pois bem, os apontados defeitos da teoria da diminuição do risco têm sua razão de ser. No

primeiro  caso,  efetivamente,  essa  teoria,  como já  dito,  trabalha  com a  incerteza  dos  processos

hipotéticos, essa consideração, aliás, é uma imposição mesmo da natureza das coisas, visto que a

ação omitida não ocorreu no mundo real. No entanto, ressalte-se, as mesmas críticas feitas à teoria

da diminuição do risco aplicam-se à teoria da probabilidade próxima à certeza,  a preferida dos

críticos, pois essa última teoria, igualmente, trabalha com probabilidades. Restaria, como solução, a

teoria da evitação do resultado com certeza,  que exige para a imputação penal a seguridade da

evitação do resultado pela  ação omitida.  No entanto,  como já  visto,  essa  teoria,  diante  de  um

processo hipotético, não é factível, porque é impossível a aferição, na realidade, da certeza, no caso

concreto, que pretende.385

Assim, resta que a teoria da diminuição do risco se coloca como a preferível, por ser ela a

teoria possível e a mais adequada, tendo em vista sua aplicabilidade prática e a sua utilidade em

responder de forma coerente aos desígnios do direito penal. Dessa perspectiva temos que a evitação

do resultado típico pode até funcionar como conceito reitor da concepção dos delitos de omissão

imprópria, mas não serve como critério de imputação penal do mesmo resultado, tendo em vista que

não detém capacidade de representação prática desses delitos, bem como por esvaziar as  hipóteses

punitivas dos delitos omissivos.

Diante desse cenário, repita-se, o critério possível, por sua capacidade de rendimento prático

e por ser a teoria adequada aos fins do direito penal, é o adotado pela teoria da diminuição do risco.

Termino  o  tópico  com  passagem  esclarecedora  de  Gimbernat  Ordeig  que  bem  resume  o

posicionamento, aqui, seguido:

“La teoría de la disminución del riesgo, es decir: aquella que se basta para
imputar el resultado típico al garante con que la acción omitida hubiera
reducido  el  riesgo  de  lesión,  es  la  que  de  hecho  -aunque  no  lo  quiera
confesar-  aplica la  doctrina dominante  – si  no,  hace tiempo que habría
desparecido de la faz del Derecho Penal la responsabilidad por omisión
impropia (…) Si la aplicación del principio – supuestamente esencial – de
la  omisión  impropia  de  que  la  acción  exigida  debería  haber  evitado  el
resultado dejaría impune la práctica totalidad de las inactividades a las
que actualmente – y con razón – se las considera supuestos de comisión por
omisión,  si,  en  consecuencia,  ese  principio  no  opera  para  nada  en  la
resolución concreta de los casos concretos que se presentan en la vida real,
habrá que olvidarse de aquel principio, y concluir, realísticamente, que la
circunstancia de que el hacer debido hubiera evitado o no el resultado no
desempeña  ningún  papel  para  afirmar  o  negar  la  existencia  de  una
comisión por omisión. La solución habrá que buscarla, como he intentado

385 ORDEIG, Enrique Gimbernat. Ibidem. p. 50-51.
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exponer en otros lugares, en el nivel de riesgo permitido de los focos de
peligro, y en si el correspondiente – o garantes – ha cumplido o no con su
obligación de mantener en ese nivel – o de reconducirlo a él, en el supuesto
de  que  hubiera  sido  ya  sobrepasado  –  el  foco  de  peligro  causante  del
resultado  típico,  independientemente  de  si  el  cumplimiento  de  dicha
obligación hubiera podido impedir o no la producción de ese resultado.”386

386 ORDEIG, Enrique Gimbernat. op. cit. p. 52-53.
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CONCLUSÕES

1. A omissão não se enquadra no conceito, estritamente, ontológico de conduta, aplicável à ação. No

plano ôntico, no mundo do ser, temos somente atividades. Mesmo o seu antônimo, – a saber, a

inatividade –, sob o aspecto naturalístico, pode ser visto como um agir positivo: como, por exemplo,

dormir ou sentar, etc.

2. A natureza da omissão é normativa, porque dotada de um conceito jurídico. A omissão constitui-

se por meio de um juízo de valor comparativo sobre um agir do sujeito que tinha o dever de agir

proveniente de uma norma mandamental, esta é a que contém uma ordem de agir no sentido da

proteção do bem jurídico-penal.  Logo,  sem a norma jurídica  não há  omissão,  pois  lhe  falta  o

elemento fundamental para seu nascimento.

3. A atividade é um ser ôntico, axiologicamente neutro, pois existe independente de um ponto de

vista, visto ser um dado constatável no mundo exterior. As atividades são a base do sistema, não a

ação, não a omissão. É nesse sentido que podemos falar de uma base ôntica para o direito penal,

anterior  a  todas  as  valorações  penais.  Os delitos,  portanto,  são as  atividades  desvaloradas  pelo

direito penal. Os produtos dessa valoração são a ação em sentido estrito e a omissão, conceitos

jurídicos, por serem previstos em um tipo penal – isto é, por serem típicos. A ação típica e a omissão

penal são maneiras normativas de abordagem do comportamento humano.

4. A ação em sentido estrito e a omissão são conceitos jurídicos. Ambas têm bases ônticas, a saber, a

ação humana, o comportamento, a atividade. A desvaloração penal da atividade dá-se pela lei penal,

instrumento que lhe confere relevância penal. 

5.Não existe a constatação de uma omissão no seio social sem que se adote um ponto de vista

amparado em um parâmetro  de agir.  A omissão não é  um conceito  neutro,  como a  ação,  mas

valorado ab initio negativamente. A omissão traz inata ao seu “ser” uma desvaloração, que exige

uma prévia instância comparativa, que no âmbito do direito penal é a lei penal incriminadora.

6. A afirmação da existência da omissão, portanto, condiciona-se a um juízo de desvalor sobre o agir

do sujeito, que só se justifica se admitirmos que há uma norma que sirva de referência de atuação. O

parâmetro ou o outro referencial comparativo que se queira adotar,  indica o que deve ser feito, logo,

o que deve ser esperado. Somente após o juízo de valor resultado da verificação de infração ou não

do modelo de ação, é que surge ou não a omissão.

7. A preferência por considerar na base do sistema somente atividades, deve-se a uma crença de que

o conceito de passividade, do ponto de vista físico-material é, também, relativo. Todas as negações
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de atividades – isto é, inatividades ou passividades –, observadas, empiricamente, de um certo ponto

de vista aleatório, que não o de referência ao agir, podem ser enquadradas numa modalidade de

atividade.  Logo,  a  tentativa  de  conceituar  a  omissão  como  dado  ôntico  positivo  a  partir  da

passividade, esbarra na constatação de que a própria passividade não é um conceito absoluto, mas

relativo, pois sua afirmação já significa uma manifestação do observador, que compara a atividade,

única constatação puramente ôntica, com alguma pauta de valores que lhe é vinculante.

8. Para fins de utilidade e exigibilidade no âmbito do direito penal,  o referencial  normativo da

omissão  é  uma  norma  jurídico-penal,  por  ser  esta  a  única  apta,  nos  termos  do  princípio  da

legalidade,  a  estabelecer  a  fixação  do  critério  de  determinação  da  relevância  penal  da  ação

incompatível com o mandato.

9. A verificação da existência de uma omissão irrelevante penalmente não quer dizer que a omissão

penal  tem  fundamento  pré-jurídico,  mas  sim,  apenas,  que  existem  omissões  não  penais,  não

tipificadas como crime, irrelevantes penalmente, pois oriundas de juízos valorativos pautados em

normas mandamentais provenientes de ordenamentos sociais distintos do jurídico. Essas normas

sociais, por óbvio, têm distintos alcances de validade e de eficácia quando comparadas às normas

jurídico-penais.

10. A omissão penal contém, também, em sua essência, além do elemento formal, normativo, o

elemento  material,  consistente  na  verificação  empírica  de  sua  utilidade  como  instrumento  de

realização da finalidade do direito penal de preservação do bem jurídico-penal. Esse fim específico

da norma jurídica penal,  decorrente do princípio da lesividade,  se insere em um contexto mais

amplo de vedação de um direito penal simbólico, consistente em uma norma sem suporte material.

11. A norma  penal  integrante  da  omissão  penal  condiciona-se,  igualmente,  à  verificação  da

ocorrência de outros elementos materiais, como, por exemplo, a possibilidade e a capacidade do

suposto omitente de agir no sentido de evitar o dano ou o perigo de dano ao bem. Pensar diferente

implicaria  o  surgimento  de  normas  penais  formalmente  perfeitas,  mas  de  conteúdo  opcional,

facultativo, que fariam surgir verdadeiros delitos de polícia, pois, consistentes em infrações penais

produto de meras desobediências legais, que encerram seus fins em si mesmas. Essa operação de

exclusão  é  produto  da  própria  definição  da  dimensão  do  proibido  pela  norma  penal.  Essa

averiguação é feita ainda no juízo de tipicidade penal e funciona como um ajuste da tipicidade

meramente formal por meio da tipicidade dita material, que estabelece a real matéria de proibição.

12. Para fins do presente trabalho, podemos conceituar a omissão penal como um juízo de valor

normativo sobre um comportamento concreto distinto do comportamento abstrato determinado por



173

uma lei penal, quando, ao sujeito obrigado, na situação concreta, era possível agir de acordo com a

exigência normativa.

13. A norma  compõe  a  omissão  e  dá  sentido  omissivo  ao  agir.  O omitir  pressupõe  um juízo

axiológico negativo – isto  é,  uma desvaloração do agir  do sujeito  –,  não havendo neutralidade

valorativa no seu conceito. Disso resulta que sua origem não está no mundo do “ser”, mas sim no

mundo do “dever ser”, no mundo dos valores.

14. Adotaremos  um  critério  híbrido  de  diferenciação  entre  a  omissão  própria  e  da  omissão

imprópria. Entendemos que os delitos de omissão própria, previstos expressamente em lei penal,

visam determinar  que uma pessoa qualquer,  sem nenhum vínculo  especial  anterior  com o bem

jurídico protegido, preste assistência. Temos aqui um dever geral de assistência, muito comum em

contextos comunitários. Isso os caracteriza como crimes comuns, visto admitirem como sujeitos

ativos  qualquer  pessoa.  Os delitos  de  omissão  imprópria,  por  sua  vez,  a  partir  de  uma norma

mandamental obtida, em regra, por meio de uma interpretação sistemática, também buscam evitar

um resultado por meio da ação devida, também se caracterizam por abrangerem uma situação inicial

de perigo, mas, em caso de desrespeito ao mandato, permitem, por si, a imputação do resultado que

se queria ver evitado pela prestação da ação de salvamento.

15. Na omissão imprópria exige-se uma relação material de proximidade entre o sujeito e o bem

jurídico protegido, razão pela qual os destinatários desse tipo de delito são certos, formando um

círculo específico de possíveis  sujeitos  ativos,  justamente  em função de manter  aquele vínculo

especial para com o bem jurídico protegido, podendo ser chamadas de omissões de garante, em

detrimento  das  omissões  próprias  que seriam omissões  de não-garante.  Essa  relação material  é

pressuposto  do  fundamento  específico  dos  deveres  de  agir  no  âmbito  dos  delitos  de  omissão

imprópria.

16. Uma característica comum a todos os delitos de omissão é a situação de perigo para o bem

jurídico  protegido,  que  a  abstenção da  ação devida  mantém.  Em todos  os  delitos  omissivos  a

atividade do sujeito diversa da ação determinada pela norma culmina numa não redução devida do

perigo de dano para o bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Logo, todos os delitos de omissão têm

como pressuposto real o perigo de dano para o bem jurídico. O segundo traço comum dos delitos

omissivos é exatamente a infração aos mandatos de agir. Tanto os delitos de omissão imprópria

como os delitos de omissão própria desrespeitam uma norma mandamental expressa ou implícita na

lei penal. Desse modo, a omissão se fundamenta no dado real de que o atuar em desconformidade

com o mandamento vulnera a proteção do bem jurídico tutelado, pois, não reduz o perigo de dano
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ao bem no caso concreto.

17. A omissão imprópria, entretanto, ao contrário da omissão própria, não se esgota na punibilidade

do perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Em caso de efetiva ocorrência do resultado típico que

se queria  evitar,  a omissão imprópria,  inicialmente delito  de perigo,  transmuda-se em delito  de

lesão, sem necessidade de outra norma legal, tornando o delito de perigo original em um crime de

passagem. Outra característica exclusiva dos delitos de omissão imprópria é a possível previsão de

uma cláusula geral de equiparação entre a omissão e a ação correspondente. Assim, não obstante

existir  a  possibilidade da previsão expressa da omissão imprópria  equivalente  em tipos  penais,

hipótese  que  dispensaria  a  cláusula  geral  de  equiparação,  visto  o  esgotamento  do  processo  de

valoração pelo próprio tipo penal, a regra é a previsão desta cláusula na Parte Geral dos Códigos

Penais para fins de aferição de equivalência e posterior imputação da omissão imprópria. A cláusula

geral de equiparação ou de correspondência preenche o déficit de legalidade dos delitos de omissão

imprópria, esclarecendo as situações e as circunstâncias em que a lei penal considera que a omissão

penal equipara-se à ação correspondente contida expressamente no tipo penal.

18. A previsão de uma cláusula legal de equiparação ou de correspondência da ação à omissão, ao

mesmo tempo em que responde ao anseio social de tratamento isonômico de situações equivalentes,

supre a exigência jurídico-social de previsibilidade das limitações penais, em respeito à regra da

segurança jurídica. Com isso, essa cláusula geral de equiparação compatibiliza o princípio da justiça

material com o princípio da segurança jurídica, preenchendo, assim, o déficit de legalidade dos

delitos de omissão imprópria.

19. Entendemos  que  a  cláusula  geral  de  equiparação  promove  uma  verdadeira  extensão  da

tipicidade penal do delito de comissão ativo ao delito de omissão correspondente, não sendo, pois,

cabível falar em norma de interpretação. A posição de garante da não ocorrência do resultado lesivo

é elemento de tipicidade dos delitos omissivos impróprios. A determinação do garante preenche a

lacuna resultante dos tipos abertos de omissão imprópria indicando o autor desse delito e faz parte,

como elemento típico que é, do processo de adequação típica da omissão imprópria que se realiza

pelo juízo legal de equiparação da ação à omissão imprópria.

20.Os delitos de omissão imprópria são classificados como crimes especiais ou próprios justamente

em virtude de possuírem um rol restrito de autores – a saber, os garantes da não ocorrência do

resultado típico. Dessa forma, não é qualquer pessoa que omitindo a ação de salvamento terá sua

conduta enquadrada no tipo de omissão imprópria, mas apenas aquelas que estejam contidas nas

hipóteses de garantia da não ocorrência do resultado típico,  em face de manterem uma relação
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material de proximidade com o bem jurídico.

21. A previsão da posição de garante, como requisito da equiparação legal entre o tipo comissivo e a

omissão do garante, é resultado da constatação de que nem todas as pessoas poderiam ser autoras

desse tipo de omissão, pois não é suficiente a capacidade e a possibilidade de agir no sentido de

evitar  o  resultado  típico  para  que  seja  imputável  ao  omitente  o  resultado,  mas  sim um  status

específico, representativo de um contexto de pertinência material entre o sujeito e o bem tutelado.

22. A natureza do dever que vincula o garante, no que concerne à omissão penal, ressalte-se, deve

ser jurídica, jamais moral ou ético. Essa exigência decorre do próprio princípio da legalidade que

delimita o espaço de vinculação do sujeito ao âmbito estrito da lei e busca tornar previsíveis as

referidas vinculações, até mesmo para que a lei funcione como instrumento de orientação do agente.

A posição de garantidor é elemento típico dos delitos comissivos por omissão que restringe o rol de

sujeitos ativos desse delito, pois, condiciona a atribuição do status de garante à existência de uma

anterior relação de proximidade material do sujeito para com o bem jurídico, definindo o “quem” da

omissão imprópria.

23. No que concerne às fontes da posição de garante, entendemos que, primeiramente, devemos

analisar o enquadramento da situação concreta nas hipóteses formais de garantia e, somente depois,

verifica-se, também concretamente, se as fontes materiais ajustam-se ao caso analisado. A posição

de garante, portanto, nasce da subsunção da situação concreta à lei, a partir do reconhecimento legal

da relação de proximidade fática entre o bem jurídico e o garante.  Em outras palavras, a fonte

formal fica condicionada a eventuais ajustes de cunho material, produto da própria relação original

fática de proximidade do sujeito para com o bem jurídico protegido, que gera um dever de cuidar do

bem jurídico determinado, justamente porque o sujeito-garante domina a situação de perigo de lesão

relativa àquele bem jurídico protegido.

24.Na sociedade moderna confiar no outro passou a ser uma necessidade social e não uma mera

liberalidade, assim como o omitir  uma ação determinada pela lei  em face da ocupação de uma

posição especial passou a ter um desvalor similar ao agir lesivo. Em outras palavras, afirma-se que a

normatividade omissiva não decorre de um mero capricho do legislador, mas sim de uma demanda

real da sociedade, que se viu dependente de prestações positivas de seus membros e do próprio

Estado.

25.O Estado Social reconhece que a abstenção estatal não é mais suficiente para a consecução do

bem comum, sendo necessário que se promovam correções de distorções que a  mão invisível de

outrora não foi capaz de resolver. Essas correções são, parcialmente, projetadas por meio do direito
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penal,  que,  pautado pelo princípio da solidariedade,  permite-se a intervir  na,  até  então sagrada,

esfera individual dos cidadãos para fazê-los prestar ações de interesse coletivo.

26. Em última instância, a ordem de evitar o resultado, contida no delito de omissão imprópria,

encontra justificativa no dever de cuidar do bem jurídico. O dever de cuidado é produto de uma

norma mandamental  que  obriga  a  “cuidar”  de  um bem jurídico,  motivo  pelo  qual  entendemos

possível chamar esse mandato de norma de cuidado. Essa norma de cuidado, mandamento de agir,

impõe uma prestação positiva, que se ampara no princípio da solidariedade.

27. O princípio da confiança caracteriza-se como regra de conduta indispensável para o normal

desenvolvimento da sociedade atual, regra básica para a convivência social. Sem ela, as atividades

tornar-se-iam  imprevisíveis  e  as  interações  sociais  caóticas.  Por  isso,  como  norma  jurídica

obrigatória, o princípio da confiança prevalece mesmo diante de um contexto social, aparentemente,

adverso, tendo em vista sua força vinculante que a dota de eficácia social.

28. O princípio da confiança é um estado social que norteia o agir em sociedade, constatável,

empiricamente,  por  meio  da  assunção  de  riscos,  mesmo  diante  de  situações  de  informações

insuficientes.  Essa  confiança  ganha  ares  de  juridicidade,  como  fato  ou  expectativa  social

juridicamente  protegidos,  adquirindo,  doravante,  um  status de  exigência  normativa,  que  traz

consigo  um  dever  jurídico  de  agir  cujo  objeto  reflete  a  resposta  àquela  confiança.  Assim,  a

confiança é uma regra de conduta que obriga o sujeito a agir de conformidade com os mandatos

legais que lhe atribuíram juridicidade, tornando-se compatível com a natureza vinculante do Direito.

29.  A confiança, por outro lado, mantém íntima ligação com os delitos omissivos, os quais se

amparam  na  devida  expectativa  social  de  cumprimento  de  deveres  imprescindíveis  para  a

manutenção de um estado de proteção para os bens jurídico-penais. Esses deveres jurídicos, em um

Estado Democrático de Direito, comprometido, pois, com o princípio da legalidade, devem constar

na Constituição do Estado e/ou nos demais diplomas legais, sendo esses seus únicos fundamentos.

30. Do  ponto  de  vista  naturalista,  a  conduta  omissiva  não  produz  nada,  sendo  o  eventual

resultado correspondente sido produto das forças físicas colaterais à omissão, não pela omissão em

si. Logo, não serve à omissão a causalidade mecânica, pois,  mecanicamente a omissão jamais é

causal.

31. Decorre desse cenário de rejeição da causalidade mecânica para os delitos de omissão de

garante a necessária substituição dessa relação causal por um juízo de imputação penal pautado em

critérios não absolutamente ontológicos.

32. A aferição do liame entre a omissão e o resultado naturalístico dá-se por meio de um juízo
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hipotético, não real, visto que a ação que a norma exige, para fins de imputação do resultado, não

existe  no  mundo  do  ser,  mas  tão  só  no  mundo  do  dever  ser.  Negamos  a  existência  de  uma

causalidade  real  nos  delitos  de  omissão  imprópria  como  fundamento  de  imputação  penal  do

resultado típico. Nestes deve haver um outro fundamento de imputação, não-causal, mas normativo.

Esse fundamento normativo, no entanto, não pode se afastar de fatores do mundo do ser – isto é,

ontológicos –, sob pena de artificialidade representativa.

33. Como fim do direito penal e objeto de legitimação do cuidado e da confiança, em termos de

norma penal, a proteção ao bem jurídico deve dá-se na maior medida possível, sempre levando em

consideração dados reais,  concretos,  ontológicos.  Dessa constatação decorre que o direito  penal

busca evitar, não somente resultados danosos a bens jurídicos, mas também situações de perigo ou

de risco, pois não é defensável que o direito penal espere o momento danoso para intervir, sobretudo

quando estivermos diante de bens fundamentais para a manutenção da normalidade social.

34. Visto  que  o  direito  penal  procura  evitar  todo  e  qualquer  menoscabo a  bens  jurídicos  e

assinalado,  a  partir  da  análise  de  contextos  sociais,  que  a  não  realização  de  certas  condutas

vulneraria,  no caso concreto,  seriamente a  incolumidade de  certos  bens  jurídicos,  temos  que  o

fundamento da imputação do resultado nos delitos de comissão por omissão é a não minoração

daquela probabilidade de que um mal ocorra para o bem jurídico quando, respeitados os demais

requisitos legais, se tinha a obrigação de agir. Em outras palavras, o fundamento da imputação penal

do resultado nos delitos de omissão imprópria é a não redução, pelo garante, dos riscos ou dos

perigos de lesão para o bem jurídico.
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