STEPHAN DOERING DARCIE

O desvalor da conduta em direito penal

Tese de Doutorado
Orientadora: Professora Associada Dra. Helena Regina Lobo da Costa

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo - SP
2020

STEPHAN DOERING DARCIE

O desvalor da conduta em direito penal

Tese apresentada à Banca Examinadora do
Programa de Pós-Graduação em Direito da
Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, como exigência parcial para a
obtenção do título de Doutor em Direito, na
área de concentração Direito Penal,
Medicina Forense e Criminologia, sob a
orientação da Professora Associada Dra.
Helena Regina Lobo da Costa.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo - SP
2020

Nome: DARCIE, Stephan Doering.
Título: O desvalor da conduta em direito penal.

Tese

apresentada

à

Faculdade

de

Direito

da

Universidade de São Paulo como exigência parcial para
obtenção do título de Doutor em Direito.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________
Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________
Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________
Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________
Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________

Prof.Dr._____________________________Instituição:____________________________
Julgamento:_________________________Assinatura:_____________________________

À Helena e à Thiele.

AGRADECIMENTOS
A pesquisa ora apresentada é o ponto final de uma trajetória de três anos, vivida de
forma intensa, em um período no qual os mais diversos sentimentos me acometeram: a
indescritível alegria que resultou da notícia da minha seleção, no já distante dezembro de
2016; a emoção do primeiro ingresso no histórico Pátio das Arcadas; a saudade, quase
insuportável, que me consumiu a cada viagem; a empolgação por cada aula que tive o
privilégio de assistir; a ansiedade natural gerada com a pesquisa e com a obrigação de
produzir em meio a todas as obrigações. No meio do caminho, meu maior presente: Helena,
minha filha. Os dias tornaram-se mais curtos; as noites, mais longas. Mas as coisas, agora,
tinham um novo propósito. E se é verdade que tudo ficou mais difícil, também é verdade
que a motivação nunca mais me faltaria. Nela, pude encontrar as forças que já não acreditava
ter.
Mas nem todo o esforço empreendido teria sido suficiente, não fosse o auxílio
inestimável de pessoas muito especiais. Pessoas que, durante todos os momentos, estiveram
ao meu lado, e que, de uma forma ou outra, auxiliaram-me a trilhar este caminho até o final.
A essas pessoas, registro o meu agradecimento, como singela retribuição ao tanto que me
proporcionaram.
À minha esposa, Thiele, agradeço por muito mais do que consigo expressar. Pelo
incentivo constante e pelo amor incondicional. Por cada madrugada em claro e pela
compreensão inesgotável. Por me tolerar, quando nem mesmo eu me tolero. Essa realização,
definitivamente, não é só minha. Por tudo isso, o meu amor infinito e a minha mais sincera
gratidão.
À minha mãe, Maria Amélia, quem fez de minha formação o seu objetivo primeiro,
e ao meu irmão, Jonathan, meu maior ídolo e apoiador incondicional, quem nunca me
permitiu duvidar de mim. A vocês dois, devo, simplesmente, tudo, e nem o maior dos
agradecimentos poderia expressar o quanto. Registro o meu agradecimento, também, aos
meus familiares: Carine, Cristine, Paulo Antônio, Luiz Fernando e Laura, a quem devo, aliás,
a enorme gentileza e o auxílio decorrentes do empréstimo de materiais para a elaboração da
pesquisa.
À minha orientadora, Professora Doutora Helena Regina Lobo da Costa, tenho
muito a agradecer. Pelo tanto que aprendi, não somente sobre direito penal, mas sobre a vida.
Pelo exemplo. Pela confiança em mim depositada, ao abrir-me as portas da prestigiosa
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, permitindo-me a realização de um dos

meus maiores objetivos de vida. Pela liberdade que me foi conferida para a condução da
pesquisa, pela valiosa orientação e pela atenção e gentileza a mim sempre dispensadas; pelo
agradável convívio de que pude desfrutar, em especial, durante o período de monitoria; pela
compreensão com que sempre tratou das minhas dificuldades e, muito especialmente, pelas
importantes palavras de incentivo, que tanto me impulsionaram, sobretudo no período final
da escrita da tese. Duvido ser, um dia, capaz de retribuir o tanto que me foi proporcionado
pela Professora Helena Lobo da Costa. Registro, apenas, que meu sentimento de dívida e
gratidão é perene. E que qualquer boa realização que, no futuro, a mim venha a ser imputada,
terá ela, sempre, a marca da Professora Helena.
Aos professores Alamiro Velludo Salvador Netto e Heloisa Estellita, agradeço
pelos valiosos apontamentos por ocasião de minha banca de qualificação. Aos professores
Ronaldo Porto Macedo e Mauricio Zanoide de Moraes, agradeço por terem me feito
redescobrir o encantamento pelo estudo do direito e pela sala de aula. Ao meu querido
professor Fabio Roberto D’Avila, agradeço não somente pelo início da trajetória acadêmica
que ora começa a tomar forma, mas, também, pelas valiosas sugestões relativas ao rumo
desta pesquisa.
Aos meus amigos Rodrigo Cassali e Ricardo Cassali, agradeço pelas inúmeras
acolhidas na cidade de São Paulo/SP.
À minha querida colega e amiga, Daiane Kassada, uma das pessoas mais generosas
que já tive o privilégio de conhecer, e quem tanto me socorreu ao longo destes três anos,
agradeço por todo auxílio prestado e por toda atenção e gentileza a mim sempre dispensadas.
À minha querida amiga Raquel Lima Scalcon, agradeço pela amizade – uma das mais
valiosas que o meio acadêmico já me proporcionou –, pelo exemplo, pelo incentivo
constante, pelos agradáveis cafés, pela atenção a mim dispensada, inclusive com a leitura de
trechos deste trabalho, e pela tranquilidade a mim transmitida.
Aos meus queridos amigos Fernanda Siqueira Fiorin, Debora Poeta Weyh e
Alexandre Dargél, agradeço por todo suporte prestado ao longo deste período: das
substituições em sala de aula, passando pelo empréstimo de livros, à generosa leitura de
trechos deste trabalho. Mas mais do que tudo isso – que já não seria pouco –, agradeço pela
amizade de que sempre pude desfrutar, sobretudo nos momentos de maior angústia. Na
amizade de vocês três, sempre me fortaleci; nas risadas, sempre encontrei conforto e
tranquilidade necessárias para seguir em frente. Por tudo isso, a minha gratidão.
Aos meus amigos, também colegas e chefes, coordenadores da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos, Gustavo André Olsson, Tomás Grings Machado e André Olivier,

agradeço pelo suporte oferecido e pela compreensão ao longo deste período. Em especial,
ao Gustavo, agradeço pelo constante apoio moral e pela tranquilidade que sempre tratou de
transmitir; ao Tomás, pelas proveitosas trocas de ideias, que me serviram de estímulo para a
escrita.
Finalmente, à Jordana Silvestrin, mais do que pelo enorme auxílio prestado na
formatação do trabalho e revisão do texto, agradeço comovidamente pela incansável
dedicação, bem como pelas gentis e fundamentais palavras de incentivo, que me confortaram
e conduziram-me ao término da pesquisa.

RESUMO
DARCIE, Stephan Doering. O desvalor da conduta em direito penal. 2020. 386 p. Tese
(Doutorado em: Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia) – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

A presente pesquisa doutoral tem por objeto o estudo da categoria do desvalor da
conduta no contexto de uma concepção material de crime. Com o intuito de oferecer critérios
de legitimidade para a intervenção penal, a doutrina predominante tende a enfatizar a
exigência de o comportamento criminalizado acarretar uma ofensa a um bem jurídico-penal,
dedicando pouca atenção, por outro lado, aos atributos intrínsecos à conduta que justificam
a sua relevância penal. O desvalor da conduta constitui, porém, ao lado do desvalor do
resultado, uma das dimensões essenciais do crime, de modo que o caráter criminoso de um
comportamento depende, também, de determinadas características da conduta em si. Embora
essa percepção não seja original – já que existente desde o finalismo –, sustenta-se, nesta
tese, à diferença do finalismo, que a categoria do desvalor da conduta não pode ser
compreendida como um simples elenco descritivo de elementos objetivos e subjetivos
relacionados ao comportamento, ou como um simples substrato, devendo ser percebida, na
realidade, como um substrato valorado. Tem-se na categoria do desvalor da conduta,
consequentemente, um conceito multidimensional, que apresenta, além de uma dimensão
ontológica dada por componentes objetivos – como o tipo de conduta, o modo de realização
do crime e sua aptidão para a produção do resultado – e subjetivos – relativos aos estados
mentais que concorrem na prática do comportamento –, uma dimensão normativa que
compreende o juízo de valor direcionado ao comportamento, juízo esse que pressupõe
processos de interpretação, confrontação e atribuição.

Palavras-chave: Desvalor da conduta. Conceito material de crime. Ontologismo.
Normativismo. Estados mentais.

ABSTRACT
DARCIE, Stephan Doering. Conduct devaluation in Criminal law. 2020. 386 p. Doctoral
thesis. – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

The aim of this doctoral research is to study the category of conduct devaluation in
the context of a substantial conception of crime. In order to provide legitimacy criteria for
criminal intervention, the prevailing doctrine tends to emphasize the requirement that
criminalized behavior entangles an offense to a legal good, with little regard, on the other
hand, as for the intrinsic attributes regarding the conduct that justifies its criminal relevance.
Nevertheless, the devaluation of conduct constitutes, along with the devaluation of the result,
one of the essential dimensions of crime, so that the criminal character of a behavior likewise
depends on certain characteristics of the conduct itself. Even though this perception is not
original – once it has existed since finalism – it is argued in this thesis, unlike finalism, that
the category of conduct devaluation should be understood as a valued substrate and not be
perceived as a simple descriptive cast of objective and subjective elements related to
behavior. The category of devaluation of conduct is, therefore, a multidimensional concept,
which presents, in addition to an ontological dimension given by objective components –
such as the type of conduct, the mode of crime and its ability to produce the result – and
subjective – related to the mental states that compete in the practice of behavior – a normative
dimension that comprises the value-oriented judgment toward the behaviour, which
presupposes processes of interpretation, confrontation and attribution.

Keywords: Conduct devaluation. Substantial concept of crime. Ontologism. Normativism.
Mental states.

RIASSUNTO
DARCIE, Stephan Doering. Il disvalore dell’azione in diritto penale. 2020. 386 p. Tesi di
dottorato – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

Lo scopo di questa ricerca di dottorato è studiare la categoria del disvalore dell'azione
nel contesto di una concezione materiale del crimine. Nel tentativo di fornire criteri di
legittimità per un intervento criminale, la dottrina prevalente tende a enfatizzare il requisito
secondo cui il comportamento criminale intrappola un'offesa a un bene giuridico penale, con
scarsa considerazione, d'altra parte, per quanto riguarda gli attributi intrinseci relativi alla
condotta che giustificano la sua rilevanza criminale. Tuttavia, il disvalore dell'azione
costituisce, insieme al disvalore del risultato, una delle dimensioni essenziali del reato, in
modo che il carattere criminale di un comportamento dipende anche da alcune caratteristiche
della condotta stessa. Anche se questa percezione non è originale – dato che esiste dal
finalismo – si sostiene, a differenza del finalismo, che la categoria del disvalore dell'azione
non deve essere intesa come un semplice indice descrittivo di elementi oggettivi e soggettivi
relativi alla condotta, o come substrato semplice, ma che deve infatti essere percepita come
substrato valutato. La categoria del disvalore dell'azione è quindi un concetto
multidimensionale, che presenta, oltre a una dimensione ontologica data da componenti
oggettive – come il tipo di condotta, il modo di realizzazione e la sua capacità di produrre il
risultato – e soggettivo – in relazione con gli stati mentali che competono nella pratica del
comportamento – una dimensione normativa che comprende il giudizio orientato al valore,
che presuppone processi di interpretazione, confronto e attribuzione.

Parole chiave: Disvalore dell'azione. Concetto materiale di reato. Ontologismo.
Normativismo. Stati mentali.
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1 INTRODUÇÃO
Edward Downes foi um famoso regente de orquestras inglês, que, durante sua longa
carreira, apresentou-se nos mais famosos palcos, como Royal Opera House e Covent Garden.
Em 1955, casou-se com Joan Weston, então dançarina do Royal Ballet. Em julho de 2009,
Edward e Joan Downes cometeram suicídio assistido na clínica Dignitas, na Suíça. Edward
não padecia de nenhuma doença terminal, mas estava praticamente cego e com um quadro
evolutivo de surdez. Sua esposa, por sua vez, padecia de um câncer. A viagem do casal até
Zurique foi arranjada pelo filho, Caractacus Downes, que, tomado por um sentimento de
compaixão e altruísmo, realizou as reservas de hotel para a acomodação dos seus pais nos
dias anteriores ao suicídio, bem como acompanhou o casal no voo até a Suíça.1
O caso acima narrado ganhou bastante notoriedade e foi objeto de larga cobertura
midiática. Entre outras razões, pela investigação criminal que se seguiu, conduzida pela
Scotland Yard, tendo como objeto a participação do filho no suicídio. Tal participação
poderia ser considerada criminosa, subsumível ao crime de auxílio a suicídio? O que há de
diferente nesse caso – se é que algo de diferente há – e o que o separa, por exemplo, de uma
ordinária situação hipotética em que um indivíduo simplesmente empresta uma arma ao seu
amigo, que há pouco lhe relatara a intenção de se suicidar diante do insuportável sofrimento
decorrente do término do seu relacionamento? Ou de uma eventual instigação realizada por
redes sociais ou meios eletrônicos em geral?2 Acaso a resposta à questão sobre o caráter
criminoso do comportamento do filho seria diversa se imaginássemos que o auxílio material
por ele prestado não foi, na realidade, motivado por compaixão e altruísmo, mas, sim, pelo
seu interesse em herdar, com a maior brevidade possível, o patrimônio de mais de 2 milhões
de libras do casal? Na perspectiva dos chefes da promotoria que se depararam com o caso,
sim: entendeu-se por não acusar o filho do casal precisamente porque, apesar da sua
pretensão de herdar o patrimônio dos pais, a força motivadora da sua ação teria sido somente
a compaixão, de modo que a persecução penal, nesse caso, não seria de interesse público.3
1

Os dados biográficos de Edward Downes podem ser encontrados em BLYTH, Alan. Sir Edward Downes.
The Guardian, [London], Oct. 14, 2009. Disponível em: http://bit.ly/2RirbHd. Acesso em: 9 jan. 2020. As
circunstâncias relativas à participação do filho do casal, e a referência à investigação que se seguiu, podem ser
vistas em BURNS, John F. With Help, Conductor and Wife Ended Lives. The New York Times, [New York],
July 14, 2009. Disponível em: https://nyti.ms/2NuDrmT. Acesso em: 9 jan. 2020.
2
Hipótese para a qual o legislador brasileiro, diante da notoriedade de casos recentes, passou a prever, por
meio da recente Lei 13.968/2019, que alterou a redação do art. 122 do Código Penal brasileiro, uma elevada
pena. Conforme o atual §4º do art. 122 do diploma penal, “a pena é aumentada até o dobro se a conduta é
realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real”.
3
BATES, Stephen. Son of Sir Edward Downes will not be charged over assisted suicides. The Guardian,
[London], Mar. 19, 2010. Disponível em: http://bit.ly/2sf9b83. Acesso em: 9 jan. 2020.
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Responder à questão acerca do caráter criminoso ou não do comportamento do filho
do casal não é tarefa simples: pressupõe saber quais as características que uma determinada
conduta deve reunir para que a ela possa ser adjudicada a qualidade de criminosa. Essa última
questão, por sua vez, embora não seja propriamente original, tem recebido uma resposta
ainda menos original: somente podem ser considerados crimes aqueles comportamentos que
ofendam bens jurídicos. Entra em cena, aqui, o princípio da ofensividade.
O princípio da ofensividade, porém, muito pouco diz sobre o caso Downes. Da
mesma maneira que muito pouco diz, por exemplo, sobre o porquê de um simples
inadimplemento contratual, extremamente lesivo ao patrimônio, não ser criminalizado, ou
sobre o porquê de a subtração de um item de um estabelecimento comercial, causadora de
um pequeno prejuízo, ser considerada crime, mas não uma campanha publicitária massiva
realizada por um estabelecimento comercial concorrente, causadora de um prejuízo muito
mais significativo ao patrimônio daquele mesmo empreendimento comercial. Ou sobre o
porquê de o legislador cominar uma pena ao aborto, mas não ao aborto em caso de gravidez
resultante de estupro. Ou sobre o porquê de o legislador não considerar crime a causação,
mesmo intencional, de resultados desvaliosos em situações, por exemplo, de legítima defesa
ou estado de necessidade. E daí por diante.
Não se quer, com isso, colocar em dúvida a relevância do princípio da ofensividade
como um critério de legitimidade da intervenção penal. Cuida-se apenas de pontuar que esse
importante princípio não é capaz de responder a todas as questões em matéria de
pressupostos materiais para a criminalização de condutas.
Do campo da filosofia moral, há muito já se colocou em evidência a circunstância
de que o valor moral de um comportamento pode ser medido ou pelas suas consequências,
ou por atributos que lhe sejam intrínsecos. Essa é, precisamente, a distinção que se
surpreende, por exemplo, entre o consequencialismo, de um lado, e o dentologismo, de
outro.4
No campo do direito penal, por outro lado, ao menos em matéria de pressupostos
materiais para a criminalização de condutas, a balança parece pender significativamente para
a análise do resultado dos comportamentos. Poder-se-ia dizer que isso não é exatamente
assim, já que, ao menos desde o finalismo, o processo de “pessoalização” por que passou o
injusto trouxe uma enorme carga de subjetividade para a análise dos fatos penalmente

4

Ver, por exemplo, RACHELS, James. The elements of Moral Philosophy. 4th ed. Boston: McGraw-Hill,
2003. p. 91 et seq., e 117 et seq.
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relevantes. Passou-se a falar, com grande frequência, desde então, no desvalor da conduta
como uma necessária dimensão do injusto.5
Esse argumento é apenas parcialmente verdadeiro. Em primeiro lugar, porque
embora sejam raros os autores que, a partir do finalismo, tenham negado ser o desvalor da
conduta uma necessária dimensão do injusto, já não tão raros assim são aqueles que definem
a antijuridicidade material como mera exigência de ofensividade a bens jurídico-penais, nada
referindo em relação à conduta propriamente dita.6 Em segundo lugar, e principalmente,
porque a literatura jurídica não parece se ocupar, ao menos não da mesma maneira que o faz
em relação à análise dos resultados dos comportamentos, dos atributos relacionados à
conduta e que a tornam suscetível de criminalização. Afinal, quando se pode falar em
desvalor da conduta?
Não há consenso em relação a isso. A opinião mais difundida parece ser a de que o
desvalor da ação corresponde ao dolo e à culpa,7 no sentido de que equivaleria, então, a uma
simples exigência de responsabilização penal subjetiva. Note-se, no entanto, que tal resposta
tampouco é satisfatória: basta pensar que, nos exemplos já utilizados, mesmo o
inadimplemento contratual deliberado e intencional não é considerado crime, assim como a
campanha publicitária realizada com a finalidade exclusiva de levar o estabelecimento
concorrente à falência. Além disso, o comportamento do filho do casal Downes é tão
intencional, consciente e esclarecido quanto o do indivíduo que empresta a arma ao seu
amigo, ou o do indivíduo que instiga outrem à prática do suicídio por meio de aplicativos
eletrônicos. O que parece demonstrar que tampouco a atitude psicológica do agente – nesse
caso, a intenção – parece ser um elemento apto, por si só, a fundamentar o caráter penalmente
desvalioso de um comportamento.
Acresce a isso o fato de que as construções que mais longe levaram o conceito de
desvalor da conduta, baseando a construção do injusto inteiramente nessa dimensão e
praticamente desprezando a relevância do resultado na formação do injusto, sequer podem
ser associadas às compreensões materiais de crime.8 Com efeito, não há, nessas leituras,
maior preocupação quanto à substância do comportamento criminoso. O desvalor da conduta
5

Ver, por todos, WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal. Traducción y notas por José Cerezo
Mir. Una introducción a la doctrina finalista. Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F, 2004. p. 108 et seq.
6
Conferir, por todos, JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: parte
general. Traducción de Miguel Olmedo Cardenete. 5. ed. Granada: Comares, 2002. p. 250 e p. 256-257.
7
Nesse sentido, BACIGALUPO, Enrique. Principios de derecho penal: parte general. 3. ed. Madrid: Akal,
1994. p. 95.
8
Referimo-nos, especialmente, a ZIELINSKI, Diethart. Disvalor de acción y disvalor de resultado en el
concepto de ilícito. Análisis de la estructura de la fundamentación y exclusión del ilícito. Traducción de
Marcelo A. Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 1990. passim.
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seria dado pela mera violação a um preceito normativo, definição essa que, por razões
óbvias, afigura-se absolutamente inservível como critério de legitimidade para a intervenção
penal, pois nada diz sobre os critérios de eleição, pelo legislador, dos comportamentos a
serem proibidos sob a ameaça de pena.
Identifica-se, portanto, uma lacuna teórica precisamente neste ponto: quais as
qualidades que um comportamento deve reunir – e que não se relacionam ao resultado dele
decorrente – para que possa ser considerado crime? Ou, dito de outra forma, quais os
atributos que tornam uma conduta penalmente desvaliosa?
Essa é, pois, a grande questão que aqui se apresenta, e que se afigura como fio
condutor da pesquisa. E, consequentemente, a ela se liga o objetivo geral do trabalho:
identificar os atributos de uma conduta penalmente desvaliosa, bem como os seus critérios
de reconhecimento.
Os objetivos específicos da presente pesquisa são:

a) apresentar a possível definição de desvalor da conduta no contexto de cada um
dos sistemas de delito, as distintas proposições acerca de sua relevância na
definição do injusto penal e os conteúdos que a literatura jurídica mais comumente
associa a essa categoria;
b) identificar os aspectos que caracterizam uma compreensão material do crime e
demonstrar a preponderância que tem sido atribuída, nesse contexto, à dimensão
do desvalor do resultado, bem como sua insuficiência como um paradigma
explicativo das práticas jurídicas vigentes em matéria penal;
c) demonstrar, a partir da polêmica entre os métodos ontologista e normativista na
moderna dogmática penal, a existência de um caráter multidimensional atribuível
à categoria do desvalor da conduta;
d) propor uma sistemática de análise do desvalor da conduta a partir da sua dimensão
ontológica, subjetiva e objetiva, e normativa, apresentando, assim, a
multiplicidade de fatores que influenciam o juízo de desvalor da conduta, bem
como os parâmetros dessa valoração.

A pesquisa desdobra-se em quatro capítulos, cada qual associado a um objetivo
específico. Sendo assim, no primeiro capítulo apresenta-se a evolução dos sistemas de delito,
de modo a se identificar os aspectos que, em cada qual, pode ser remetido à categoria do
desvalor da conduta; ato contínuo, expõem-se as distintas teses relativas à participação do
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6 CONCLUSÃO
Com base em todo o exposto, respeitada a ordem sistemática do presente estudo,
podemos formular as seguintes considerações conclusivas:
1. A consolidação da categoria do desvalor da conduta na gramática jurídico-penal
deveu-se, principalmente, ao finalismo, que concebeu o desvalor da conduta como uma
dimensão imprescindível do injusto. Apesar disso, o finalismo limitou o seu significado ao
elenco descritivo de elementos subjetivos e ontológicos relacionados ao fato, desprezando
os juízos extrínsecos de valor relacionados à conduta e ao seu contexto de inserção, que
acabaram por ser considerados apenas como elementos relevantes para determinar se o autor
do fato penalmente relevante deve ou não ser punido, mas não como elementos
condicionantes para a definição dos fatos penalmente relevantes.
2. Não só não há consenso doutrinário sobre o papel que o desvalor da conduta possui
na definição do injusto, como tampouco há consenso sobre o conteúdo correspondente a essa
categoria. Em relação ao papel do desvalor da conduta na definição do injusto, apresentamse quatro teorias: monista objetiva, monista subjetiva, monista integradora e dualista. Em
relação ao conteúdo do desvalor da conduta, embora a questão não seja abertamente
enfrentada, a literatura jurídica emprega o termo em referência a quatro aspectos distintos:
i) atitude psicológica do agente na realização de um fato típico, com a referência, em geral,
ao dolo ou à culpa; ii) violação ao preceito normativo; iii) criação de um risco objetivo
através do comportamento; iv) modo de realização do crime.
3. Concepções materiais de crime são definidas por duas características: são
transcendentes e subordinantes. Transcendentes, porque descrevem o crime a partir da sua
substância, como um fenômeno que transcende a sua previsão legal; subordinantes, porque
a definição do crime é que condiciona a sua previsão legal.
4. No contexto de definições materiais do crime, são praticamente nulas as
referências doutrinárias a respeito das características das quais o comportamento deve se
revestir para que seja suscetível a criminalização. Na verdade, a despeito da corriqueira
referência doutrinária ao desvalor da conduta e ao desvalor do resultado como dimensões do
injusto, a doutrina, ao abordar o tópico da antijuridicidade material, tende a se referir quase
que exclusivamente a parâmetros relacionados ao resultado do comportamento – em
especial, a teoria do crime como ofensa a bens jurídicos –, dedicando pouca ou nenhuma
atenção aos aspectos que, no contexto de uma compreensão material do crime, conformariam
o desvalor da conduta.
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5. A teoria da ofensividade e a simples referência ao aspecto intencional do
comportamento não são capazes de explicar, em todos os casos, as escolhas incriminatórias
do legislador. Na realidade, nosso ordenamento jurídico dá amplas mostras de que há
elementos alheios ao resultado do comportamento e ao aspecto intencional, e que são levados
em conta já na definição dos comportamentos penalmente relevantes e para a
responsabilidade penal.
6. O desvalor da conduta representa muito mais do que a simples exigência de
responsabilização subjetiva. Essa categoria não pode ser resumida ao simples elenco
descritivo de circunstâncias objetivas e subjetivas relacionadas ao comportamento humano
(puro substrato). Na realidade, essa categoria é composta por um substrato, que corresponde
à conduta com seus elementos subjetivos e objetivos, mas também por uma valoração desse
substrato a partir de considerações extrínsecas, a culminar com o juízo de reprovação
(substrato valorado).
7. Ontologismo e normativismo representam dois métodos opostos de estruturação
das categorias internas do sistema penal. Enquanto o ontologismo se caracteriza pela
vinculação do direito penal e de seus institutos a determinadas categorias do ser, passíveis
de descrição, o normativismo se caracteriza pela negação de um condicionamento dos juízos
jurídico-penais

por

dados

da

realidade.

Entre

essas

perspectivas,

colocam-se

posicionamentos intermediários, tanto de ontologistas quanto de normativistas,
reconhecendo-se tanto a relevância de estruturas da realidade, quanto de juízos de valor para
a determinação das categorias jurídicas.
8. Verifica-se uma tendência crescente da dogmática penal em direção à
objetivização e à normativização das categorias jurídicas, afigurando-se como maiores
exemplos disso as discussões relativas à causalidade e imputação do resultado, por um lado,
e as discussões relativas à imputação subjetiva, por outro.
9. Especificamente no que diz respeito à imputação subjetiva, esse processo de
objetivização e normativização se deixa notar nas mais recentes formulações relativas ao
dolo, que propõem, em linhas gerais, e como tendência, não somente a substituição das
teorias volitivas por teorias cognitivas, mas, principalmente, a substituição do paradigma da
realidade empírica pelo paradigma da realidade valorada, e a compreensão do dolo não como
algo disponível na realidade, como um dado psicológico, mas como um título jurídico de
atribuição. Essa compreensão normalmente encontra-se vinculada a um dos dois
argumentos: o argumento pragmático, que se vincula à dificuldade probatória que elementos
psicológicos suscitam (o que denominamos de perspectiva normativa em sentido fraco); e o

359

argumento da preponderância valorativa, que não se prende à dificuldade prática de se
acessar o dolo, mas sim à circunstância de não poder ser ele conceitualmente associado a
algum estado psíquico específico (o que denominamos de perspectiva normativa em sentido
forte). Determinar se se está diante de uma ou outra perspectiva normativa passa,
principalmente, pela análise de como são interpretadas situações-limite, que apresentem, por
um lado, um incontroverso estado mental em tese incompatível com o dolo, e, por outro,
uma nítida irracionalidade ou injustificabilidade desse estado mental.
10. Há fatores alheios ao simples estado mental do agente que exercem influência
para a determinação da modalidade de imputação subjetiva. Fatores esses que abrangem
desde outros dados da realidade – tais como motivação, finalidade, forma de realização e
criação de risco – até, principalmente, juízos de valor direcionados a esses dados. Ao
reconhecermos isso, aderimos ao que denominamos de perspectiva normativa em sentido
forte.
11. Mas se a determinação do tipo de imputação subjetiva depende de um juízo de
valor, isso longe está de querer significar que dados empíricos sejam irrelevantes para esse
juízo, como se poderia propor no contexto de um normativismo radical. Pelo contrário,
nossas práticas revelam que dados empíricos se afiguram absolutamente prejudiciais e
condicionantes para os juízos de valor que se direcionam aos comportamentos.
12. Dolo e culpa são expressões de uma distinta graduação de desvalor que pode ser
atribuído ao comportamento; são consequência, e não causa dessa distinta graduação
valorativa. Em outras palavras, não é correto dizer que “há desvalor da conduta quando o
indivíduo houver agido com dolo ou culpa”, mas sim que “há dolo ou culpa quando houver
desvalor da conduta”.
13. Apesar da prejudicialidade do juízo de desvalor da conduta em relação à
modalidade de responsabilidade subjetiva, tal juízo se revela muito mais abrangente, na
medida em que exerce influência, também, entre outras coisas, na definição abstrata dos
comportamentos considerados penalmente relevantes e nas suas respectivas molduras
sancionatórias; na definição de causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade; no juízo
de adequação típica, bem como de subsunção às causas de justificação e exculpação; e na
dosimetria da pena.
14. O juízo de desvalor da conduta pressupõe a reprovação social do comportamento.
Trata-se de uma consequência da proximidade que se pretende existente entre os critérios de
imputação utilizados pelo direito penal e os padrões de atribuição de responsabilidade
socialmente concebidos. Isso não equivale, por outro lado, a consagrar o intuicionismo moral
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como método de descoberta dos comportamentos penalmente relevantes. As valorações
sociais aceitas como input legítimo para o direito penal não são superficiais ou conjunturais,
mas sim aquelas conectadas com o permanente e universal, com o estatuto da pessoa e,
somente nessa medida, com a representação do justo existente na sociedade, devendo sempre
ser acompanhadas de fundamentação racional.
15. Ao se limitar o desvalor da conduta ao injusto, vinculando-o a simples dados
empíricos consubstanciados em estados mentais, ou mesmo em atributos objetivos do
comportamento, o que se obtém é um conceito carente de uma dimensão normativa. É
necessário, então, “libertar” a categoria do desvalor da conduta do âmbito do injusto, visto
que sua pretensão é consideravelmente mais abrangente: a de revelar uma das dimensões
essenciais do crime.
16. O conceito de desvalor da conduta é juridicamente complexo, pois remete a uma
multiplicidade de significados, apresenta multiplicidade de componentes, é invocado em
mais de um momento de análise dos fatos penalmente relevantes, para finalidades não
coincidentes, e pode conduzir a conclusões diversas. Nisso reside o que denominamos de
caráter multidimensional do conceito de desvalor da conduta.
17. É possível falar das seguintes dimensões do conceito de desvalor da conduta: i)
formal e material; ii) ontológica e normativa; iii) subjetiva e objetiva; iv) abstrata e concreta;
v) positiva e negativa.
18. A dimensão ontológica do desvalor da conduta corresponde ao conjunto de dados
da realidade através dos quais o comportamento se expressa, abrangendo tanto os processos
mentais do indivíduo, que concorrem interna e psicologicamente na realização do
comportamento (dimensão subjetivo-interna), quanto as características da conduta em si
(dimensão objetivo-exterior). Por se tratar de dados da realidade suscetíveis de descrição, as
proposições relativas à existência desses dados sujeitam-se a juízos de verdadeiro ou falso,
adotando-se, no particular, uma noção de verdade como correspondência.
19. A dimensão subjetivo-interna do desvalor da conduta abrange todos os processos
mentais que acompanham um determinado comportamento, os quais se situam no forum
internum do agente, e que, não obstante a sua difícil verificação, revelam-se de extrema
relevância para a percepção jurídico-penal dos comportamentos.
20. Estados mentais são entes ontologicamente subjetivos, dado que possuem a sua
existência interna, manifestando-se somente perante os indivíduos que os detêm; apesar
disso, uma afirmação sobre a sua existência se afigura epistemologicamente objetiva, no
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sentido de que o seu valor de verdade não depende de determinadas percepções ou opiniões
pessoais.
21. Deve ser rechaçada a visão segundo a qual estados mentais se afiguram como
objeto de adscrição. Tal visão confunde os planos epistemológico e ontológico: por uma
dificuldade epistemológica, sobre o conhecimento do estado mental, postulam-se conclusões
sobre a sua ontologia, ou negando a sua existência, ou associando o estado mental ao sentido
do comportamento, concebendo-o como um constructo objetivo e independente da
percepção do próprio agente sobre o seu comportamento. Além disso, a consideração de
estados mentais para o julgamento das ações constitui uma prática social extremamente
arraigada em nossa cultura, e que encontra eco nas nossas práticas jurídicas. A
desconsideração dos estados mentais, ou a visão segundo a qual seriam os estados mentais
objeto de atribuição, apresenta graves problemas de legitimidade e não apresenta ganhos em
termos de clareza e segurança jurídica.
22. A defesa da relevância dos estados mentais não deve ser vista como uma
manifestação de direito penal do autor. Da premissa de que o direito penal não pode intervir
sobre o simples pensamento não revertido em ação não decorre a conclusão de que o direito
penal não poderia sequer considerar elementos anímicos. O que há é uma proibição de o
direito penal limitar o conceito de crime à simples atitude psicológica do agente, não
revertida em comportamento, e sem a análise dos resultados ocasionados. Não se propõe,
portanto, a punição da nuda voluntas, com a renúncia ao nullum crimen sine actione e ao
nullum crimen sine iniuria.
23. Adota-se no presente trabalho a tese da separação entre direito penal e moral em
um sentido fraco, significando que o direito penal não deve intervir sobre comportamentos
meramente imorais. Não se nega, com isso, a existência de determinados condicionamentos
do direito penal pela moral, em especial no sentido de que as valorações jurídico-penais
devem ser ético-socialmente referendadas, não se admitindo, por exemplo, que o direito
penal proíba comportamentos eticamente defensáveis, plenamente adequados aos padrões
morais vigentes na sociedade.
24. Todos os comportamentos penalmente relevantes podem ser subjetivamente
analisados a partir de quatro perspectivas fundamentais: i) o que o agente sabia ao agir
(dimensão cognitiva); ii) como o agente dirigiu a sua vontade em relação ao objeto
(dimensão desiderativa); iii) as razões que o levaram a agir (dimensão justificadora); iv)
como o agente visualiza essa realização no contexto pessoal e social (dimensão ética).
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25. Há três tipos de representações que se afiguram potencialmente relevantes para a
valoração jurídico-penal dos comportamentos: a representação dos objetos, a representação
das alternativas de comportamentos disponíveis e a representação dos desdobramentos
decorrentes dos comportamentos. Disso decorre a possibilidade de se falar em três distintos
objetos de conhecimento: i) circunstâncias relacionadas ao fato; ii) alternativas disponíveis;
e iii) resultado. Desses três objetos, dois deles (i e iii) são amplamente abordados na literatura
jurídico-penal, com evidente impacto no plano da imputação subjetiva.
26. É possível trabalhar com os seguintes graus de conhecimento, assumindo-se que
“P” consista em uma proposição relativa a uma circunstância do fato ou a um resultado: 1.
Crença de que P é certo. 2. Crença de que P é praticamente certo. 3. Crença de que P possui
mais chances do que não-P. 4. Crença de que P e não-P são igualmente possíveis. 5. Crença
de que não-P possui mais chances do que P. 6. Crença de que P é praticamente impossível
e, portanto, não ocorrerá. 7. Crença de que não-P é certo. 8. Ausência de qualquer crença
sobre P.
27. O conhecimento relativo às circunstâncias do fato tende a ser valorado a partir de
standards ligeiramente diversos daquele conhecimento relativo à projeção do resultado. A
imputação dolosa, no que diz respeito aos conhecimentos que têm por objeto as
circunstâncias do fato, via de regra exige um maior grau de convicção do que aquele exigido
em relação ao conhecimento sobre o resultado do comportamento.
28. A dimensão desiderativa diz respeito ao aspecto do comportamento que exprime
a vinculação afetiva do sujeito com o objeto. Essa vinculação afetiva é medida pelo
direcionamento da sua vontade, de modo que a vontade pode ser considerada como um
índice de vinculação afetiva.
29. A análise da dimensão desiderativa de um comportamento pressupõe sempre um
objeto de referência. A determinação do objeto de referência condiciona não somente o grau
de vontade com que o sujeito o quer, mas, também, as razões que o levaram a agir. Esse
objeto de referência é sempre dado pelo comportamento típico.
30. Identificam-se os seguintes graus de vontade, assumindo-se que “PFT” consista
em uma proposição relativa a um fato típico: 1. Intenção de PFT. 2. Indiferença para com
PFT. 3. Consentimento em relação a PFT. 4. Ausência de vinculação afetiva. 5. Rejeição a
PFT.
31. Um maior grau de conhecimento e de vontade tende a uma maior reprovação e,
assim, à imputação dolosa; um menor grau de conhecimento e de vontade tende a uma menor
reprovação e, assim, à imputação culposa. Quadros intermediários apresentam as situações
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mais problemáticas, nas quais a análise das demais dimensões subjetivas do comportamento
(justificadora e ética), bem como as dimensões objetiva e normativa, tendem a apresentar
maior potencial para a determinação do conteúdo de desvalor da conduta e,
consequentemente, para a modaliadade de imputação subjetiva.
32. A dimensão justificadora do comportamento abrange o conjunto de aspectos
subjetivos de influência sobre o comportamento adotado, os quais explicam esse
comportamento, independentemente da aceitabilidade ou não desses aspectos.
33. A tese da “irrelevância dos motivos” não somente não demonstra consistência,
como tampouco encontra correspondência nas nossas práticas jurídicas, percebendo-se a
existência, para além de diversos casos em que os motivos figuram como causas de aumento
ou diminuição de pena, casos em que a motivação figura inclusive como elementar típica ou
mesmo como elemento capaz de fundar uma causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, eliminando, assim, a própria responsabilidade penal. Também aqui, percebese que a consideração dos motivos permite uma aproximação do direito penal aos padrões
de atribuição de responsabilidade socialmente concebidos, fortalecendo a legitimidade da
intervenção penal.
34. Motivos são um conjunto polimorfo de iniciadores de ação. Consideram-se
motivos, assim, tanto as finalidades ulteriores do comportamento, quanto as razões ou
qualquer outro estado mental que sirva de “gatilho” para o comportamento adotado. Dada,
contudo, essa duplicidade, é possível falar, em termos classificatórios, em uma motivação
de índole prospectiva nos casos em que o comportamento se inicia em razão de uma
condição prospectiva, dada pela circunstância de o agente esperar obter algo como resultado
do comportamento; e em uma motivação de índole retrospectiva, nos casos em que o
comportamento se inicia em razão de uma condição retrospectiva, anterior ao
comportamento. No primeiro grupo, inserem-se a finalidade, os fins e os propósitos; no
segundo, as razões ou os motivos propriamente ditos.
35. O conteúdo de desvalor de um comportamento também é influenciado pela
percepção que o autor detém acerca dos padrões ético-sociais vigentes relacionados ao
comportamento que pratica (percepção de reprovabilidade social), bem como pela a própria
percepção moral do autor, o seu juízo de certo ou errado, sobre o comportamento que pratica
(autopercepção de reprovabilidade).
36. Ainda no plano ontológico, a dimensão objetivo-exterior do comportamento diz
respeito aos seus caracteres objetivos, ou, em outras palavras, aos dados objetivos por meio
dos quais o comportamento se revela, bem como a determinadas circunstâncias que o
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envolvem e que a ele se ligam. Há três aspectos essenciais: i) a exigência de conduta humana,
ativa ou omissiva, voluntária; ii) o tipo de conduta e seu modo de realização; iii) a aptidão
da conduta para o atingimento do resultado jurídico. Para além desses aspectos, há outros
aspectos objetivos que também interferem na percepção sobre o conteúdo de desvalor do
comportamento: iv) a qualidade do sujeito ativo, a qualidade do sujeito passivo e a posição
do sujeito ativo em relação ao sujeito passivo; v) o comportamento da vítima, em especial
nos casos de consentimento e provocação.
37. Os aspectos examinados na dimensão ontológica do comportamento, seja
subjetiva ou objetiva, dizem respeito ao que podemos denominar de objeto de valoração. O
juízo de desvalor do comportamento pressupõe, no entanto, a valoração desse objeto. A
dimensão normativa do desvalor da conduta diz respeito, assim, e precisamente, às etapas e
aos parâmetros de valoração jurídica do substrato objetivo e subjetivo representado pelo
comportamento.
38. O processo de valoração jurídico-penal do comportamento pode ser estruturado
em três etapas básicas: interpretação, confrontação e atribuição.
39. A etapa da interpretação pressupõe, em primeiro lugar, a descrição elementos
ontológicos, subjetivos e objetivos, que o respectivo comportamento envolve e por meio dos
quais se revela; em segundo lugar, com base nesse material, o intérprete deve atribuir ao
comportamento um sentido de desatenção pessoal quanto a um bem jurídico-penal, com
privação de sua pretensão de cuidado. Sem que se possa atribuir ao fato, a partir de todos os
seus componentes ontológicos, um sentido de desatenção pessoal quanto a um bem jurídicopenal, não nos parece possível falar em desvalor da conduta.
40. Na etapa da confrontação, o comportamento ao qual se atribui uma desatenção
pessoal para com um bem social é hipoteticamente confrontado com um padrão ideal de
comportamento, do que resulta a conclusão pelo desajuste ou pela adequação da conduta
ajuizada. Tal padrão ideal de conduta é dado por expectativas sociais solidificadas. Assim,
é possível afirmar que o juízo de desvalor pressupõe, também, uma assimetria entre o
comportamento realizado e o padrão de conduta imposto por uma expectativa social. Essa
assimetria é o que consubstancia a ideia de reprovação aqui adotada.
41. A conduta penalmente desvaliosa apresenta, portanto, duas características: i)
exprime uma atitude de desatenção para com bens jurídico-penais destinatários de cuidado;
ii) apresenta uma assimetria em relação a um padrão ideal de conduta imposto por
expectativas sociais solidificadas.
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42. A etapa da atribuição diz respeito às consequências da afirmação de um
comportamento penalmente desvalioso seja em uma perspectiva abstrata, seja em uma
perspectiva concreta. No plano abstrato, com a afirmação do desvalor da conduta, ao
legislador passa a ser possível criminalizar o comportamento – jamais desconsiderando,
também, a dimensão do desvalor do resultado –, descrevendo, nos tipos penais, os atributos
ontológicos que o comportamento deve reunir para que carregue o conteúdo de desvalor
projetado, cominando a pena de acordo; ainda, deve o legislador prever as eventuais
circunstâncias que, concorrendo no caso concreto, possam vir a eliminar, mitigar ou majorar
esse conteúdo de desvalor, justificando-se, diante disso, a previsão de causas de exclusão do
crime, diminuição ou aumento de pena. No plano concreto, a afirmação do desvalor da
conduta revela-se como pressuposto para o juízo de adequação típica, para a definição da
modalidade de imputação subjetiva incidente, bem como para a análise da incidência das
causas de exclusão do crime, de aumento e de diminuição da pena, sempre a partir de um
juízo de correspondência material entre o grau de desvalor revelado pelo caso concreto e
aquele entrincheirado nos dispositivos potencialmente aplicáveis.
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