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INTRODUÇÃO
A pesquisa tem como ponto de investigação a transição entre o Causalismo e o Finalismo
Penal. O marco teórico é o Finalismo, tendo como parâmetro a ideia de sistema jurídico,
desenvolvida por Raz (2012), observadas a perspectiva de Brandão (2019) e Sauer (1956).

OBJETIVOS
O objeto de estudo são os tipos qualificados pelo resultado, com destaque para os crimes
preterdolosos. A partir da perspectiva de Sauer (1956), de que é através dos tipos penais que
se raciocina o Direito Penal, procura-se traçar por meio dos crimes qualificados pelo
resultado, com eixo no crime de lesão corporal com resultado morte, os efeitos da transição
Causalismo-Finalismo, e, da aplicação do Finalismo.

METODOLOGIA
Tendo como parâmetro a lesão corporal qualificada pelo resultado (lesão grave ou
gravíssima), e avaliando como se davam as ratio decidendi (e a própria leitura do tipo: seu
alcance e incidência) no Causalismo e no Finalismo, traça-se uma perspectiva da mudança da
teoria de controle, tendo por base o tipo penal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente a pesquisa visava os tipos preterdolosos, mas tendo em vista o desenvolvimento
o trabalho, englobou-se também o artigo 19 do Código Penal. Por meio desta regra geral de
responsabilidade é possível traçar o desenvolvimento dos tipos à luz das teorias de controle,
de forma mais precisa. Para além da análise dos julgados envolvendo crimes preterdolosos
(segunda fase da pesquisa que se iniciará em 2021), durante a pesquisa, detectaram-se no

Código Penal Militar, por meio dos artigos 34, 159 e 209, outras bases para a comparação dos
institutos. Como resultado parcial, comparando-se os tipos – lesão corporal seguida de morte
como insculpida no Código Penal e lesão corporal seguida de morte, como tratada no Código
Penal Militar –, nota-se, até agora, que a estratégia de tipificar o resultado lesivo, (portanto
tornando um crime qualificado pelo resultado), é desarmônica com a estrutura do Finalismo,
sem a devida indicação da vontade do agente, que deve se estender sobre os elementos do
tipo, o que inclui o resultado lesivo. Logo, focar no desvalor do resultado tem o condão, na
forma com a qual o Finalismo tem sido formulado, de se ater a análise de responsabilidade
pelo resultado, sem valorar adequadamente o móvel do agente.Esse tipo de situação de
imputação se reveste, no Finalismo, de responsabilidade penal objetiva (sem culpa ou dolo).
Isso implica dizer, que basta o resultado mais gravoso, sem averiguar o dolo como elemento
da tipicidade – o que diferencia o Causalismo do Finalismo – para se considerar que este
resultado adveio da ação do agente. Esse raciocínio acarreta uma análise reversa dos institutos
do Finalismo, que deveria começar a inquirição de tipicidade pelo dolo do agente, e não pelo
resultado observado.

CONCLUSÕES
Avaliar a tipicidade por meio do resultado, sem primeiro indagar (e demonstrar) o dolo,
resulta em uma análise reversa dos institutos do Finalismo, que deveria começar a inquirição
de tipicidade pelo dolo do agente, e não pelo resultado observado. Isso reforça a tese de que a
adequação típica, quando da sua verificação trata-se de entimema, como alerta Brandão
(2014), essa observação é indicativa de não se aplicar o Finalismo, mas uma forma adaptada
deste, o que afeta a sistemática da teoria.
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Em Teoria Jurídica do Crime, Brandão (2019) afirma que mesmo sendo uma reação à
violência, o Direito Penal, per si, é uma violência institucionalizada. A violência do
Estado contra o cidadão, institucionalizada pelo Direito Penal é chamada de sanção
penal ou simplesmente de pena. Assim, a sanção penal enquanto resposta ao crime, é
em si, um ato de violência, punindo-se o mal do crime com o mal da pena. Partindo da
premissa do reconhecimento do Direito Penal como a reação violenta do Estado frente à
prática criminosa, a dogmática penal desenvolveu formas, ao longo da sua história, de
limitação dessa violência estatal. É possível citar a título de exemplo, conforme
preceitua Brandão (2019), que no Século XVIII Beccarria lançaria as primeiras bases
para o desenvolvimento do princípio da legalidade, que viria a ser desenvolvido por
Feurbach no Século XIX. É possível citar ainda, segundo o mesmo autor, a teorização
da culpabilidade por Karl Binding e da tipicidade por Ernst Von Beling. A própria
construção da noção de bem jurídico foi desenvolvida com vias de limitação da
intervenção penal. Para Zaffaroni (2002), no texto Política y Dogmática Jurídico-penal,
os institutos desenvolvidos com a finalidade de limitação da violência estatal são
fundados, de uma ou outra forma, na dualidade jusnaturalismo e positivismo jurídico, o
que não limitaria a violência penal no momento de aplicação da pena. Para ele, até
mesmo o neokantismo filosófico seria uma nova forma de positivismo jurídico. O
positivismo jurídico como base para o Direito Penal, segundo Zaffaroni, teria levado ao
totalitarismo presenciado no Século XX. O jusnaturalismo, por sua vez, não deixaria de
ser arbitrário, pois não passaria de uma visão “superior” e particular daquele que teria o
poder de dizer o Direito. Para Zaffarroni (2002), surge a necessidade de legitimação do

Direito Penal e da limitação da violência estatal por uma nova base, que seria a pessoa
destinatária da pena. Partindo dessa premissa, tendo a teoria da justiça como equidade
de John Rawls como marco teórico, o objetivo é verificar se o construtivismo rawlsiano
seria um modelo adequado como hipótese alternativa à dualidade existente entre o
jusnaturalismo e o positivismo jurídico. A justificativa da escolha por Rawls decorre da
estrutura da sua própria teoria. No livro Uma Teoria da Justiça, Rawls (1981) propõe a
definição dos dois princípios da justiça que teriam validade numa sociedade bem
ordenada. A definição dos dois princípios obedeceria à sua metodologia das
concepções-modelo, sendo a concepção-modelo da pessoa o eixo central e gravitacional
de justificação de toda a teoria. O núcleo axiológico da teoria de Rawls é a concepção
da pessoa, que por ser a destinatária dos princípios da justiça, deverá ser, também, o seu
ponto de partida de construção. Essa metodologia, como indicado anteriormente, foi
chamada por Ralws de construtivista. Na perspectiva do Direito Penal, como a pessoa
destinatária da intervenção penal é aquela que sofre a pena, ou seja, àquela que sofre a
violência, a hipótese é de criação de mecanismos de limitação da ação do Estado não
com fundamentos na norma, bem jurídico, etc., mas antes disso, com fundamento na
pessoa que sofrerá a intervenção. Com a utilização de uma metodologia exploratória,
fundada principalmente em análise bibliográfica, a hipótese é de que o construtivismo
de Rawls seja o modelo adequado para que a pessoa sofredora da pena, seja a principal
justificativa para a limitação da violência estatal, funcionando como principal axioma de
um garantismo.
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