notA PréviA
Esta obra corresponde, com alterações de pormenor, à dissertação de
Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais apresentada à Faculdade
de Direito da Universidade do Porto. A defesa em provas públicas aconteceu a 14 de dezembro de 2020, perante um Júri constituído pelos
Excelentíssimos Senhores Professores Doutores André Lamas Leite
(Presidente), António Manuel de Almeida Costa (Orientador) e Sandra
Oliveira e Silva (Arguente), tendo-lhe sido atribuída, por unanimidade,
a classificação de 18 valores.
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resUMo:
A presente dissertação incide sobre o problema da justificação nos delitos negligentes: haverá, neste domínio, espaço para a aplicação de tipos justificadores? A resposta à questão em apreço não é de todo evidente. Neste
sentido, impõe-se uma tomada de posição quanto a outras matérias.
Cingindo-nos ao essencial, interessa, sobretudo, compreender em que
é que consiste o tipo de ilícito negligente e em que é que se traduz a
justificação. Só assim se poderá perceber se a exclusão da ilicitude, tal
como a concebemos no âmbito dos delitos dolosos, tem ou não lugar
no contexto da negligência.

PAlAvrAs-ChAve:
ilícito pessoal, negligência, dever objetivo de cuidado, inexigibilidade,
justificação, exclusão da tipicidade.
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introDUção

Tradicionalmente, a construção da doutrina geral do crime circunscrevia-se ao delito doloso, atribuindo-se à negligência um papel secundário. Esta visão começou a inverter-se com a industrialização e, nos dias
de hoje, não se coloca em questão a importância dos delitos negligentes, antes se reconhece que a sua relevância se afigura cada vez maior.
De facto, a experiência evidencia que no contexto da sociedade hodierna
– «sociedade de risco» – é extremamente frequente a lesão ou colocação
em perigo de bens jurídicos em virtude da não observância da atenção
e diligência que se esperam dos intervenientes da vida comunitária.
Não obstante, a construção dogmática dos delitos negligentes suscita ainda múltiplas questões.
No âmbito da presente dissertação, centrar-nos-emos no específico
problema das causas de justificação. Pretendemos, após precisar quais
os pressupostos de que depende a tipicidade de uma conduta perpetrada com negligência, determinar se um facto típico negligente pode,
mediante a intervenção de uma causa de exclusão da ilicitude, qualificar-se como lícito. Numa palavra, a questão que colocamos é a seguinte:
haverá espaço para a aplicação de tipos justificadores nos delitos negligentes?
A doutrina dominante, embora admita que a intervenção da justificação na negligência não resulta evidente, reconhece que também o
facto negligente pode encontrar-se recoberto pelas figuras da legítima
defesa, do estado de necessidade e do consentimento do ofendido.
Será assim?
A resposta ao problema enunciado não é automática. Interessa, desta
forma, introduzir os pontos nucleares do percurso que iremos realizar.
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Antes de mais, dedicar-nos-emos ao tipo de ilícito. Intenta-se, neste
âmbito, tomar posição quanto às relações que se estabelecem entre tipo
e ilícito e avançar a particular conceção do ilícito pessoal por nós adotada, a qual, como se verá, está na base das diversas soluções que apresentamos. De seguida, repudiando as orientações que conduzem, de
forma explícita ou implícita, à secundarização da negligência, i.e., perspetivando o dolo e a negligência como duas distintas formas de ofensa
às proposições jurídico-criminais, operar-se-á uma verdadeira e efetiva
destrinça entre o tipo de ilícito doloso e o tipo de ilícito negligente.
A partir daqui, determinado o conteúdo do ilícito penal e o desvalor
de ação negligente, focar-nos-emos na exclusão da ilicitude, mais concretamente no conceito e na estrutura da justificação e na determinação do fundamento material desta última.
Com base nas conclusões que destes pontos defluem, trataremos, por
fim, de dar resposta ao problema central da presente dissertação, i.e.,
à questão de saber se as causas de justificação têm ou não aplicabilidade
no âmbito da negligência.
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