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RESUMO

A dogmática penal enfrenta desafios imensuráveis no decorrer de sua existência, sobretudo quando a jurisprudência estabelece dados estatísticos 
sobre determinado assunto, embaçando ou engessando quaisquer discussões ao pretexto de inalienáveis decisões superiores que tomam 
contornos vinculantes. O presente trabalho visa ressaltar esse fenômeno da influência dessas decisões na adequação típica de determinados 
delitos. Nessa senda, será que os dados ontológicos da realidade podem ter o condão de influenciar sistematicamente na dogmática penal ou são 
apenas um parâmetro para a busca das finalidades e funções do direito penal, como sustenta a teoria funcionalista da ação? Trabalho de cunho 
eminentemente descritivo, esteado principalmente em documentos encontrados em literaturas diretamente ligadas ao assunto que constituíram 
o seu principal alicerce. A discussão toma forma ao analisar a conduta do agente que, intencionalmente, transmite na vítima o vírus HIV, isso 
porque, dentro de um diagnóstico eminentemente empírico, enquanto esse vírus da imunodeficiência humana era tratado na literatura médica 
como patologia incurável e de conseqüências letais incontestáveis - quanto chegava ao seu estágio mais avançado da doença que ataca o sistema 
imunológico (AIDS) – correspondia na jurisprudência nacional o seu inquestionável aninus necandi, impondo, a reboque, a imputação ao crime de 
homicídio, seja na sua forma consumada, seja na sua forma tentada. Observa-se, por outro lado, que esse dado da realidade também pode ser o 
responsável para distinguir dolo de dano do dolo de perigo, o que sob o ponto de vista dogmático é patente o ilogismo. Não apenas a diversidade 
do elemento objetivo, mas como a de conteúdo subjetivo são parâmetros a se concluir pela espécie de dolo a que se refere o momento de ação 
ou omissão do agente. É inegável que o perigo também representa, em si mesmo, um resultado ou evento que consiste na alteração 
juridicamente relevante ao mundo externo contendo a potencialidade de produzir a perda ou a diminuição de um bem, razão pela qual não se 
pode furtar de considerar, a despeito da condição ou nível de letalidade de uma patologia, que a análise da intenção do agente há de ser 
perquirida na sua gênesis e avaliada na sua razão. Na concepção da teoria eclética deve-se conceber objetivamente o perigo não se excluindo de 
uma avaliação subjetiva, isto é, de uma apreciação sintética das circunstâncias, uma vez que perigo não é um conceito arbitrário por não ser uma 
simples impressão, uma vez que o direito não tutela impressionalidades internas do indivíduo. Atualmente o que se observa é uma evolução da 
jurisprudência no sentido de migração do animus necandi para o aninus laedendi, e de quando em vez entendendo a atuação do agente como 
dolo de perigo; mudança esta diretamente proporcional ao diagnóstico da AIDS como doença não mais etiquetada como de altíssima letalidade. 
Entender e aceitar esses fatos como diretivas a uma pretensa adequação típica é incontestavelmente destoar das novas tendências da dogmática 
penal, sobretudo, aos parâmetros que desassociam os postulados do sistema finalista da ação e se aproximam aos do sistema funcionalista.
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