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Fabio André Guaragni 
AULA 1 

 

FUNDAMENTO MATERIAL DA CULPABILIDADE E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
- Princípio da culpabilidade: 

- é o princípio da “nulla poena sine culpa” -> essa expressão (princípio) possui três significados 
distintos; 

- responsabilidade subjetiva (dolo/culpa) -> a responsabilidade em direito penal deve ser 
subjetiva, por meio do dolo ou da culpa. Não há responsabilidade objetiva (sem dolo e 
sem culpa) em direito penal. Esse princípio exige que em cada evento que o direito 
penal venha tratar deva identificar o elemento espiritual/interno/anímico, não podendo 
haver uma pura responsabilização pelo evento do ponto de vista físico; 

- a responsabilidade antigamente era objetiva – não havia previsão do dado 
mental, nas palavras de Jakobs, porque o mundo de 2.500 anos atrás era montado 
de maneira física e a vontade humana não era importante, tendo importância 
apenas a vontade dos deuses; 

- o pensamento grego da antiguidade é antropocentrista (no sentido de que Deus 
é feito à imagem e semelhança do homem) – típico pensamento que sugere dolo 
e culpa para o direito penal; 

- Santo Agostinho é adepto ao livre arbítrio, com a valorização da vontade 
humana; 

- o pensamento patrístico (que fincou pilares importantes no catolicismo) sugere a 
atitude correta e errada, fundando uma noção clara de culpabilidade (através do 
pecado) – esse é o pensamento teocentrista em que Deus coloca no coração de 
cada um a chave do bem e do mal, enaltecendo a vontade humana; 

- o enaltecer da vontade humana se fortalece com a autonomia do homem. Na 
teoria do delito, o dolo e a culpa são problemas de tipicidade (pelo menos essa é a 
configuração atual da teoria do delito – pós-finalismo); 

- censurabilidade: aqui a culpabilidade é considerada como reprovabilidade, é um juízo 
de reprovação da conduta. O uso cotidiano da palavra “culpar” é sempre conectado a 
censura, reprovação, reprovabilidade. Considera-se culpável aquele reprovável, 
merecedor de uma reprovação e de uma censura; 

- o injusto jurídico penal que faz com que surja a necessidade de reprovação 
(injusto é o contrário à norma). A expressão “schuld”1 significa que o sujeito é 
merecedor de uma repressão; 

- deve ficar claro que o injusto é necessário, mas não suficiente para reprovar 
alguém. Além do injusto, é necessária a presença da culpabilidade para aplicação 
da pena, ou seja, a compreensão de que o que é feito está errado. A 
imputabilidade, a título de exemplo, não trata de saber o que faz, mas sim de 
saber que não se deve fazer o que faz em razão de ser contrário à norma – 
segundo o professor Guaragni, imputabilidade é a capacidade de compreender a 
norma; 

- conceito: a culpabilidade é um juízo de reprovação que recai sobre o agente em 
razão de sua conduta (direito penal do autor) quando pratica um injusto jurídico 
penal, desde que o sujeito seja capaz de compreender a norma e tenha 
capacidade de agir de conforme ela – segundo Zafarroni os pilares da 
culpabilidade são: capacidade de “entender a norma” e de “agir de acordo com a 
norma”; 

                                                           
1
 A tradução literal é “dívida”. 
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- elementos da culpabilidade2: 

- imputabilidade; 

- potencial consciência da ilicitude; 

- exigibilidade de conduta conforme o direito; 

- observação - 

- todos os elementos da culpabilidade não passam do desdobramento dos 
pilares da culpabilidade (expressão de Zaffaroni). Os pilares da 
culpabilidade são o elemento cognitivo (capacidade de entender o caráter 
ilícito do fato) e volitivo (capacidade de agir conforme a norma). Portanto, 
tanto imputabilidade, quanto potencial consciência da ilicitude e até 
mesmo a exigibilidade de conduta conforme o direito deriva dos elementos 
da culpabilidade (cognitivo e volitivo). A imputabilidade deriva do elemento 
cognitivo (elemento cognitivo geral ou abstrato). A potencial consciência da 
ilicitude deriva do elemento cognitivo (elemento cognitivo especial ou 
concreto). A exigibilidade de conduta diversa deriva do elemento volitivo da 
culpabilidade. 

- a culpabilidade, em síntese, é um “poder de agir de outro modo” – pressupõe-se 
uma capacidade em concreto de fazer escolhas (liberdade, autodeterminação, 
livre-arbítrio). A doutrina diz que nenhuma conduta é totalmente livre, sempre 
havendo uma espécie de determinismo agindo sobre a conduta utopicamente 
livre – o que deve ser feito é a avaliação do teor de determinação e de livre 
arbítrio na conduta; 

- a culpabilidade, assim como o injusto, exige um elemento material, consistente 
na liberdade da conduta humana; 

- a literatura pátria é carente no sentido de tratar do aspecto material da 
culpabilidade, ficando muito presa aos aspectos puramente formais – típico 
pensamento formalista conservador que alimenta a manutenção das antigas 
bases do sistema jurídico no país e que me causa profunda indignação em alguns 
momentos; 

- proporcionalidade e magnitude da reação/censura -> a censura deve guardar relação 
de proporcionalidade com o erro cometido pelo agente. Há o surgimento da 
proporcionalidade como corolário do princípio da culpabilidade – equivalência entre a 
pena e o injusto (ou melhor, a medida da culpa presente no injusto). O professor diz que 
a proporcionalidade da pena deve ser tratada na culpabilidade, uma vez que nosso 
Código é expresso em assim dizer, principalmente no artigo 59 do CP; 

 

- Comentários sobre a culpabilidade VS liberdade: 

- no final do século XVIII, Kant (partidário de que o estado é constituído por um contrato social 
através do poder emanado do povo) entende que o livre arbítrio é muito importante. Ele 
entende que o homem é um ser que consegue agir segundo imperativos de consciência livre 
de quaisquer impulsos que o sistema crie; 

- a proposta Kantiana da liberdade humana tem como pressuposto o mundo do ser ou do 
dever ser? Parece claro que em Kant o livre arbítrio é uma necessidade política – a necessidade 
de afirmar que o ser é livre vem de um dado antes da natureza, vindo de um homem ideal, só 
se construindo o contrato social de homens livres. Afirma-se em Kant a liberdade do homem 
para sustentar o entendimento de que o contrato social é criado por homens livres; 

                                                           
2
 Também conhecidos como “requisitos formais da culpabilidade”. 
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- criticam-se Kant porque os homens são desiguais no mundo do ser. O autor, ao fundar a 
igualdade no mundo do dever ser, esquece-se que no mundo do ser existem grandes 
diferenças entre os homens – desigualdade material; 

- o modo de pensar Kantiano iguala todos os homens como se todos fossem livres na 
consciência sem levar em consideração os aspectos externos que tornam ou impedem o agir 
livre no caso concreto; 

- outra crítica a Kant é a idéia de que o “agir bom” VS “agir ruim” (agir universal) comporta 
uma valoração que gera uma relativização gigante e problemática do tema – definir o que é o 
agir universal do ponto de vista formal pode ser fácil, mas do ponto de vista material é algo 
que se mostra muito complicado; 

- a base de direito penal kantiana diz que se o homem é livre para fazer a sua própria lei 
(autonomia), deve ser responsabilizado quando ele mesmo infringir tal pacto (quebra de 
contrato), surgindo necessidade da punição. A pena surge como retribuição/castigo em razão 
do que foi feito (caráter retributivo da pena); 

- Na segunda metade do século XIX surge o positivismo naturalista. O positivismo, partindo da 
física mecânica newtoniana, busca explicar qualquer fenômeno por meio de um dado empírico 
com a elaboração da questão da causa e efeito como marco principal da ciência. O positivismo 
estava baseado, portanto, na ciência do ser (a física passa a servir como modelo explicativo 
para tudo que passa ao mundo – inclusive para o delito); 

- o positivismo naturalista considera o crime como o efeito de determinadas causas. Cesare 
Lombroso, a título de exemplo, considerava o crime amparado em uma causa genética 
determinante. Outros autores considerarão a causa do efeito crime como causas ambientais 
(pobreza, ausência de educação, etc.) – ex.: Garofalo. Nessas duas correntes o crime é um 
fator que não depende do autor (nem a genética nem a carga de fatores ambientais 
pertencem ao agente) – esse é o ponto de encontro das correntes divergentes baseadas no 
pensamento positivista naturalista. Para os autores da segunda metade do século XIX a 
capacidade de fazer escolhas está sendo negada – as decisões humanas passam a depender de 
uma influência externa ao homem; 

- através do pensamento positivista naturalista não há pessoas devedoras da norma, uma vez 
que o homem não realiza as condutas de acordo com o livre arbítrio, mas sim com o 
determinismo. O direito penal, nesse momento, não retribui com uma pena, mas trata com 
uma medida de segurança para que novos erros não surjam no futuro. O direito penal passa a 
ser medicamentoso, considerando o delinqüente como doente, existindo a reação estatal 
apenas como defesa social – esse modelo de pensamento apagou a idéia de culpabilidade. 
Tanto que a idéia de culpabilidade de Liszt é uma conduta humana baseada em uma reação de 
causa e efeito (fenômeno puramente físico) - para Liszt a culpabilidade era o nexo psíquico 
entre a conduta e o resultado (culpabilidade psicológica). Analisar a culpabilidade para Liszt é 
analisar os aspectos subjetivos do delito (teoria subjetiva da culpabilidade = teoria psicológica 
da culpabilidade). Nessa época a culpabilidade era uma mera descrição do que se passava na 
cabeça do agente – não há uma verdadeira análise se o agente era ou não reprovável. Segundo 
Zaffaroni, nessa época a análise da culpabilidade não analisava a culpabilidade em si, mas 
apenas buscava determinar se o sujeito teve dolo na conduta, não importando o que o agente 
realmente fez com o dolo que tinha – funcionou-se como sendo culpabilidade o que 
verdadeiramente não era (culpabilidade, na verdade, é reprovação, análise que não era feito 
na caso). Deve ficar claro que nessa época já existia a imputabilidade como pressuposto (não 
como elemento) de aplicação da sanção penal; 

- esse é um modelo de direito penal de periculosidade, não de um modelo de direito penal de 
culpabilidade. É um caso típico de direito penal de autor; 

- havia nessa época uma máxima sobre o erro de direito: error juris nocet (erro de direito 
prejudica, erro de direito condena). Não adiantava a negativa de erro quanto à proibição, 
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porque conhecer acerca da proibição ou não era incapaz de influenciar na conduta, uma vez 
que havia determinação para o crime (seja a determinação genética ou ambiental); 

- a burguesia com o seu discurso da revolução francesa (liberdade + igualdade + fraternidade) 
não conseguiu implantar a igualdade e a fraternidade. Como forma de justificar a 
desigualdade, ela baseou nas ciências do ser para explicar a impossibilidade de igualdade – 
isso para retirar alguns da participação do poder. Portanto, o pensamento de época partiu 
desse princípio, justificando assim a imposição da medida de segurança e o determinismo que 
marcaram o pensamento penal da época. Tratou-se de um ciclo que justifica a hegemonia do 
positivismo naturalista – o discurso é político. O homem não sendo livre, sendo fruto do meio 
ou da genética, não possui livre arbítrio, não sendo dono de si mesmo, merecendo ser 
corrigido, não sofrendo retribuição pelo crime, já que o crime não dependeu dele mesmo, mas 
sim de um fator externo que o condicionou a portar de determinada forma; 

- a teoria psicológica da culpabilidade caiu por alguns motivos: 

- algumas falhas dogmáticas: 

- se o pressuposto para análise do dolo é a imputabilidade, a inimputabilidade 
excluiria o dolo, caindo no erro de considerar a imputabilidade como pressuposto 
do dolo; 

- culpa em sentido estrito não pode ser forma de culpabilidade se a culpabilidade 
é o nexo psíquico entre o autor do evento e o resultado, mas a culpa não pode ser 
o nexo psíquico se ela é justamente a ausência da falta desse nexo psíquico entre 
a mente do agente e o resultado; 

- culpabilidade deve ter a idéia de reprovação, não uma idéia pura e simples de 
dolo ou culpa; 

- surge então a teoria psicológico-normativa da culpabilidade; 

- Frank, em 1.903, diz que a análise da culpabilidade até então não estava levando em conta a 
censura do sujeito (hora maior, hora menor, de acordo com a conduta), o que constituía um 
grave erro; 

- a teoria psicológico-normativa da culpabilidade pressupunha a análise da imputabilidade e 
também do dolo e da culpa (do mesmo modo da teoria psicológica da culpabilidade), porém 
devem ser acrescidos outros fatores na análise da culpabilidade; 

- Frank disse que se as circunstâncias de um comportamento fazem com que ele seja mais 
censurável às vezes, menos censurado em outras vezes, deve também servir para zerar a 
censura em alguns casos; 

- Frank criou um elemento analítico a mais dentro da culpabilidade. Ele mandava verificar na 
culpabilidade se as circunstâncias eram normais ou anormais, portanto, criou-se na 
culpabilidade o critério da “normalidade das circunstâncias”; 

- a teoria de Frank retirou a imputabilidade do lugar de pressuposto da culpabilidade e passou 
a considerá-la como elemento da culpabilidade. Na verdade, a culpabilidade passou a ter os 
seguintes elementos: 

- imputabilidade; 

- dolo/culpa; 

- normalidade/anormalidade das circunstâncias; 

- esse último elemento, posteriormente, com Goldschimt e Mezger passou a ser 
considerado aquilo que hoje chamamos de exigibilidade de conduta conforme o 
direito; 

- dizer que o sujeito pode ou não pode agir como o direito pressupõe que o ser 
humano possui escolha: há uma restauração do livre arbítrio como elemento de 
atuação humana no mundo e sua utilização no direito penal; 
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- Zaffaroni diz que com Frank houve uma reeticização do direito penal – com a 
conseqüente adoção do conceito de culpabilidade como reprovabilidade da 
conduta do agente; 

- de quem se pode exigir conduta conforme o direito? Somente de quem conhece o direito – 
não se pode exigir obediência ao direito por parte de quem não o conhece. Daí a dogmática 
colocou o conhecimento de direito como elemento do dolo; 

- assim o dolo passou a ter os seguintes elementos: 

- elemento cognitivo -> psicológico 

- elemento volitivo -> psicológico 

- consciência da ilicitude -> normativo; 

- Observação - 

- o dolo então passou a ser composto de elementos psicológicos e normativos. Daí 
que a literatura da época passou a chamar o dolo de elemento psicológico 
normativo da culpabilidade; 

- a consciência da ilicitude era atual – o dolo era um dolus malus, ou seja, o sujeito 
participa o comportamento sabendo que este é errado. A consciência atual da 
ilicitude está no dolo; 

- o grande problema desse dolo é que premiar o comportamento ignorante em 
relação à norma; 

- teoria extremada do dolo: a consciência da ilicitude deve ser atual; 

- surge então a teoria limitada do dolo: a consciência da ilicitude deixou de ser atual e passou a 
ser potencial – basta a mera potencialidade da consciência da ilicitude. Porém, no restante, a 
teoria é idêntica à teoria da extremada do dolo (ambas fazem parte da teoria psicológica 
normativa – dolo na culpabilidade, etc.); 

- com Dohna há mudanças. Ele propõe a separação entre o objeto da valoração e a valoração 
do objeto. Basicamente, ele busca dizer que “este copo é feio” (objeto da valoração = o copo; 
valoração do objeto = feio). Para Dohna, o objeto da valoração deve vir antes da valoração do 
objeto. O objeto deve existir para ser valorado. Ele criticou as teorias antigas propondo a 
necessidade de separação do “objeto da valoração” da “valoração do objeto”, não podendo, 
com no “dolus malus”, incluí-lo no mesmo objeto. A saída é pegar o objeto da valoração e tirá-
lo da culpabilidade, jogando-o no tipo (tipicidade). Todo dado que é psicológico vai para o tipo, 
ficando na culpabilidade somente a valoração do objeto (elemento normativo). Surge então a 
teoria normativa pura da culpabilidade, formada com os seguintes elementos: 

- imputabilidade; 

- potencial consciência da ilicitude; 

- exigibilidade de conduta conforme o direito; 

- o que foi para o tipo foi o dolus naturalis (elemento psicológico), ficando o restante (dolo 
normativo/elemento normativo) na culpabilidade. Surge então o finalismo de Welzel – autor 
alemão que usa as ciências do ser como base. Para Welzel o ser humano possui capacidade 
ontológica de livre arbítrio – este é uma categoria ôntica, uma propriedade do ser humano; 

- Welzel dizia que o homem é capaz de fazer com que os impulsos e motivações sejam 
dominados por sentidos e valores – nesse processo o homem é livre e o realiza a partir de uma 
gama de significados; 

 

- O conteúdo material da culpabilidade hoje: 

- efetivamente, de acordo com o finalismo de Welzel não consegue provar a possibilidade de 
agir de maneira diversa através dos dados ontológicos; 
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- porém, sustentar um determinismo não é coerente do ponto de vista evolutivo da ciência 
atual (tanto o determinismo biológico quanto o determinismo sociológico estão superados) – o 
próprio conjunto de fatores deterministas exige uma escolha; 

- não existe determinismo puro nem livre arbítrio puro; 

- o direito penal deve partir do pressuposto de que existe uma liberdade para poder incidir o 
sistema punitivo – o direito penal reconhece que a liberdade plena não existe, porém, 
considera a liberdade existente como pressuposto suficiente para aplicação do direito penal; 
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Luiz Flávio Gomes 
AULA 2 

 

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL E IMPUTAÇÃO PESSOAL 
- Distinções importantes: 

- causação VS valoração VS imputação; 

- a aula toda praticamente baseia-se nesses três elementos – que são de suma importância 
para a compreensão da culpabilidade em direito penal; 

 

- Causação: 

- trata-se de relação de causa e efeito (tema de muita importância em direito penal); 

- a causação atua de forma primordial no âmbito do nexo de causalidade (conduta + resultado 
material + nexo de causalidade entre a conduta e o resultado); 

- a conduta deve ser necessariamente humana e voluntária (seja por ação ou por omissão); 

- o campo da causação trabalha com a relação de causa e efeito, sendo o campo perceptível do 
crime; 

- o resultado naturalístico somente é exigido nos crimes materiais; 

- nos crimes formais e nos crimes de mera conduta o resultado naturalístico não existe – essa 
afirmação comporta observações, já que nos crimes formais pode haver sim resultado 
naturalístico, mas este foge do âmbito da tipicidade e não age como elementar desta; 

- o fato, para ser penalmente relevante, deve estar descrito na lei penal – portanto, no tipo 
penal. O fato, na verdade, realiza um tipo penal, nascendo a noção de tipicidade. A adequação 
típica trata de um fato adequado à premissa abstratamente prevista na lei penal; 

 

- Valoração: 

- direito penal é valorado por excelência; 

- o juiz deve realizar duas valorações em direito penal: 

- valoração da conduta; 

- valoração do resultado jurídico; 

- como critério para a valoração da conduta utiliza-se a teoria do risco de Roxin, buscando 
concluir se a conduta do agente criou um risco permitido ou um risco proibido; 

- a polêmica se dá entre Claus Roxin e Wolfgang Frisch, já que o primeiro é defensor da teoria 
da imputação objetiva. Frisch diz que valorar não é tema de imputação objetiva. Valorar é 
totalmente diferente de imputar segundo este autor. Imputar é atribuir algo a outro algo, 
depende de dois fenômenos, criando-se um elo de ligação entre eles; 

- o juiz, na etapa de valoração, deve apenas valorar o risco como permitido ou como proibido, 
não realizando nenhuma imputação nessa fase; 

- resultado jurídico é a lesão ou o perigo concreto ao bem jurídico; 

- o artigo 13 do Código Penal, ao falar do resultado, refere-se ao resultado jurídico; 

 

- Imputação: 

- todas as modalidades de imputação buscam resolver a seguinte pergunta: quando é que 
alguém vai responder em direito penal? 

- imputação objetiva: 

- atribuir resultado ao risco criado -> nexo de imputação; 

- resultado no âmbito de proteção da norma; 
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- Obs.: para Roxin, sua teori 

a da imputação objetiva possui três itens, já para Luiz Flávio Gomes a criação do risco 
proibido pertence ao campo da valoração (seguindo a crítica de Wolfgang Frisch). O 
risco é questão de valoração e não de imputação. A categoria da valoração em direito 
penal como diferente da imputação deve-se (pelo menos em grande parte) à Frisch. 

- imputação subjetiva: 

- dolo + intenções especiais (quando exigidas pelo tipo); 

- imputação pessoal: 

- princípio da responsabilidade pessoal: 

- TODA A AULA VAI SER SOBRE ESSE TEMA; 

- princípio da culpabilidade: 

- estudado em grande parte na aula do Fábio Guaragni; 

 

- Responsabilidade pessoal: 

- somente a pessoa humana física pode ser responsabilizada em direito penal; 

- a questão sobre a pessoa jurídica é controversa e polêmica – vai ser tratada adiante; 

- somente poderá haver responsabilidade penal por fatos próprios, jamais havendo 
responsabilidade por fatos de terceiros; 

- somente responde quem exteriorizou o fato criminoso; 

- a responsabilidade penal é personalíssima e intransferível; 

- em direito penal é expressamente vedado: 

- responsabilidade coletiva; 

- responsabilidade societária; 

- comentários jurisprudenciais sobre a responsabilidade pessoal: 

- RHC 25.454, de maio de 2011: 

- trata da denúncia genérica; 

- denúncia genérica é aquela que não descreve qual fato o agente cometeu ou 
qual a relação do agente com o fato – falta um vínculo (ligação) entre o agente e o 
fato; 

- existe uma garantia de que a acusação seja objetiva, precisa e clara – isso em 
respeito ao princípio da ampla defesa; 

- a denúncia genérica não é bem vista pela doutrina por ofender o princípio 
constitucional da ampla defesa; 

- STF, HC 8.4589 – Relator: Celso de Melo: 

- ler esse habeas corpus que dá uma aula de responsabilidade pessoal; 

- STF, HC 98.840 – Relator: Gilmar Mendes – ver o voto de Joaquim Barbosa: 

- nesse habeas o ministro Joaquim Barbosa trata da desnecessidade da descrição 
individualizada e pormenorizada da conduta dos co-réus; 

- Luiz Flávio Gomes entende que a decisão do Ministro Joaquim Barbosa é 
totalmente inconstitucional e o acórdão passa mais a ser uma aula de “não 
direito” do que uma aula de direito propriamente dito; 

 

- Compatibilidade da responsabilidade pessoal: 

- a responsabilidade pessoal é compatível com a responsabilidade de quem tinha o dever 
jurídico de evitar o resultado (omissão imprópria); 
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- ela também é compatível com quem atua em nome de pessoa jurídica, respondendo a 
pessoa física – embora atuando em nome da pessoa jurídica; 

 

- Responsabilidade da pessoal jurídica nos crimes ambientais: 

- na responsabilização da pessoa jurídica, há um direito judicial sancionador – há um juiz que 
aplica uma sanção; 

- o direito judicial sancionador não é um direito penal e muito menos um direito 
administrativo. Não é penal porque não há um ser humano e não é administrativo porque é 
aplicado por um órgão jurisdicional; 

- essa é a opinião do Luiz Flávio Gomes; 

- pode o Ministério Público denunciar somente a pessoa jurídica? Segundo a teoria da dupla 
imputação (majoritária no Direito brasileiro e acolhida pelo STJ no REsp. 564.960), jamais 
poderá ser processada exclusivamente a pessoa jurídica – deve ser imputado o crime ao 
agente físico e à pessoa jurídica; 

- a responsabilidade da pessoa jurídica chama-se “responsabilidade por ricochete” ou 
“responsabilidade por empréstimo ou indireta” – pune-se a pessoa física e indiretamente a 
pessoa jurídica; 

- quanto à possibilidade de punição da pessoa jurídica de direito público em crime ambiental, 
há uma séria controvérsia. Para quem acha que a responsabilidade não é penal, fica fácil 
admitir a responsabilidade. Para os que entendem que a responsabilidade é penal, a questão 
se complica e tendem a não admitir; 

 

- Teoria da Vulnerabilidade: 

- teoria criada por Zaffaroni (que por sinal é contra a teoria da co-culpabilidade – esta por sua 
vez entende que a sociedade tem culpa em alguns crimes cometidos por pessoas excluídas do 
meio social, portanto a pena deve ser diminuída) que diz que as pessoas menos vulneráveis 
são mais culpáveis, portanto, as pessoas mais vulneráveis são menos culpáveis; 
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Sílvio Maciel 
AULA 3 

 

TEORIA DO DOMÍNIO FINAL DO FATO E RESPONSABILIZAÇÃO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE 
- Importância do concurso de pessoas: 

- há duas espécies de crime quanto ao concurso pessoas; 

- há os crimes de concurso necessário (também chamado de crimes plurissubjetivos), que 
necessariamente deve ser praticado com concurso de pessoas (mais de um agente – no 
mínimo). Exemplos típicos: greve violenta (3 contraventores); quadrilha ou bando (4 pessoas). 
As regras do concurso de pessoas não interessam aos crimes plurissubjetivos pelo fato de que 
em tais crimes o número plural de pessoas é elementar do tipo penal, não havendo 
necessidade da norma de extensão do concurso de pessoas; 

- os crimes de concurso necessário são raros e constituem verdadeira minoria dos tipos penais; 

- os crimes de concurso eventual (ou monossubjetivos) representam a maioria dos tipos 
penais, sendo necessário neles as regras do concurso de pessoas (norma de extensão); 

- quando os crimes de concurso eventual são praticados por mais de uma pessoa surge o 
problema de punir cada um na medida de sua culpabilidade; 

- portanto o instituto do concurso de pessoas é fundamental para resolver problemas de 
autoria e de participação na maioria dos crimes; 

- uma primeira importância das regras do concurso de pessoas é permitir que os partícipes 
possam ser punidos – uma vez que eles não realizam o verbo do tipo, não são co-autores; 

- a tipicidade está intimamente ligada ao princípio da legalidade (é um dogma do direito). 
Apesar da evolução da tipicidade (seja a formal, a material ou a conglobante), ela não deixa de 
ser um elemento do crime. Ocorre que o partícipe é aquele que pratica fato atípico, uma vez 
que não há previsão legal de sua conduta como crime em relação à infração que está sendo 
praticada pelo autor do delito – por isso a necessidade de uma norma de extensão. 
Sucintamente, a conduta do partícipe não se encaixa no tipo penal incriminador; 

- a responsabilização do partícipe se dá pela norma de extensão (norma de apoio, segundo os 
italianos) do artigo 29, caput, do Código Penal – daí surge a tipicidade indireta, tipicidade 
imediata, adequação típica de subordinação mediata ou indireta; 

- tentativa e os crimes omissivos impróprios também são casos típicos de adequação típica 
mediata ou indireta; 

- a norma de extensão do artigo 29, caput do Código Penal permite a punição de uma conduta 
não típica de alguém que colaborou para o fato típico; 

 

- Individualização de responsabilidades: 

- quando há concurso de pessoas surge necessidade de individualizar cada um que colaborou 
para o resultado lesivo; 

- quando o crime é praticado por várias pessoas, é questão de justiça realizar a individualização 
das responsabilidades; 

- o instituto do concurso de pessoas, está, portanto, indissociavelmente relacionado com o 
princípio constitucional da individualização da pena – como bem acentua Alberto Silva Franco; 

- o princípio da individualização da pena está nos três planos: 

- plano legislativo -> momento da cominação da pena; 

- plano judicial -> momento da sentença; 

- plano da execução -> momento da execução da pena; 
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- o juiz, na individualização da pena através do concurso de pessoas, deve considerar a 
conduta do agente isolada e também em relação às outras condutas, de forma comparada, 
para aferir o grau de importância da conduta para o resultado; 

- no momento da sentença no caso de concurso de pessoas, os problemas que o juiz se depara 
se resume em três perguntas: 

- quais os agentes devem ser punido? 

- dentre os que vão ser punido, qual a medida de punição de cada um? 

- quem deve ser excluído da responsabilização pelo crime ou punido por fato diverso? 

- a individualização da conduta de cada um no concurso de pessoas se faz através das regras e 
teorias que regem o concurso de pessoas; 

 

- Regras do concurso de pessoas: 

- permitem ao juiz resolver vários problemas: quem são os co-autores; quem são meros 
partícipes; problemas de desvio subjetivo na execução do crime (cooperação dolosamente 
distinta); a questão da participação de menor importância; permite descobrir a autoria 
mediata (se existe alguém por trás da empreitada criminosa); 

- a definição de quem é autor, co-autor e partícipe, é, além de uma preocupação doutrinária, 
também uma preocupação legislativa; 

- o Código Penal do Império já fazia tal distinção, embora em vez de usar o termo “partícipe”, 
preferia a nomenclatura “cúmplice”; 

- o Código de 1.890 teve um capítulo tratando da autoria e da cumplicidade, fazendo a mesma 
distinção; 

- a co-autoria surgiu em 1.940 com o capítulo “DA CO-AUTORIA” – todos que concorriam par 
ao crime eram autores; 

- consciente desse equívoco e atento às lições doutrinárias, a reforma de 1.984 corrigiu tal erro 
histórico (como diz Bitencourt) e tratou do tema sobre a rubrica “DO CONCURSO DE 
PESSOAS”, criando a figura da “co-autoria” (já existente) e da “participação”; 

- apesar da distinção entre autor e partícipe, o legislador não definiu o que é um ou outro – ao 
contrário de outros códigos modernos; 

- nesse momento a doutrina começou a dar importância para as teorias da autoria e da 
participação; 

- até esse momento tais teorias não eram necessárias em razão de todos que contribuíssem 
pra o crime serem autores; 

 

- Teorias da co-autoria e da participação: 

- podem ser divididas, basicamente, em dois grandes grupos: 

- teorias negativas -> negam a diferença entre autor e partícipe; 

- teoria subjetiva/subjetiva causal/teoria extensiva -> estende o conceito de autor, 
assim, todos que concorrem para o crime são autores. Tal teoria se equivale à 
teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non) – se todas 
as condutas são causas do resultado, todos são autores. A consequência dessa 
teoria é a que, a participação, por mais insignificante que fosse, era considerada 
co-autoria. Alberto Silva Franco diz que essa teoria alargou ao infinito o conceito 
de autor e ignorou a figura do partícipe. Se todos as condutas tinham igual 
importância, a maior ou menor relevância de cada uma delas começou a ser feita 
por critérios puramente subjetivos, começando a surgir as tentativas de correção 
de tal teoria. Começou-se a dizer que autor é aquele que age com ânimo de autor, 
já o partícipe seria aquele que agisse com ânimo de mera participação – a 
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distinção é vazia – teoria subjetiva da participação. Por isso dizem que a teoria 
extensiva de autor foi completada pela teoria subjetiva da participação. Porém, 
tal teoria não resolveu os convenientes da teoria extensiva; 

- teoria da associação criminal -> tal teoria também nega a distinção entre autor e 
partícipe. Tal teoria sustenta que o crime é um fenômeno unitário e indissociável, 
logo não há de se distinguir autores e partícipes, uma vez que todos praticam um 
fato único. O problema é que tal teoria não individualizava as condutas e a pena; 

- teoria do acordo prévio -> se houve acordo prévio entre os agentes, todos 
colaboraram no resultado, independentemente do grau de importância da 
conduta. Tal teoria é tão frágil que não explica os casos de co-autoria quando não 
há prévio ajuste – uma vez que o prévio ajuste não é requisito para a co-autoria; 

Obs.: as teorias negativas, embora com fundamentações diferentes, tem o 
mesmo objetivo, que é igualar autores e partícipes. Portanto, são teorias 
autoritárias 

- teorias positivas/restritivas -> admitem a diferença entre autor e partícipe. Tais teorias 
partem da idéia de que nem todos aqueles que colaboram para o crime sejam 
necessariamente autores. Nem toda causa do resultado necessariamente é autoria – o 
agente pode causar o resultado como autor ou como partícipe; 

- teoria objetivo-formal/formal-objetiva -> diz que autor é somente quem realiza a 
conduta descrita no tipo, ou seja, aquele que executa o verbo nuclear do tipo 
penal. Criada por Beling e Liszt. Há aquele cuja conduta é causa do resultado e se 
enquadra no tipo penal (autor). Há portanto aquele cuja conduta é causa do 
resultado, porém não se enquadra no tipo penal (partícipe). Tal teoria não ignora 
a equivalência dos antecedentes causais, mas não se restringe a elas. Alberta Silva 
Franco disse que essa teoria trabalhou com duas relações: autoria-tipicidade, 
participação-atipicidade. Ambas as condutas seriam causas do resultado, porém 
uma típica e outra atípica, tornando esta típica em razão da norma de extensão. É 
a teoria adotada pela doutrina clássica. Essa teoria tem alguns problemas, como 
por exemplo não resolver o problema do líder de uma quadrilha, ao considerá-lo 
partícipe se não exercer o verbo do tipo, mesmo tendo pleno domínio das 
realizações, além de não responder o problema da autoria mediata (aquele que se 
serve de um imputável para cometer o crime fica sendo considerado mero 
partícipe); 

- teoria objetivo/material -> surge com a finalidade de corrigir falhas da teoria 
objetivo formal. Para essa teoria, o que distingue o autor do partícipe é a 
magnitude da conduta. Aquele que teve conduta mais importante para o 
resultado é o autor, os que tiveram conduta menos importante são meros 
partícipes – há diferenciação de “causa” e “condição”. O responsável pela “causa” 
é o autor. O responsável pela “condição” é o partícipe. Critica-se tal teoria em 
razão da diferenciação entre os conceitos, por não ter nenhuma utilidade. 

Obs.: ambas as teorias objetivas não resolvem a questão do autor mediato, além 
de não resolver alguns problemas específicos de co-autoria (ex.: aquele que 
segura a vítima para outro esfaquear – não se sabe se é autor ou partícipe); 

 

- Teoria do domínio final do fato: 

- tenta aperfeiçoar as teorias até agora vistas; 

- Cezar Roberto Bitencourt considera tal teoria superior a todas as outras; 

- tal teoria foi criada por Welzel em 1.939; 

- para tal teoria, “autor” é quem pode decidir como, se e quando será praticado o crime; 
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- Roxin aperfeiçoou tal teoria: 

- disse que autor é aquele que, primeiramente, tem o domínio da própria conduta, ou 
seja, aquele que pratica o crime de forma livre e consciente; 

- autor é também aquele que tem o domínio organizacional do crime – aquele que 
planeja, organiza a empreitada criminosa; 

- autor também é aquele que participa funcionalmente da execução sem realizar a 
conduta típica (ex.: quem segura para outro esfaquear); 

- autor ainda é quem tem o domínio da vontade alheia; 

- tal teoria amplia o conceito de autor e é ao mesmo tempo restritiva, por diferenciar o autor 
do partícipe – apesar de ampliar o conceito de autor, ainda é restritiva por reconhecer a 
diferença entre autor e partícipe; 

- tal conceito mais ampliado (porém mais seguro) de autor fez com que o velho conceito da 
teoria objetivo-formal fosse abandonado por grande parte da doutrina: Welzel, Wessels, Mir 
Puig, Zaffaroni, Nilo Batista, Cezar Roberto Bitencourt, Luiz Flávio Gomes, José Henrique 
Pierangeli, Alberto Silva Franco, Luis Régis Prado; 

- tal teoria também é dominante na Alemanha – centro do pensamento jurídico-penal no 
mundo; 

- segundo Nilo Batista, uma das principais inovações de tal teoria foi distinguir autor de 
executor – nem todo executor material da conduta é autor, nem todo autor é o executor; 

- Alberto Silva Franco diz que tal teoria é o ponto de encontro entre as teorias subjetivas e 
objetivas; 

- outra nomenclatura dessa teoria é “teoria objetivo-subjetiva”; 

- tal teoria, portanto, não exclui o conceito restritivo de autor, não sendo incompatível com 
este, mas sendo apenas um complemento, um aperfeiçoamento ao conceito restritivo de 
autor; 

- segundo Cezar Roberto Bitencourt, de acordo com essa teoria, a conduta do autor não 
precisa necessariamente ter adequação típica – podendo ser autor aquele que pratica fato 
atípico. Portanto, o conceito de autor não está mais atrelado ao conceito de tipicidade; 

- autor é aquele que tem o domínio final do fato, pouco importando se praticou ou não 
praticou a conduta típica; 

- Wessels diz que o autor é a figura central, figura chave, já o partícipe seria a figura lateral, a 
figura concorrente acessória; 

- para a teoria do domínio final do fato autor é aquele cuja conduta é causa do resultado, 
porém a causa deve ser decisiva. Partícipe é aquele cuja conduta também é causa do 
resultado, mas não é uma causa decisiva do resultado; 

 

- Questões específicas sobre a teoria do domínio final do fato: 

- autoria mediata: 

- as outras teorias não resolviam essa questão – o crime cometido pelo sujeito de trás; 

- a resposta dessa questão foi um dos principais méritos da teoria do domínio final do 
fato; 

- o autor mediato/indireto é aquele que domina a vontade alheia. Ele pratica o crime 
indiretamente, utilizando outra pessoa (o executor material) como instrumento do 
crime; 

- na autoria mediata há uma pluralidade de agentes, mas não há autoria ou participação, 
portanto, não há concurso de pessoas, uma vez que o executor é instrumentalizado. O 
executor atua sem dolo, sem culpa ou sem culpabilidade – a pessoa de trás domina a 
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vontade do executor. Em regra, o autor mediato é o único responsável pelo resultado 
lesivo, já que o executor está sendo utilizado como mero instrumento do crime; 

- hipóteses de autoria mediata: 

- instrumento impunível -> o executor não possui culpabilidade. É o caso em que o 
autor mediato utiliza um doente mental para praticar o homicídio; 

- coação moral irresistível -> o coagido é instrumento do coator para prática de 
determinada conduta, sendo aquele isento de pena e o coator responsabilizado 
como autor (mediato) do delito; 

- obediência hierárquica de ordem não manifestadamente ilegal -> o subordinado 
é instrumento do superior, sendo isento de pena e o superior punido como autor 
mediato do crime; 

- erro determinado por terceiro -> presente no artigo 20, §2º do CP, onde o 
terceiro é o homem de trás, o autor mediato, respondendo este pelo delito. É o 
exemplo clássico do médico que quer matar o paciente inimigo e coloca veneno 
no lugar do medicamento na seringa e entrega para a enfermeira, que, 
posteriormente, ministra a dose para este; 

- é possível autoria mediata em crime próprio e autoria mediata em crime de mão 
própria? 

- crime próprio é aquele que exige uma condição especial do sujeito ativo, sendo 
possível co-autoria e participação; 

- crime de mão própria é aquele que também exige uma qualidade especial do 
sujeito ativo, mas cuja conduta é infungível (só pode ser executada pela pessoa 
que reúne as condições exigidas pelo tipo). O exemplo clássico é o crime de falso 
testemunho. De acordo com a doutrina tradicional, nos crimes de mão própria é 
possível apenas a participação, jamais a co-autoria. No caso que o advogado 
induza a testemunha a mentir, ele é partícipe do crime de falso testemunho; 

- em crime próprio a doutrina diz que é possível a autoria mediata, desde que a 
pessoa de trás (o autor mediato) tenha a condição especial exigida pelo tipo – a 
condição especial exigida deve estar no autor mediato, não no executor material. 
Sustenta esse posicionamento Zaffaroni e Mir Puig; 

- no caso de crime de mão própria o raciocínio seria o mesmo, mas a Maria Lúcia 
Karam diz que a condição especial exigida pelo crime vai estar necessariamente 
na pessoa do executor, impedindo a caracterização da autoria mediata nesse 
caso; 

- teoria do domínio final do fato e crimes culposos: 

- a teoria do domínio final do fato não se aplica aos crimes culposos; 

- Mir Puig diz que na Alemanha os adeptos da teoria do domínio final do fato são 
cristalinos ao dizer que tal teoria não se aplica aos crimes culposos; 

- no crime culposo o resultado é involuntário, e por questões de congruência, 
ninguém pode ter domínio sobre algo que não quer – ninguém pode ter domínio 
sobre algo não previsto, ainda que fosse previsível; 

- nos crimes culposos, segundo Cezar Roberto Bitencourt, os alemães utilizam a 
“teoria unitária de autor” ou “conceito unitário de autor”. Nos crimes culposos, 
para os alemães, todos são co-autores – não há participação em crime culposo. 
No Brasil há divergência quanto a participação em crime culposo, havendo parte 
da doutrina que admite (ex.: Capez) e outra parte que não admite; 

- críticas de Capez à teoria do domínio do fato: 

- segundo o autor a teoria objetivo-formal é a que mais confere segurança jurídica 
além de atender de forma mais adequada ao princípio da culpabilidade; 
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- segundo o autor, conduta principal é aquela que por uma opção político-
legislativa se enquadra ao tipo penal; 

- se a conduta não se enquadra ao tipo penal, por mais relevante que seja, é 
participação; 

- a teoria do Capez é até sustentável se entender que o partícipe pode receber 
pena maior do que o autor do delito – o que, no meu entender, é perfeitamente 
possível, uma vez que a dosimetria da pena não é uma questão de tipicidade. Eu, 
Danilo Meneses, entendo que a teoria do domínio do fato carece de segurança 
jurídica, rigor metodológico e funcionalidade prática, uma vez que a análise da 
reprovabilidade da conduta e da dosimetria da pena é pura questão de 
culpabilidade. Não interessa se o nome é autor ou partícipe, mas a justiça 
depende da pena, não de nomenclaturas – crítica minha. Não quero dizer que a 
teoria formal-objetiva seja correta, mas apenas citar as falhas da teoria do 
domínio final do fato; 

- teoria do domínio final do fato nas estruturas organizadas de poder: 

- Roxin recebeu críticas em razão de que dentro de uma estrutura organizada de 
poder, aquele que decide pelo crime, ou seja, aquele que tem o domínio final do 
fato, não tem o domínio da vontade do executor; 

- Roxin, em 1.963 criou a teoria do domínio da vontade nas estruturas organizadas 
de poder, buscando sustentar sua teoria no critério da fungibilidade – ele busca 
explicar que nas estruturas organizadas de poder, apesar do executor também 
agir de forma consciente, ele é facilmente substituível por outra engrenagem 
(pessoa) do sistema; 

- o líder, que deu a ordem, é o autor na medida em que ele tem certeza que a sua 
ordem será cumprida, porque se aquele que recebeu a ordem se recusar, a 
estrutura organizada do sistema o substituirá por alguém que executará a ordem 
– é o típico caso em que os executores são facilmente intercambiáveis; 
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Cristiano Rodrigues 
AULA 4 

direitocriminal@terra.com.br 

 

CAUSAS EXCLUDENTES DA CULPABILIDADE 
- Causalismo naturalista: 

- o causalismo puro foi o primeiro sistema (Liszt-Belling) a criar o conceito dogmático de crime. 
Nesse momento, a conduta era puro movimento causal, movimento mecânico, consistindo a 
ação em pura causação física; 

- esse causalismo já tinha como característica uma idéia: a responsabilidade penal subjetiva. 
Não poderia haver responsabilização penal sem que o agente tivesse agido com dolo ou culpa 
– vale lembrar que nesse momento dogmático o elemento subjetivo ainda se encontrava na 
culpabilidade; 

- nesse momento aparece a culpabilidade praticamente como sinônima de responsabilidade 
penal subjetiva – a culpabilidade nada mais era do que o dolo e a culpa; 

- a culpabilidade nada mais era do que a relação psíquica entre o sujeito e o resultado causado 
por ele – exatamente por isso a culpabilidade era puramente psicológica nesse momento; 

- a imputabilidade, nesse momento, era externa à culpabilidade, mas era um pressuposto para 
aplicação da pena quando houvesse a responsabilidade; 

- teoria psicológica da culpabilidade: a imputabilidade era um pré-requisito para a 
culpabilidade (que se traduzia em dois conceitos -> dolo + culpa); 

 

- Causalismo valorativo (neokantismo): 

- não dá para se falar em culpabilidade puramente psicológica quando se inclui a culpa no 
conceito de culpabilidade – embora o dolo seja subjetivo, a culpa é um elemento tipicamente 
normativo; 

- culpa, portanto, não é elemento psicológico; 

- dolo e culpa podem ser elementos de responsabilização, mas não espécies de culpabilidade; 

- Frank agrega alguns elementos ao conceito de culpabilidade, fazendo com que essa ganhe 
corpo como reprovabilidade; 

- o que influencia Frank e toda estrutura penal nesse momento é o pensamento neokantista 
(que busca valorar as coisas). Nesse momento até mesmo o dolo começa a ser valorado; 

- nesse momento surge a teoria psicológico-normativa da culpabilidade -> com a inserção da 
idéia de reprovação no conceito de culpabilidade, a imputabilidade passa ser elemento 
necessário de reprovação, portanto, integrando a imputabilidade. O elemento psicológico 
(dolo) ainda permanece dentro da culpabilidade nesse momento. A valoração do dolo nesse 
momento faz surgir o dolus malus (com a consciência da ilicitude) e dolus bonus (sem a 
consciência da ilicitude). Esse dolo é, portanto, valorativo, normativo, uma vez que só é 
reprovável se o agente, no momento da ação, conhece o caráter ilícito da sua conduta. A culpa 
fica na culpabilidade com papel residual – não havendo dolo, ou havendo vontade sem a 
consciência da ilicitude, surge a figura da culpa. Nesse momento a culpa não é mais um 
elemento psicológico, mas sim normativo. A grande sacada do Frank foi trabalhar com o 
grande elemento normativo da culpabilidade: a exigibilidade de conduta diversa – para ser 
culpável, o agente deveria ter tido a possibilidade de, no caso concreto, agir de acordo com as 
normas do direito. A noção de Frank sobre a exigibilidade de conduta diversa teve origem em 
dois outros autores (apesar de eu sabe pronunciar, não sei escrever os nomes, portanto, não 
vou me arriscar). A exigibilidade de conduta diversa é na verdade a possibilidade de se exigir, 
no momento da conduta, uma atuação em conformidade com o ordenamento jurídico – 
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condutas normais permitem que se exija respeito às normas, já as condutas anormais não 
permitem que se exija respeito às normas.  

- nesse momento, pela primeira vez, a culpabilidade possui conceitos bem definidos e 
complexos; 

 

- Finalismo: 

- Welzel, em 1.930, começa a se interessar pelas obras de Freud (que começa a desenvolver a 
psicanálise nesse momento); 

- o que o homem traz em sua psique é o que caracteriza sua vontade e o próprio conteúdo 
dela; 

- Welzel parte da premissa de que o ser humano pensa, o ser humano é racional, o ser humano 
move-se na busca de desejos. O movimento corporal voluntário se caracteriza pela sua 
intenção, por sua vontade, pela sua finalidade; 

- a ação humana deixa de ser produto do resultado causado para representar a manifestação 
da vontade no movimento corpóreo voluntário; 

- segundo Welzel, se o dolo caracteriza a ação do ser humano e esta está dentro do tipo, 
consequentemente, o dolo deve estar dentro do tipo – portanto, o grande mérito de Welzel foi 
retirar o elemento psicológico da culpabilidade e passá-lo para a conduta, portanto, para o 
tipo; 

- antes do finalismo, por se desprezar o elemento subjetivo na tipicidade, tornava-se 
totalmente complicada a diferenciação entre alguns crimes, por exemplo, entre homicídio e 
lesão corporal; 

- embora o dolo seja transferido para o tipo, a consciência da ilicitude (potencial) permanece 
na culpabilidade; 

- o dolo, nesse momento, é o dolo natural, independente de valoração. É um dolo totalmente 
avalorado, neutro; 

- a culpabilidade passa a ser normativa pura: teoria normativa pura da culpabilidade. Isso 
significa que a culpabilidade passa a ser composta somente por elementos normativos, não 
existindo mais elementos psicológicos; 

 

- Teoria normativa pura da culpabilidade: 

- com o finalismo de Welzel surge a teoria normativa pura da culpabilidade; 

- a culpabilidade passa a ter a seguinte estrutura: 

- potencial conhecimento da ilicitude; 

- imputabilidade; 

- exigibilidade de conduta diversa; 

- dolo e culpa passaram a integrar o tipo penal; 

 

- Comentários: 

- o Código Penal Brasileiro, através do modelo finalista, adotou a teoria normativa pura da 
culpabilidade, já que o dolo, elemento psicológico, deixou de fazer parte do seu conceito e 
passou a integrar a conduta humana, e por isso, compor o tipo penal (o dolo passou a ser o 
elemento subjetivo do tipo); 

- com isso, a culpabilidade perde o seu elemento psicológico, e o juízo de reprovação passa a 
ser composto por elementos puramente normativos, transformando a teoria psicológico-
normativa em uma teoria normativa pura da culpabilidade; 
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- desta forma a culpabilidade passa a ter os seguintes elementos estruturais cumulativos e 
necessários para o juízo de reprovação (e para que haja crime): 

-imputabilidade; 

- potencial conhecimento da ilicitude; 

- exigibilidade de conduta diversa (exigência de conduta conforme a norma); 

 

- Imputabilidade: 

- imputabilidade é a plena capacidade de entender a natureza dos fatos3 e ainda de se 
autodeterminar de acordo com esse entendimento4; 

- para a caracterização da inimputabilidade, o código penal adotou o critério biopsicológico ou 
misto – essa é a regra. Esse critério é uma fusão do sistema biológico puro com o sistema 
psicológico. De acordo com o critério biopsicológico, somente se exclui a imputabilidade no 
caso do agente, em razão de doença mental (ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado) seja incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e se orientar de acordo com 
esse entendimento; 

- pelo sistema biopsicológico a inimputabilidade como causa de exclusão da culpabilidade 
poderá se fundamentar tanto em razões orgânicas, patológicas, fisiológicas, quanto em razões 
psíquicas, mentais, psicológicas do agente – essa é a orientação do professor, que parece ir de 
encontro ao entendimento anterior que eu expressei na observação anterior logo acima; 

- causas de exclusão da culpabilidade por inimputabilidade: 

- doença mental ou desenvolvimento mental incompleto (art. 26, CP) -> retardado, 
débil mental, louco de todos os gêneros, maníacos, psicóticos, imbecis, idiotas, 
psicopatas. Esse grupo de pessoas, quando reconhecidos como inimputáveis, não 
comete crime em razão da ausência da culpabilidade, não recebendo pena, mas 
somente medida de segurança, em razão da periculosidade (oferece perigo para a 
sociedade e para ele próprio). A medida de segurança pode ser de internação em 
hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. A periculosidade se funda na prática 
do injusto típico que viola bem alheio; 

- menoridade (art. 27, CP) -> nesse ponto em específico, utiliza-se o critério biológico 
puro. A menoridade é uma presunção absoluta de inimputabilidade penal. É, portanto, 
presunção absoluta de incapacidade para os menores de 18 anos que em face de um 
critério cronológico, biológico, são inimputáveis, não possuem culpabilidade, não 
cometem crimes (apenas ato infracional – fato típico + ilícito) e por isso não recebem 
pena, mas somente medida sócio-educativa. O fundamento da inimputabilidade do 
menor de idade não é a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, mas sim pela 
falta da capacidade plena de autodeterminação; 

- embriaguez completa acidental (art. 28, II, §1º e §2º do CP) -> é a embriaguez 
completa não escolhida pelo agente. O agente não sabe o que ingere ou desconhece as 
consequências – caso fortuito ou força maior. A embriaguez completa é a plena, total, 
que afasta toda a capacidade de entendimento ou autodeterminação. Lembrando que a 
embriaguez não se dá apenas pelo consumo de álcool. A teoria da actio libera in causa 
diz que não importa o comportamento no momento da embriaguez, mas sim no 
momento anterior, onde o agente voluntariamente coloca-se no estado de embriaguez. 
A raiz da actio libera in causa é de raiz causalista, pois trata justamente da ação livre na 
sua causa, é como se o dolo do momento em que o agente se droga fosse 
artificialmente deslocado para o momento da conduta – embora na prática não exista 

                                                           
3
 Capacidade de compreender o mundo. 

4
 É a capacidade de agir em razão do conhecimento do mundo que o autor conseguiu apreender. É ter 

capacidade de praticar a conduta em correspondência com a própria motivação prévia sobre o mundo. 
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dolo no momento da conduta delituosa. Uma frase interessante é a presente na 
doutrina alemã, que diz que “a causa da causa é causa do que for causado” – a causa do 
estado embriaguez também é causa da causa (facada); 

- para solucionar os problemas da embriaguez voluntária (preordenada, dolosa ou 
culposa), nosso ordenamento adotou a teoria da actio libera em causa que 
determina a transferência da análise da imputabilidade para o momento prévio 
em que o agente voluntariamente se coloca em estado de embriaguez, 
possibilitando, por um desdobramento causal, que responda por aquilo que fez 
quando inimputável -> sintetizando: a causa da causa é causa do que foi causado- 
- modernamente, para se aplicar a actio libera in causa, é preciso transferir 
também para o momento prévio a análise do dolo (direto ou eventual) e da culpa 
(consciente ou inconsciente) quanto à realização futura do crime. Estes elementos 
que irão tipificar o crime posteriormente realizado como culposo, doloso ou dizer 
que o fato é atípico – trata-se de autêntica compatibilização da actio libera in 
causa com a responsabilidade subjetiva; 

 

- Potencial consciência da ilicitude: 

- para que haja reprovação, culpabilidade e consequentemente crime, o agente deverá 
conhecer a ilicitude, o caráter proibido e contrário ao ordenamento, daquilo que faz ou então, 
ao menos, ter a possibilidade, o potencial para conhecê-lo; 

- a falta de conhecimento da ilicitude dá origem ao erro de proibição que será uma causa de 
exclusão da culpabilidade e do crime quando inevitável, pois o agente não possuirá potencial 
para conhecer o caráter proibido, ilícito, do que faz. Porém, o erro de proibição poderá ser 
uma causa de diminuição de pena quando evitável, já que o agente, embora não conheça, tem 
a possibilidade de conhecer a ilicitude do seu ato (artigo 21 do CP); 

- erro de proibição jamais afeta o dolo, pois este não se encontra na culpabilidade; 

- diferenças entre desconhecimento da ilicitude e desconhecimento da lei: 

- o desconhecimento da ilicitude exige apenas a noção de que a conduta é proibida pelo 
ordenamento jurídico. Nesse caso, o que se exige é a percepção de que determinada 
conduta é valorada negativamente pelo ordenamento jurídico, podendo consistir em 
causa de exclusão da culpabilidade ou exclusão de pena; 

- o desconhecimento da lei trata do exato conhecimento do texto normativo – esse 
desconhecimento é inescusável e nunca afastará a culpabilidade (mas pode 
eventualmente consistir como atenuante genérica – artigo 65, II do CP); 

 

- Exigibilidade de conduta diversa: 

- para que haja culpabilidade e crime, é preciso que seja possível se exigir do agente um 
comportamento diferente daquele por ele praticado na situação concreta, sendo que a base 
para esta exigibilidade será a análise da normalidade ou não das circunstâncias concretas. Caso 
não seja exigível um comportamento diferente do agente, afasta-se a reprovação de sua 
conduta (consequentemente a culpabilidade). Portanto quando a anormalidade das 
circunstâncias que o agente se encontra não puderem exigir uma conduta de acordo com a 
norma, afasta-se a culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa, sendo uma 
causa de exculpação prevista no artigo 22 do Código Penal (hipóteses de inexigibilidade de 
conduta diversa): 

- coação moral irresistível -> o exemplo normalmente é de autoria mediata. A coação 
tem o nome de moral em razão de quem sofre, e não em razão do meio que a coação é 
exercida. A coação moral irresistível pode ser exercida por meio físico, mas sempre 
incide sobre a moral de quem sofreu – a liberdade que quem sofreu a coação fica 
afetada pela própria coação. A coação moral irresistível é aquela que incide na moral de 
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quem sofre, na liberdade de vontade da conduta do coagido de forma irresistível, 
afastando sua culpabilidade, imputando o crime ao autor da coação. Nunca se deve 
esquecer que a coação pode ser exercida por um meio moral ou por um meio físico, não 
se confundindo com a coação física irresistível, que afasta a voluntariedade do 
movimento e a própria tipicidade do fato; 

- obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal -> segundo o professor, a 
obediência hierárquica parece muito com o erro determinado por terceiro, apesar de ter 
requisitos específicos. Para existir essa excludente, a ordem não pode ser 
manifestadamente ilegal e deve haver um vínculo hierárquico entre o mandante e o 
executor da ordem (esse vínculo hierárquico deve necessariamente ser de direito 
público. A ordem deve ter aparência de ilegalidade de modo que o subordinado, em 
erro quanto a essa ilegalidade, cumpra a ordem, realizando o injusto penal. É esse erro 
que faz com que a culpabilidade do executor da ordem seja afastada, já que a ordem 
não é manifestamente ilegal. O crime é imputado apenas ao superior pela chamada 
autoria mediata; 


