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A parede e a cavilha 

 

Uma parede atravessada brutalmente por uma cavilha gritou: 

 – Por que estás me furando, não te fiz nada! 

A cavilha respondeu: 

– Não sou eu, é alguém que está me batendo violentamente 

por trás. 

Esopo 
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RESUMO 

 

 Partindo do conceito de liberdade, a presente pesquisa procura examinar os 

contornos que o direito à liberdade, sobretudo à liberdade que se relaciona ao 

pensamento e aos demais processos mentais (liberdade da vontade ou liberdade de 

pensamento em sentido amplo), assume dentro do sistema jurídico-penal brasileiro. 

 

 Para tanto, o presente trabalho busca traçar um panorama geral acerca do 

aspecto subjetivo do Direito Penal pátrio, examinando os elementos subjetivos da 

tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade, bem como as circunstâncias 

subjetivas que influem na fixação da pena, não se esquecendo, ainda, de enfatizar o 

caráter punitivo que predica o sistema jurídico-penal brasileiro. 

 

 O referido exame, que passa em revista as transformações ocorridas ao longo 

da história do Direito Penal brasileiro, atenta, outrossim, para as teorias que se 

relacionam com o tema da subjetividade no âmbito criminal, bem como para os 

estudos que, no campo da Psicologia da Personalidade, da Neurobiologia e da 

Psicanálise, colocam em dúvida a liberdade na fase da formação da vontade 

(pensamento) e na fase da exteriorização (manifestação do pensamento). Assim, a 

presente pesquisa busca verificar se, no Brasil, a estruturação subjetiva hoje 

consolidada, que ainda possui os traços da retributividade, se afina aos estudos que 

têm sido realizados em torno dos limites da liberdade humana. 

  

 Por derradeiro, apontados os problemas que o sistema brasileiro apresenta 

no que tange à proteção da liberdade humana, em especial da liberdade de 

pensamento, o presente trabalho assume a tarefa de fornecer, se o caso, elementos 

para uma possível reformulação do sistema. Sem ter a pretensão de resolver todos 

os problemas relacionados à matéria, a presente pesquisa tem por objetivo, em 

suma, trazer ao debate o problema da liberdade na seara do pensar e do agir, a fim 

de que, se possível, consiga promover uma nova reflexão acerca do Direito Penal 

brasileiro e de sua legitimação. 

 

Palavras-chave: liberdade/ vontade/ manifestação/ reprovabilidade/ legitimação. 



SUMMARY 

 

Based on the concept of freedom, this research examines the contours of the 

right to freedom, especially freedom it´s relates to thought and other mental 

processes (freedom of will or freedom of thought in the broad sense), within the legal 

system assumes Brazilian-criminal.  

 

To this end, this work seeks to draw a general view about the subjective 

aspect of criminal law patriotic, examining the subjective elements of typicality, the 

antilegal and guilt, as well as the subjective conditions that influence the sentencing, 

not forgetting, even , to emphasize the Brazilian punitive legal system that preaches-

criminal justice. 

 

This examination, which reviews the changes that occurred throughout the 

history of Brazilian criminal law, intent, moreover, for theories that relate to the theme 

of subjectivity in the criminal as well as studies in the field of Psychology Personality 

of Psychoanalysis and Neurobiology, cast doubt on the freedom during the formation 

of intention (thought) and at the stage of manifestation (manifestation of thought). 

Thus, this research seeks to check if, in Brazil, today consolidated subjective 

structuring, which still has traces of retributive, thins the studies that have been held 

around the limits of human freedom. 

  

For the last, the problems pointed out that the Brazilian system has when it 

comes to the protection of human freedom, especially freedom of thought, this work 

assumes the task of providing, as appropriate, elements for a possible overhaul of 

the system. Without claiming to solve all problems related to this subject, this 

research aims, in short, bring to debate the problem of freedom in the camp of 

thinking and acting, so that, if possible, can promote a new reflection on the Brazilian 

penal law and its legitimacy.  

 

Keywords: Freedom / Will / Event / fail / legitimacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Muito se discute, ainda hoje, acerca dos verdadeiros limites do Direito Penal. 

Em que pese antigo, o debate sobre a extensão do poder punitivo do Estado frente à 

esfera comportamental do ser humano é um debate permanentemente útil e atual, 

pois esbarra na relevante problemática atinente às funções do Direito Criminal, bem 

assim no próprio tema da legitimidade da intervenção penal, a qual, como salienta 

Eugênio Raúl Zaffaroni1, “converteu-se em tema quase reiterativo na filosofia 

jurídica”. Em última análise, o aludido debate tem relação com o problema da 

verdade e da justiça no exercício jurídico do poder, problema que, para Tércio 

Sampaio Ferraz Junior2, tem relevância filosófica (zetética) e toca no próprio sentido 

das coisas, da vida, do homem e de sua circunstância. 

 

 O problema dos limites do Direito Penal, entretanto, não é temática tratada 

com uniformidade pela comunidade jurídico-penal. Pelo contrário, são inúmeras as 

controvérsias que se espraiam pelo campo da referida discussão, dentre as quais, a 

propósito, a par da conhecida celeuma que alude à intervenção mínima do Direito 

Penal, destaca-se uma relevante e sempre calorosa polêmica no âmbito da 

subjetividade e da objetividade do Direito Penal, da qual decorre a estruturação de 

diversas teorias, que podem ser reunidas em duas grandes vertentes: a das teorias 

subjetivistas e a das teorias objetivistas. 

 

 Na linha das teorias de cunho subjetivista, que encontram escancarado 

predomínio na atualidade, o Direito Penal tem por função legitimada servir como 

instrumento de combate à prática de fatos perpetrados mediante dado suporte 

anímico censurável. O referido suporte, caracterizado, via de regra, pela intenção 

que se dirige à violação da norma, é considerado mais importante do que a própria 

conduta externa e, nessa medida, o Direito Penal passa a funcionar, mais do que 

tudo, como resposta à desviada formação da vontade. 

 

                                                            
1 Eugênio Raúl Zaffaroni, Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal, tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopes da Conceição, Rio de Janeiro: Revan, 
1991, p.33. 
2 Tércio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 4 
ed, São Paulo: Atlas, 2003, p.348. 
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 Já na linha das teorias de cunho objetivista, o Direito Penal tem por função 

legitimada servir como mero instrumento de controle social, afastando-se do campo 

da repreensão subjetiva para se aproximar, cada vez mais, da neutralidade moral. O 

dano causado pela conduta externa passa a ser mais importante do que o aspecto 

intencional e, nesse ponto, o Direito Penal passa a funcionar como mecanismo de 

defesa contra a indesejada lesão de bens jurídicos. 

 

 É preciso que se diga, desde já, que as teorias de cunho subjetivista têm 

delineado os traços do Direito Penal da atualidade. É o que conclui Marina Becker3, 

por ocasião do estudo da tentativa: 

  

A evolução do direito penal conduziu à valorização do momento subjetivo da 
conduta, mas continuou colocando como ponto focal o seu resultado, mais 
do que a conduta em si mesma. Aos poucos, o elemento subjetivo vai se 
fundindo com o objetivo, delineando a tendência do direito penal de colocar 
em relevo a ação humana como síntese dos dois elementos, e não apenas 
o seu efeito, ou o dano que tenha provocado ou possa provocar. É no 
dasvalor da ação, mais do que no desvalor do resultado, que as modernas 
tendências fundamentam a punição do delito. 

 

 Ocorre que, diante da controvérsia apresentada, saber qual dos modelos 

acomoda o Direito Penal em seu devido lugar – se o modelo subjetivista, se o 

modelo objetivista ou se, quem sabe, a própria mistura de ambos – constitui uma 

séria problemática que, malgrado tenha sido enfrentada algumas vezes ao longo da 

história do estudo jurídico-penal, assume contornos absolutamente atuais, mesmo 

porque, com o avanço da Neurobiologia – que, segundo Daniel R. Pastor4, põe em 

questão a possibilidade de ação voluntária – e de outras áreas do conhecimento 

científico, a referida questão já pode ser examinada sob diferentes focos. 

 

 Um desses focos, a propósito, diz respeito à liberdade de pensamento – a par 

da qual se pode colocar a liberdade correspondente aos demais processos mentais 

(sentimento, percepção, sensação, etc.) –, direito que, à luz dos novos padrões 

sociais que acenam para o respeito às diferenças e para a tolerância de ideias, tem 

ocupado especial sede no âmbito das reflexões hodiernas. 

 

                                                            
3 Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, p.103. 
4 Björn Burkhardt et al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2007, p.9. 
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 Compreender, afinal, o espaço que o Direito Penal pode ocupar no contexto 

social e, ainda, verificar se o alcance das normas penais encontra ou não limitação 

no âmbito da liberdade mental do ser humano, são questões cuja análise se faz 

relevante, tendo em vista que o Direito Penal que ultrapassa a linha protetora de 

cada indivíduo é um Direito Penal abusivo, plexo normativo que, na visão de 

Alexandre Rocha Almeida de Moraes5, serve a um Estado de Polícia, atuando como 

instrumento de opressão mais do que como ferramenta em prol da sociedade. 

 

 Numa época em que, aos argutos olhares da ciência, a esfera psíquica do ser 

humano tem se revelado fruto de uma complexa conjugação de fatores exógenos e 

endógenos, o estudioso do Direito Penal e a sociedade como um todo só podem ser 

levados à revisão de uma série de conceitos absorvidos ao longo da vida, a fim de 

que possam refletir um pouco mais sobre o acerto ou, quem sabe, sobre o desacerto 

da estrutura que marca os sistemas penais da atualidade, em especial o sistema 

brasileiro. 

 

 Assim, tomando por pressuposto a proteção que merece o direito de pensar, 

de sentir, de querer, e até mesmo de ser o que se é, e sapiente de que as teorias de 

cunho subjetivista predominam entre os sistema jurídico-penais da modernidade, a 

presente pesquisa tem a difícil tarefa de verificar se o Direito Penal tem ou não 

autorização para, metendo-se no campo da subjetividade, aplicar sanção à 

determinada maneira de pensar ou à determinada orientação moral. 

 

 É preciso que se esclareça, entretanto, que se a proposta deste trabalho se 

limitasse ao exame dos modelos subjetivistas e objetivistas de Direito Penal, suas 

linhas não passariam de eco a estudos já realizados na seara do pensamento 

jurídico. A proposta da presente pesquisa, porém, não é apenas estudar tais 

modelos, mas trazer o referido exame para o universo da liberdade da vontade e, 

ademais, promover a análise do caráter subjetivo do sistema jurídico-penal brasileiro 

à luz do respeito à liberdade psíquica. 

 

                                                            
5 Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Direito penal do inimigo: a terceira velocidade do direito 
penal, Curitiba: Juruá, 2009, p.247. 
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 Para tanto, obviamente, será inevitável a travessia, conquanto breve, pelos 

corredores da Filosofia, da Psicologia, do Direito Constitucional e de outros ramos 

da ciência. A análise da liberdade psíquica no âmbito do Direito Penal brasileiro, 

afinal, não poderia alcançar êxito sem colher, dessas matérias todas, umas e outras 

noções imprescindíveis à compreensão do assunto. 

 

 Com o fito de se fazer compreender sem dificuldade, o presente trabalho 

divide o conteúdo a ser examinado em três partes. Na exordial, o assunto abordado 

diz respeito à liberdade, mais especificamente à liberdade de vontade em sentido 

amplo. Na segunda parte, examina-se a intervenção do Direito Penal brasileiro na 

esfera volitiva, bem como os problemas daí advindos. Na mesma ocasião, visita-se a 

história do Direito Penal pátrio. Na terceira parte, finalmente, a atenção se volta para 

o modelo jurídico-penal capaz de garantir efetiva proteção à vontade livre. 

 

 Como se pode perceber, a tarefa a que se lança a presente pesquisa não é  

fácil, pois tem à sua frente problemas de inegável complexidade. Apesar da 

dificuldade do estudo que se pretende realizar, grande é a motivação que anima o 

trabalho de pesquisa a ser empreendido, tendo em vista que sua finalidade, em 

última análise, é propiciar uma nova reflexão acerca do Direito Penal brasileiro, a fim 

de que “...o povo não faça o papel do velho cão estúpido que morde a pedra que 

nele bate, em vez de procurar a mão que a arremessou (...)”6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Tobias Barreto apud Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Direito penal do inimigo: a terceira 
velocidade do direito penal, Curitiba: Juruá, 2009, p.33. 
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PARTE I – DA LIBERDADE 

 

1 CONCEITO DE LIBERDADE 

 

Para o estudo do tema referente à liberdade de vontade no âmbito do Direito 

Penal, faz-se imprescindível, inicialmente, o exame do conceito de liberdade. É 

somente a partir desse conceito, afinal, que pode se abrir o campo de informações 

necessárias para o enfrentamento do problema central da presente pesquisa. 

 

O conceito de liberdade, longe de ter contornos fáceis e bem definidos, 

consiste, seguramente, num dos problemas mais intrincados à vista da Filosofia e de 

outras áreas do conhecimento humano. Para Montesquieu7, “não existe palavra que 

tenha recebido significados os mais diversos, e que tenha afligido os espíritos de 

tantas maneiras, como a liberdade”. Conquanto em debate há séculos, o tema da 

liberdade, sempre novo, não encontra consenso entre os estudiosos. Vã seria a 

busca, logo se vê, de um conceito capaz de ser aceito por unanimidade pela 

comunidade intelectual. 

 

Sem ter a ingênua pretensão de esgotar o assunto, este primeiro capítulo 

objetiva trazer à luz, nas próximas linhas, algumas das definições formuladas em 

torno da ideia de liberdade, precisamente as definições que interessam de maneira 

direta ao estudo pretendido. Assim, para princípio de análise, vale destacar a visão 

de Domingo Basso8, para quem: “La libertad es, pues, una propriedad de la voluntad 

humana, dotada de la posibilidad de elegir, de autodeterminarse en relación con los 

bienes particulares”. Liberdade, para esta primeira abordagem, é a possibilidade que 

tem o ser humano de escolher entre coisas diversas, de se autodeterminar em 

relação a elas. Livre, por assim dizer, é quem tem poder de escolha, de opção, de 

eleição. 

 

                                                            
7 Montesquieu, Do espírito das leis, tradução de Jean Melville, São Paulo: Martin Claret, 2007, 
p.163. 
8 M. Domingo Basso apud Alfredo l. Repetto, El acto culpable: el dolo y la culpa como sus formas, 
Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2007, p.225. 
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Ressaltando, de semelhante modo, a possibilidade de “escolha” no tocante ao 

conceito de liberdade, e sendo acompanhado, nesse passo, por Maria Lúcia Karam9, 

para quem a liberdade “implica a autodeterminação e a capacidade de escolha”, 

Goffredo Telles Junior10 elabora a seguinte definição:  

 

A efetiva adesão do ser humano a uma dessas vias – a adesão a uma das 
alternativas oferecidas pela complexidade do agente – é o que se chama 
ato de escolha. 
Neste ato, é que se revela a presença da liberdade humana”.  

 

Essa visão, que identifica na essência da liberdade a possibilidade de 

escolha, remonta, segundo Arthur Kaufmann11, ao pensamento filosófico de Santo 

Agostinho e de São Tomás de Aquino. Para este, o substrato da liberdade está no 

fato de se poder “escolher” de acordo com a vontade. Para aquele, de igual forma, a 

liberdade consiste em se poder optar livremente por uma decisão. Em ambas as 

definições se faz presente, como se observa, a discussão acerca da polêmica 

expressão “liberdade da vontade”, expressão que, acenando para o indeterminismo 

no tocante à liberdade, aponta para a possibilidade de escolha segundo a vontade. 

Adverte Kaufmann que, nesse particular, a liberdade assume sentido negativo, pelo 

qual a vontade se apresenta como um querer independente de causas e motivos. 

Livre, pois, em conformidade com a referida concepção, é o indivíduo que pode 

fazer escolhas de acordo com sua vontade, não sendo esta, porém, resultante de 

um sistema determinista. 

 

Para Thomas Hobbes12, no entanto, liberdade significa ausência de oposição, 

ou melhor, ausência de impedimentos externos ao movimento. Livre, para o 

pensador iluminista, seria a coisa capaz de se mover sem qualquer impedimento 

pertencente à sua própria constituição. Quando o impedimento fosse parte 

integrante da própria coisa, não haveria propriamente ausência de liberdade, mas 

falta de poder mover-se. É o que ocorre, exemplificava o autor, quando uma pedra 

                                                            
9 Maria Lúcia Karam, Recuperar o desejo da liberdade e conter o poder punitivo, V.1, Rio de 
Janeiro: 2009, p.6. 
10 Goffredo Telles Junior, Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica, 8 ed, 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p.185. 
11 Arthur Kaufmann, Filosofia do direito, tradução de Antònio Ulisses Cortês, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2004, p.358-359. 
12 Thomas Hobbes, Leviatã ou matéria, formas e poder de um estado eclesiástico e civil, 
tradução de Rosina D’angina, São Paulo: Martin Claret, 2009, p.152. 
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está parada ou quando um homem está preso ao leito em razão de uma doença. A 

visão hobbesiana, portanto, embora não se afaste por completo da ideia de “poder 

de escolha”, situa a liberdade no campo do movimento sem empecilho externo.Tudo 

que se move, que se desenvolve, que se projeta sem a interferência externa, possui 

liberdade. Ser livre, por assim dizer, é não ser impedido, obstado. 

 

A liberdade como ausência de obstáculo também encontra referência na obra 

de Arthur Schopenhauer13. Para este filósofo, a liberdade, em seu sentido negativo, 

pode ser entendida como sendo a ausência de qualquer impedimento físico, 

intelectual ou moral, sendo certo que o obstáculo de qualquer dessas três ordens 

impede que o ser humano se mova de acordo com sua vontade. Nesse diapasão, é 

fácil observar que a liberdade como possibilidade de escolha e a liberdade como 

ausência de impedimento encontram certa aproximação de sentido, já que a 

ausência de empecilho propicia a realização de uma ou mais de uma escolha 

pautada na vontade.  

 

Mais do que ausência de obstáculo, porém, a liberdade, para Schopenhauer, 

é também ausência de fato necessitante, entendendo-se por fato necessitante o fato 

que torna o objeto necessariamente de um ou de outro modo. Nesse sentido, livre é 

o indivíduo que, não sendo obrigatoriamente desta ou daquela forma, goza da 

possibilidade de ser de modo diverso. O conceito de necessidade, porém, que para 

o filósofo alemão se mostra indispensável para que se estabeleça o verdadeiro 

significado do conceito negativo de liberdade, não pode ser reduzido apenas ao 

sentido vulgar da impossibilidade do contrário, mas deve também ser atrelado, 

afirma Schopenhauer, a “tudo aquilo que resulta de dada razão suficiente”. Assim, 

não há liberdade quando o objeto se apresenta de determinado modo em razão de 

um motivo forte o suficiente para fazê-lo ser do modo que é. Para que se possa falar 

em liberdade, portanto, faz-se mister que não haja nenhum fato necessitante (isto é, 

nenhuma razão suficiente o bastante para impedir que o objeto seja de modo 

diverso) e que, dada a absoluta ausência de obstáculo, seja possível e realmente 

livre a escolha. 

 

                                                            
13 Arthur Schopenhauer, O livre arbítrio / Os maiores clássicos de todos os tempos, V. III, São 
Paulo: Gê-Lopes, 1986, passim.  
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Levando-se em conta as ideias expostas até o momento, com exceção da 

relativa à parte integrante citada por Hobbes, pode-se dizer, a partir da junção de 

todas elas – mesmo porque são ideias que não se repelem –, que a liberdade é o 

atributo daquilo que (ou de quem), por escolha e sem ser impedido, é de 

determinado modo não obrigatório. Assim, um cavalo é livre para correr quando, não 

lhe sendo fisicamente impossível uma ação diversa da corrida, escolhe correr e o faz 

sem ser obstaculizado. Não é livre para correr, por outro lado, o cavalo que, embora 

saudável, está preso numa baia (o portão fechado representa o impedimento), ou 

que se põe a correr por força de um trator que lhe puxa pelo pescoço, retirando-lhe a 

possibilidade de ficar parado (a força do trator representa a força necessitante). Em 

qualquer das duas hipóteses, pois, não há escolha ao cavalo. Na primeira, não se 

faz presente a opção “correr”; na segunda, é ausente a opção “não correr”. 

 

Inserindo as informações colhidas até o momento no campo do agir humano, 

pode-se dizer que o Homem é livre para agir quando, tendo mais de uma opção, 

escolhe uma delas e atua sem impedimento. Nessa medida, é livre o jogador no 

momento em que, estando de frente para o gol e podendo optar entre marcar ponto 

para a sua equipe ou chutar para fora, escolhe a primeira opção e, sem ser impedido 

pelo goleiro, vem efetivamente a marcar o gol. Nesta hipótese, a escolha é livre, o 

impedimento é ausente e não há nenhum fato necessitante, nenhuma razão 

suficiente. Eis o porquê, de acordo com as ideias anteriormente aduzidas, o 

comportamento do jogador (a realização do gol) pode ser considerado livre. O que 

se acaba de inferir, vale observar, servirá de base para o exame da liberdade de 

manifestação do pensamento em seu sentido ampliado, exame que será feito no 

capítulo 3 do presente trabalho. Na ocasião, será acrescido ao conceito de 

liberdade, obviamente, o aspecto jurídico que lhe dá cor especial, mas, em todo 

caso, é conveniente que não sejam esquecidas as ideias desenvolvidas até o 

momento. 

 

Urge esclarecer, porém, que tudo quanto se afirmou anteriormente se refere 

apenas à potência do agir, terreno onde, apesar de não serem poucas nem 

pequenas as dificuldades, é possível, pelo menos, encontrar elementos concretos 

para a análise do tema. Ocorre que o estudo do conceito de liberdade não pode, 

caso não se queira incompleto, prescindir de também investigar o recortado e 
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inóspito terreno da potência do querer, mesmo porque, malgrado neste se refugiem 

dificuldades bem maiores, é precisamente sobre a liberdade de pensamento que 

versa a presente pesquisa. 

 

O problema da liberdade no campo do querer é resumido por Schopenhauer 

numa só frase interrogativa: “E podes também querer o que queres?”. Se a 

liberdade, como visto há pouco, tem por marca essencial a possibilidade de escolha, 

a liberdade do querer não poderia ser conceituada senão como a possibilidade de se 

optar por um querer, ou seja, de se querer querer. Exposta desse modo, a 

problemática em foco não demora a anunciar a sequência de frases interrogativas 

que, em marcha regressiva, rumam para o infinito; afinal, se posso querer o que 

quero, devo questionar se também posso querer o que quero querer, e assim por 

diante. Diante desse incontornável regressus ad infinitum, Schopenhauer14 se rende 

à seguinte conclusão: 

 

É, portanto, impossível estabelecer uma conexão entre o conceito original e 
empírico da liberdade, que se relaciona unicamente com a potência do agir, 
e o conceito do livre arbítrio, que se refere exclusivamente à potência do 
querer. 

 

Descartando-se, por isso, a ideia de possibilidade de escolha no âmbito da 

liberdade de querer, é preciso analisar o problema sob o ponto de vista do 

impedimento e da força necessitante há pouco delineados. No primeiro caso, a 

liberdade de querer seria a ausência de impedimento à vontade; no segundo, 

consistiria na ausência de razões suficientes para construir a vontade tal como ela 

se apresenta. O problema que ambos os casos trazem à tona se coloca entre as 

possíveis respostas à seguinte questão: quero por querer ou quero porque forças 

suficientemente eficazes me impedem de querer outra coisa? 

 

É na liberdade da indiferença (liberum arbitrium indifferentiae) que 

Schopenhauer vislumbra a solução para o problema apontado. A liberdade de 

querer só existe quando, apesar das forças que atuam sobre o querer, o indivíduo, 

indiferente a elas, mantém-se capaz de querer outra coisa. Vale registrar, desde já, 

que é essa ideia que permeia o dogma da culpabilidade da vontade no Direito Penal, 
                                                            
14 Arthur Schopenhauer, O livre arbítrio / Os maiores clássicos de todos os tempos, V. III, São 
Paulo: Gê-Lopes, 1986, p.157. 
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tema sobre o qual versarão capítulos desenvolvidos mais adiante. É nesse sentido 

que preleciona Jorge de Figueiredo Dias15: 

 

As últimas considerações aduzidas parecem conduzir por força àquilo que 
chamarei o dogma da culpabilidade da vontade. Quando se põe a liberdade 
como pressuposto do conceito material de culpabilidade, aquela é em geral 
tomada como liberdade da vontade, como liberum arbitrium indifferentiae, 
possibilidade de atuar sem perturbações invencíveis, endógenas ou 
exógenas, do mecanismo psicológico da vontade.  

 

Assim, enquanto a liberdade de agir é, como visto, a possibilidade de escolha 

em razão da ausência de impedimentos e de forças necessitantes, a liberdade de 

vontade é a ausência de fatores invencíveis em relação à formação do querer. 

Nesse diapasão, a liberdade de vontade estará presente sempre que alguém, 

conseguindo vencer os fatores internos e externos que induzem à formação de 

determinada vontade, for capaz de formar outra vontade. 

 

Impende registrar que o presente trabalho tem por meta examinar, em última 

análise, a liberdade de vontade à vista do Direito Penal brasileiro, já que, ao 

pesquisar sobre a liberdade de pensamento em sentido amplo (que engloba o 

pensamento e demais processos mentais), esta dissertação tem por objeto, 

especificamente, a primeira fase da conduta criminosa, qual seja, a fase da 

formação da vontade. 

 

Não há dúvida de que o problema a ser enfrentado tem dimensões que não 

são pequenas, mormente porque, quando se faz referência a fatores vencíveis ou 

invencíveis, a carga de subjetividade da observação se eleva, já que, objetivamente, 

mui difícil é, senão impossível, a prova de que os fatores de influência são ou não 

vencíveis. Nessa medida, é de se concordar com Arthur Kaufmann16 quando, 

revelando certa insatisfação, diz sentir falta de que Ulrich Pothast, que escreveu o 

livro “A Insuficiência das Provas da Liberdade”, tenha escrito um segundo volume 

para tratar da insuficiência das provas da falta de liberdade. Deveras, o problema da 

liberdade no campo da vontade é ainda maior e mais abstrato do que o problema da 

                                                            
15 Jorge de Figueiredo Dias, Questões fundamentais do direito penal revisitadas, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 232. 
16  Arthur Kaufmann, Filosofia do direito, tradução de Antònio Ulisses Cortês, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2004, p.357-358. 
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liberdade no campo da ação, e é para as dificuldades que aí se colocam que, mais 

adiante, quando vencida a parte introdutória da presente pesquisa, a atenção será 

voltada. 

 

2 A CONQUISTA DA LIBERDADE 

  

Visitados os principais pontos acerca do conceito de liberdade, cumpre 

reportar a análise do tema para o campo do Direito, especialmente para o campo do 

Direito brasileiro. É indispensável, para que se atinjam as finalidades da presente 

pesquisa, a verificação do teor jurídico de que se reveste a liberdade humana, 

cabendo, antes de mais nada, o exame do processo histórico pelo qual a liberdade 

conquistou espaço na esfera jurídico-constitucional. 

 

No cenário do referido processo histórico, o tema da liberdade aparece 

intimamente ligado ao movimento constitucionalista impulsionado pelo Iluminismo17, 

tendo por base as noções de Indivíduo, Razão, Natureza, Felicidade e Progresso18. 

É, afinal, a partir dessa importante “reação” política que a liberdade, com suas 

plúrimas modalidades, começou a ser reconhecida como direito a ser efetivamente 

tutelado pelo ordenamento jurídico de cada país. 

 

O referido movimento constitucionalista representou, de fato, uma importante 

“reação” política. Isso porque, até então, predominava nas principais regiões do 

mundo o modelo de Estado Moderno, marcado pelo absolutismo monárquico. Em tal 

modelo, como é cediço, a noção de liberdade não passava de vulto, já que 

permanecia debaixo da vontade do soberano, concebido, em certas regiões, como 

intermediário da própria entidade divina. É nesse sentido que afirma Sahid Maluf19: 

 

Os monarcas da França, apoiados na doutrinação de Richelieu, Fénelon, 
Bossuet, e outros, levaram o absolutismo às suas últimas conseqüências, 

                                                            
17 O Iluminismo, que se viu marcar pelo nascimento da fisiocracia no campo da economia, pela 
organização de enciclopédias no campo da cultura e da educação, pelo surgimento de orquestras de 
câmera no cenário da música (Cláudio Vicentino, História geral, São Paulo: Scipione, 2002, p.239-
251), também se deixou alastrar pelo campo da política, pretendendo que o governante não mais 
tivesse poder absoluto, mas que uma lei maior, uma Constituição, tivesse forças para limitá-lo, 
podendo, assim, defender a sociedade contra o despotismo. 
18 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de direito constitucional, 23 ed, São Paulo: Saraiva, 
1996, p.6. 
19 Sahid Maluf, Teoria geral do estado, 21 ed, São Paulo: Saraiva, 1991, p.31. 
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identificando na pessoa sagrada do rei o próprio Estado, a soberania e a lei. 
Reunia-se na pessoa do rei o conceito de senhoriagem, trazido do mundo 
feudal, que se desmoronava, e a idéia de imperium, exaumada das ruínas 
do cesarismo romano que ressurgia, exuberante, na onipotência das 
monarquias absolutistas. 

 

Em franca reação a esse modelo despótico é que, em meados do século 

XVIII, começou a ganhar força o movimento constitucionalista, encabeçado por 

intelectuais como Jonh Lock, Jean Jacques Rousseau, Voltaire, etc. Urge enfatizar, 

que, indubitavelmente, uma das principais marcas desse movimento foi a intensa 

busca pelo reconhecimento da liberdade humana frente aos desmandos da classe 

detentora do poder. Daí afirmar Manoel Gonçalves Ferreira Filho20: 

 

Era, pois, uma arma ideológica contra o Ancien Régime, contra o 
absolutismo, contra a confusão entre o Monarca e o Estado, contra uma 
organização acusada de ser irracional. Propunha substituir tudo isso por um 
governo moderado, incapaz de abusos, zeloso defensor das liberdades 
individuais. 

 

O referido movimento tinha por objetivo, desde o princípio, a implantação, em 

cada país, de uma constituição que se colocasse acima do soberano e por ele 

tivesse de ser respeitada e cumprida21. Nesse sentido, a constituição representaria 

uma limitação à atividade do governante, que não mais poderia dirigir a sociedade 

como bem lhe conviesse. Construto de natureza humana, esse diploma limitativo 

representaria, por assim dizer, uma importante defesa do cidadão em face do 

Estado. 

 

Evidentemente, num modelo assinalado pela concentração do poder nas 

mãos de um só indivíduo (ou de alguns), a passagem de um sistema de poder 

ilimitado para um sistema constitucional de respeito a limites previamente definidos 

pelo povo não poderia se realizar de um dia para o outro. Lenta e gradual, essa 

passagem não poderia ocorrer sem que provocasse o descontentamento dos 

                                                            
20 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de direito constitucional, 23 ed, São Paulo: Saraiva, 
1996, p.6. 
21 Para Alexandre de Moraes (Constituição do brasil interpretada, 6 ed, São Paulo: Atlas Jurídico, 
2006, p.74), é necessário distinguir o constitucionalismo moderno do constitucionalismo antigo. 
Enquanto o moderno se pauta pelo ideal de propiciar a contenção do abuso do monarca pela 
implementação de uma lei superior ao próprio governante, o antigo já estabelece certa hierarquia 
entre normas de natureza constitucional e normas de natureza diversa. Essa hierarquização, 
portanto, não é obra inédita do constitucionalismo moderno, mas se apresenta, para se ter um ideia, 
desde as civilizações antigas, como é o caso das leis atenienses, que se dividiam em nómos e 
pséfisma. 
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poderosos, razão por que o movimento constitucionalista, sem fugir do que se 

poderia esperar, acabou por culminar em sangrentas revoluções, que marcaram 

para sempre o século XVIII. 

 

As principais revoluções do período citado foram, indubitavelmente, a 

Revolução Das Treze Colônias Norte Americanas (1776) e a Revolução Francesa 

(1789). Ambas as revoluções deram início à criação de textos constitucionais 

redigidos sobre os pilares que orientam o modelo constitucional até hoje. As 

constituições modernas têm, na sua origem, a indelével marca que caracterizou os 

referidos movimentos revolucionários. Essa marca, sem dúvida, consiste na 

limitação do poder estatal frente ao indivíduo, poder que não pode desrespeitar os 

direitos do cidadão, sob pena de se tornar um poder abusivo e ilegítimo. 

 

Os direitos conquistados pelo cidadão receberam a denominação de 

liberdades públicas clássicas. São, portanto, direitos de liberdade que possui todo 

indivíduo, indistintamente,  e que não podem ser ameaçados pela figura estatal. Daí 

por que, no âmbito do Direito, o tema atinente à liberdade possui relação direta com 

o movimento constitucionalista.  Foi a partir desse movimento, como visto, que a 

liberdade dos cidadãos passou a ser efetivamente reconhecida como direito pelo 

sistema jurídico-constitucional de cada país. Anteriormente às importantes 

conquistas advindas do constitucionalismo, o indivíduo possuía um campo de 

liberdade extremamente reduzido e, o que é pior, não reconhecido pelo Estado22. 

 

 Uma das maiores conquistas do movimento constitucionalista, sem dúvida, foi 

o reconhecimento constitucional das várias modalidades de liberdade humana. São 

modalidades de liberdade reconhecidas hoje, em quase todas as regiões do mundo, 

a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade religiosa, a liberdade 

de associação, etc. Todas essas formas de liberdade gozam de sólida proteção 

constitucional e representam, como dito, importantes conquistas da humanidade. 

                                                            
22 Isso não significa que, antes do constitucionalismo, inexistisse a noção de liberdade. Na verdade, 
muito antes do movimento iluminista, umas e outras previsões legais tentavam promover a tutela de 
certos direitos. Na Idade Média, por exemplo, diversos documentos jurídicos reconheciam a 
existência de direitos fundamentais. No século XIII, outrossim, a Magna Charta Libertatum, entre 
outras garantias, previa a liberdade da Igreja da Inglaterra e até mesmo o devido processo legal. Foi, 
contudo, a partir das conquistas decorrentes do movimento consitucionalista que, efetivamente, os 
direitos do cidadão passaram a gozar de uma proteção mais sistematizada. 
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988, inspirada pelos ideais iluministas, 

trata do tema da liberdade com zelo especial. No artigo 3º, prevê que um dos 

objetivos da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre. 

No artigo 5º, caput, determina que o direito à liberdade é uma das garantias de todo 

indivíduo. 

 

Vale anotar que o conjunto das diversas formas de liberdade protegidas pela 

Constituição Federal de 1988 representa, à vista dos conceitos de liberdade de ação 

e de liberdade de vontade anteriormente visitados, o mínimo para que cada 

indivíduo possa, mesmo submetido a um sistema que inclui deveres, ostentar a 

condição de ser humano livre. Do contrário, o indivíduo que não pode seguir a 

religião que lhe parece correta, que não pode se reunir com outras pessoas, que não 

pode dizer o que pensa, que não pode fazer o que tem vontade de fazer, é, sem 

dúvida, um ser privado de liberdade, sendo certo que a importância desta, cujo 

reconhecimento se deu a passos vagarosos ao longo da história, faça com que sua 

violação represente um verdadeiro retrocesso. Todo o processo histórico que veio a 

desaguar na construção das modernas constituições, vale enfatizar, representa, por 

assim dizer, o pedregoso caminho pelo qual a humanidade teve de palmilhar para 

que suas liberdades – e daqui não se afastam as noções traçadas no capítulo 

anterior – fossem efetivamente respeitadas.   

 

3 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 Dentre as diversas formas de liberdade protegidas constitucionalmente, 

destaca-se a liberdade de manifestação ou expressão do pensamento. No Brasil, 

sediada na Constituição Federal de 1988, tal liberdade, em sentido estrito, encontra 

previsão, segundo José Afonso da Silva23, em diversos dispositivos, a saber: art. 5º, 

incisos IV, V, IX, XII, XIV e arts. 220, 223 e 224 (liberdade de expressão 

comunicativa); art.5º, incisos VI e VIII (liberdade de expressão religiosa); art.5º, 

inciso IX (liberdade de expressão intelectual, artística e científica); arts. 215 e 216 

(liberdade de expressão cultural); e art.206, incisos II e III (liberdade de transmissão 

e recepção do conhecimento), sendo certo que, de todos esses dispositivos, o mais 

                                                            
23 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 24 ed, São Paulo: Malheiros, 
2005, p.243-256. 
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expressivo, sem dúvida, é o art.5º, inciso IV, in verbis: “É livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato”. 

 

 A liberdade de manifestação do pensamento é o direito que todo indivíduo 

possui de exprimir, por qualquer meio, o que pensa. Para Sampaio Dória24, “é o 

direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pense em ciência, religião, arte, ou 

o que for”. Na mesma senda, Darcy Arruda Miranda25 escreve: 

 

Manifestação livre significa ausência de peias legais na enunciação do 
pensamento, ou na emissão de idéias, seja por intermédio dos jornais ou 
periódicos, seja pela radiodifusão ou das agências noticiosas. 

 

 O ser humano pensa a todo instante, forma opiniões e juízos sobre fatos, 

coisas, pessoas, etc. Por razões óbvias, o Homem  tem necessidade de exteriorizar 

o que pensa, ao menos em relação à parte que lhe interessa exteriorizar26, e é 

justamente o direito de promover tal exteriorização que se denomina liberdade de 

manifestação do pensamento. Tomando-se por base o conceito de liberdade 

explorado no capítulo anterior, pode-se dizer que a liberdade de manifestação do 

pensamento é, em seu sentido amplo, a ausência de impedimento para que o 

indivíduo possa escolher entre externar ou não o que pensa, bem como entre as 

diversas possíveis formas de expressão. No plano jurídico, a aludida ausência de 

impedimento se refere, especificamente, à ausência de normas proibitivas e de seus 

mecanismos de execução. 

 

 Sem liberdade de manifestação do pensamento, a capacidade que tem o 

homem de se comunicar, indispensável para que as relações sociais possam 

crescer e se intensificar, restaria irremediavelmente prejudicada. É precisamente em 

benefício da própria sociedade, portanto, que se garante a cada ser humano o 

direito de dizer o que pensa, de se expressar por meio de gestos, gravuras, música 

ou de qualquer outra maneira. Em confirmação do que acaba de ser dito, Ronald 

                                                            
24 Sampaio Dória apud por José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 24 ed, 
São Paulo: Malheiros, 2005, p.241. 
25 Darcy Arruda Miranda, Comentários à lei de imprensa, 3 ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995, p. 102. 
26 Há pensamentos que o ser pensante não quer expressar por atitudes, antes quer escondê-los a 
sete chaves. 
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Dworkin27, embora tratando especificamente da liberdade de expressão no campo 

da política, enfatiza que a primeira importância da liberdade de expressão é 

instrumental, sob o argumento de que a permissão de que as pessoas digam o que 

bem entendem produz efeitos benéficos para o conjunto da sociedade. 

 

 Sem dúvida, a liberdade de manifestação do pensamento é prerrogativa que 

se coaduna com a noção de Democracia. É o que assevera Alexandre de Moraes28 : 

 

A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 
sociedade democrática e compreende não somente as informações 
consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as 
que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a 
Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de 
idéias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao 
diálogo. 

  

 É possível, ainda, estendendo a liberdade de expressão para além do plano 

da comunicação pública, entender o direito à livre expressão sob uma perspectiva 

mais ampla29. Assim, todo comportamento humano (ação, no sentido lato) é, no 

fundo, exteriorização de um ou mais pensamentos (exteriorização de uma fatia de 

sua realidade psíquica, para usar uma expressão utilizada por José Osmir Fiorelli e 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini30), que podem estar conjugados de maneira 

lógico-formal ou não. Daí Márcio Pugliesi31 afirmar que a ação humana “decorre de 

escolhas entre compossíveis atos. Agir é finalizar um processo cognitivo, mesmo 

quando parece, tão-só, efeito de um reflexo”. Assim, a liberdade de manifestação do 

pensamento, por extensão, abarca – mesmo porque seria incoerente se não 

abarcasse32 – o direito de atuar conforme suas próprias convicções, opiniões, 

                                                            
27 Ronald Dworkin, O direito de liberdade: a leitura moral da constituição norte-americana, 
tradução de Marcelo Brandão Cipolla,  São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.319. 
28 Alexandre de Moraes, Constituição do brasil interpretada, 6 ed, São Paulo: Atlas Jurídico, 2006 , 
p.207. 
29 Importa esclarecer, porém, que a ampliação proposta não é aceita por toda a doutrina. Para Tadeu 
Antonio Dix Silva, a liberdade de expressão deve ser entendida estritamente no plano da 
comunicação pública, abrangendo apenas  a “liberdade de imprensa, a liberdade de radiodifusão e 
televisão, do teatro, do cinema, etc” (Tadeu Antonio Dix Silva, Liberdade de expressão e direito 
penal no estado democrático de direito, São Paulo: IBCCRIM, 2000, p.111).  
30 José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia jurídica, 2 ed, São Paulo: 
Atlas, 2010, p.8. 
31 Márcio Pugliesi, Teoria do direito, 2 ed, São Paulo: Saraiva, 2009, p.69. 
32 A liberdade de manifestação do pensamento não pode acodir apenas a quem profere uma opinião 
acerca de determinado assunto; também deve acodir a quem, em vez de falar, mostra por meio de 
uma atitude (ex.: posso dizer que, na minha opinião, determinado político é corrupto, ou posso atirar 
sobre ele um sapato). No exemplo dado, a diferença fica por conta apenas da forma de se expressar 
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vontades, sentimentos, etc. O que um delinquente faz ao praticar um homicídio, por 

exemplo, é exprimir (manifestar) uma bagagem interna que pode representar um 

pensamento lógico-formal ou um conjunto de ideias desconexas e sem sentido. A 

ação humana, por assim dizer, é uma manifestação33, e a liberdade de manifestação 

do pensamento, por via de consequência, é também a própria liberdade de ação 

humana, ainda que tal ação, no caso concreto, possa se limitar a simplesmente 

traçar um desenho, fazer gestos ou permanecer inerte. 

 

 Nesse sentido, a liberdade de expressão do pensamento se identifica com o 

teor do Princípio da Legalidade, insculpido no art.5º, inciso II, da Constituição da 

República. A citada norma diretiva foca o aspecto da ação (ação em sentido estrito e 

omissão), estabelecendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. Justamente por conta do aludido dispositivo é 

que, talvez, não se tenha por costume atribuir à liberdade de manifestação do 

pensamento o elastério acima alinhavado34. Entretanto, ambos os dispositivos se 

completam e, lidos conjuntamente, dão a entender que o ser humano pode 

manifestar seus pensamentos por quaisquer meios (seja por comunicação pública 

ou não), inclusive por meio de uma ação, desde que esta não encontre vedação 

legal. Não custa lembrar, a propósito, que, conforme esclarece José Afonso da 

Silva35, o fundamento da liberdade constitucional em toda a sua extensão é o 

Princípio da Legalidade, expresso no art.5º, inciso II, da Carta Constitucional. 

 

 Seja em sentido estrito ou seja em sentido amplo, a liberdade de 

manifestação do pensamento, pelo que já se pode perceber, não é, nem pode ser, 

um direito absoluto, livre de contenção. Seria um contra-senso assegurar, afinal, de 

maneira ilimitada, uma prerrogativa que, exercida de modo desmedido e abusivo, 

                                                                                                                                                                                          
o pensamento (entonação de som, no primeiro caso, e movimento corporal, no segundo), mas, em 
ambos os casos, é incontestável a ocorrência da manifestação de um pensamento. 
33 Acentuando que a ação é manifestação de pensamento, Gregório Badeni, citado por Castanho de 
Carvalho, afirma que o pensamento é “la actividad intelectual del hombre, por la que ejerce una 
facultad del espíritu que le permite razonar o inferir con el objeto eventual de exteriorizar sus 
conclusiones mediante la acción” (Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, Direito de 
informação e liberdade de expressão, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.28).  
34 A liberdade de manifestação do pensamento costuma ser restringida a palavras e gestos (ou, 
ainda, a semelhantes formas de expressão). Basta ver o que escreve Ricardo Rodrigues Gama: “Na 
manifestação, o emitente o fará por meio de palavras ou gestos” (Ricardo Rodrigues Gama, 
Elementos de direito constitucional, São Paulo: Editora de Direito, 1996, p.238). 
35José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 24 ed, São Paulo: Malheiros, 
2005, p.235. 
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pudesse ofender outros direitos protegidos pelo mesmo ordenamento jurídico. A 

liberdade de expressar o pensamento, pois, não pode ser um direito sem limites, 

sem restrições, mesmo porque, para se garantir a alguém ampla e irrestrita liberdade 

de comunicação do pensamento, inevitavelmente haveria de se aceitar a restrição 

da liberdade de terceiros. É o que ocorreria, só para citar um exemplo, caso fosse 

absolutamente livre a manifestação do pensamento que se volta para a prática de 

constrangimento ilegal, pois a proteção absoluta da liberdade do coator haveria de 

passar, necessariamente, pela anuência da mitigação da liberdade do coacto. 

 

 Sempre, pois, que a liberdade de manifestação do pensamento produz 

resultados indesejáveis, ou seja, sempre que seu resultado se traduz em lesão a 

direitos, surge a necessidade de que se oponha, em face dela, determinada 

restrição36. O convívio social, a propósito, depende de mecanismos que possam 

controlar a prática de condutas indesejáveis, razão por que a relativização da 

liberdade de menifestação do pensamento se apresenta, indisfarçavelmente, como 

questão de necessidade pública. Sem a presença do Direito, segundo Francesco 

Carrara37, “seriam as cidades um contínuo teatro de lutas e de guerra sem limite. E 

aí está porque na traqüilidade reside, segundo meu modo de entender, o verdadeiro 

fim da pena”. De semelhante modo, Fernando da Costa Tourinho Filho38 sustenta 

que as sociedades “são organizações de pessoas para a obtenção de fins comuns, 

em benefício de cada qual. Mas, se não houvesse um poder, nessas sociedades, 

restringindo as condutas humanas, elas jamais subsistiriam”. 

  

 Nesse contexto, é de bom tom trazer à baila as palavras de Alexandre 

Groppali39: 

 

A primeira atribuição do direito é, pois, garantir a personalidade tanto física, 
como moral dos indivíduos e logo as várias manifestações da sua atividade, 
quando se desenvolvem os limites da lei das liberdades iguais (Spencer), 
para o fim de tornar possíveis as múltiplas interferências das ações dos 
homens, sem dar lugar a colisões prejudiciais e condenáveis. 

                                                            
36 Goffredo Telles Junior, Direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica, 8 ed, 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p.289. 
37 Francesco Carrara apud Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Direito penal do inimigo: a 
terceira velocidade do direito penal, Curitiba: Juruá, 2009, p.23. 
38 Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo penal, V.1, 29 ed, São Paulo: Saraiva, 2007, p.1. 
39 Alexandre Groppali, Filosofia do direito, tradução de Servanda Editora, Campinas: Servanda, 
2008, p.214. 
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 É, assim, na limitação da liberdade de expressão que repousa a razão de ser 

do Direito. A liberdade de cada qual manifestar o que pensa não pode se sobrepor à 

liberdade que os demais membros da sociedade possuem. É nesse sentido que 

Miguel Reale40 adverte: 

 

Na realidade, impõe-se preservar o bem do indivíduo como ponto final, 
como fim a que se deve tender de maneira dominante; mas, ao mesmo 
tempo e correspondentemente, é mister salvaguardar e acrescer o bem do 
todo, naquilo que o bem social é condição do bem de cada qual.   

 

 É necessário ressaltar, no entanto, que o poder estatal de limitar a 

manifestação do pensamento, máxime no tocante à aplicação do Direito Penal 

(mesmo porque a intervenção penal é mais agressiva do que a realizada pelos 

demais ramos do Direito), não encontra aceitação de todos os membros da 

comunidade jurídica. A violência legalmente empreendida por uma multidão de 

sujeitos contra um único indivíduo, id est, a violência legal que se agrega à ilegal 

violência do crime, recebeu, segundo Luigi Ferrajoli, duas respostas ao longo da 

história, sendo uma delas vinculada às chamadas doutrinas abolicionistas, que não 

reconhecem justificação alguma ao direito penal e almejam a sua eliminação, “quer 

porque contestam o seu fundamento ético-político na raiz, quer porque consideram 

as suas vantagens inferiores aos custos da tríplice constricção que o mesmo 

produz”41. O mesmo autor faz menção, ainda, a doutrinas deslegitimadoras de maior 

radicalismo, como a de Max Stirner, que chega “à valorização da transgressão e da 

rebelião, enquanto livres e autênticas manifestações do ‘egoísmo’ amoral do ego, 

cujos julgamento, prevenção e punição constituem injustiças”42. Também não 

escapa às observações do autor a doutrina fundada na máxima cristã “nolite 

iudicare”, baseada “não sobre o valor da transgressão, mas sim sobre o desvalor 

moral dos julgamentos condenatórios proferidos por homens sobre outros homens”. 
                                                            
40 Miguel Reale, Filosofia do direito, 20 ed, São Paulo: Saraiva, 2002, p.272. 
41 Luigi Ferrajoli, Direito e razão: teoria do garantismo penal, tradução de Ana Paula Zomer Sica, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, 3 ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p.231 
42 Luigi Ferrajoli anota que uma versão atual do anarquismo stirneriano pode ser encontrada na tese 
sobre o desvio de A. Negri (Il marxismo e la questione criminale. Intervenção nel dibattito promosso 
da “La questione criminale”, La forma stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, 
Feltrinelli, Milano, 1977, p.291-292), que escreve: “Nesta fase, na radicalização que objetiva e/ou 
subjetivamente caracteriza-a, o desvio constitui o ponto de contradição do sistema...Este desvio 
deliberante ao quadrado não agride somente a justiça normal da lei do intercâmbio, referindo-se 
igualmente a valores de uso, à ruptura de qualquer verossimilhança do universo da lei do valor. Não é 
só furto, mas repropriação, não é só rejeição do controle social, mas exercício da justiça proletária...O 
desvio é aqui sal da terra, arma de recomposição social e chave de conhecimento”.  
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De fato, a ideia rousseana43, bem assim dos contratualistas em geral, de que cada 

qual renuncia sua liberdade natural em prol da convencional, não é aceita por 

unanimidade.  

 

 Todavia, deixando-se de lado o posicionamento, embora respeitável, de 

correntes que não aceitam a intervenção estatal e perseguem os modelos pouco 

atraentes de uma sociedade selvagem, entregue ao bellum omnium contra omnes, é 

preciso ponderar, escapando-se a perigosos radicalismos, que, apesar de não ser 

pacífica a aceitação de seu alcance, o poder que o Estado possui de limitar o 

comportamento humano se mostra necessário44, indispensável, pelo que tem se 

mostrado, para que o convívio social possa se manter, mesmo porque a sociedade 

em seu estado natural, pelo que noticia a história, não tem meios de se desenvolver 

à revelia da sobreposição dos mais fortes sobre os mais fracos. É, assim, na base 

da solidariedade social que repousa, segundo Léon Duguit45, a necessidade de que 

se imponham regras à conduta do homem, o qual, em nome da necessária 

organização da sociedade, não pode ser permitido a cumprir senão o papel social 

que lhe cabe. 

 

 Pelo exposto é que se justifica a afirmação de que a liberdade de 

manifestação do pensamento é uma liberdade relativa, ou seja, controlável pelo 

poder político da sociedade. É relativa porque o direito à livre atuação de uma 

pessoa termina no ponto em que se inicia o direito de outra pessoa. Daí a 

pertinência da seguinte assertiva de Darcy Arruda Miranda46: “A liberdade de 

manifestação e informação encontra o seu limite na fronteira do abuso”. Não é 

possível que, no interior de uma sociedade que pretenda ser organizada, possam 

seus membros agir da forma como lhes parece conveniente. “A convivência”, 

                                                            
43 Jean-Jacques Rousseau, O contrato social, tradução de Ciro Mioranza, São Paulo: Escala 
Educacional, 2006, p.23. 
44 Na presente contextura, vale citar as palavras de Marcelo Gonçalves Saliba: “A abolição do 
sistema, todavia, não é defendida, e sequer aceita, como possível, porque numa época de 
‘modernidade tardia’ ou ‘pós-modernidade’ os conflitos sociais exigem medidas amargas para 
pacificação e mantença da liberdade dentro dos grupos sociais” (Marcelo Gonçalves Saliba, Justiça 
restaurativa e paradigma punitivo, Curitiba: Juruá, 2009, p.143). 
45 Léon Duguit, Fundamentos de direito, tradução de Márcio Pugliesi, São Paulo: Martin Claret, 
2009,  p.47. 
46 Darcy Arruda Miranda, Comentários à lei de imprensa, 3 ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995, p.105. 
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assinala Roberto de Ruggiero47, “exige uma ordem, para que a força individual de 

cada um possa integrar-se com a dos outros e todas, coordenadas harmonicamente, 

possam dirigir-se à obtenção do bem comum”. 

 

 No tocante à relativização da liberdade de manifestação do pensamento, não 

se pode deixar passar em brancas nuvens, ainda, o Habeas Corpus n. 82.424-2, 

impetrado em favor do Jornalista Siegfried Ellwanger, do Rio Grande do Sul, perante 

o Supremo Tribunal Federal. Os impetrantes sustentavam que Siegfried, que havia 

sido condenado por publicar uma série de livros de natureza discriminatória contra o 

povo judeu, não podia se submeter à imprescritibilidade constitucionalmente prevista 

para o crime de racismo. Para decidir sobre a matéria da prescrição, a Suprema 

Corte analisou precipuamente o tema relativo à raça, examinando se o conceito de 

raça abrigava ou não o judaísmo. Por sugestão do Ministro Sepúlveda Pertence, 

porém, foi além a Corte Constitucional e, transpondo o objeto do writ impetrado, 

pronunciou-se também acerca do tema da liberdade de expressão do pensamento, 

deixando claro que tal liberdade, relativa que é, não pode ser tolerada quando seu 

exercício produz lesão ou ameaça de lesão a bens juridicamente protegidos. De tal 

pronunciamento, vale citar, porque esclarecedora, a visão do Ministro Celso de 

Mello, que, por ocasião da antecipação de seu voto, fez constar o seguinte48: 

 
Isso significa, portanto, que a prerrogativa concernente à liberdade de 
manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu 
campo de incidência, não constitui meio que possa legitimar a 
exteriorização de propósitos criminosos, especialmente quando as 
expressões de ódio racial – veiculadas com evidente superação dos limites 
da crítica política ou da opinião histórica – transgridem, de modo inaceitável, 
valores tutelados pela própria ordem constitucional. 

 

 De fato, a liberdade de manifestação do pensamento não justifica a prática de 

condutas criminosas, mesmo porque, como visto, a expressão do pensamento não 

pode ser tolerada quando se constitui em conduta ofensiva e prejudicial. 

 

 Diante das razões expostas, é possível perceber, claramente, que o presente 

trabalho não tem o objetivo de expor à dúvida o caráter relativo da liberdade de 

manifestação do pensamento. Pelo contrário, a presente pesquisa parte do 

                                                            
47 Roberto de Ruggiero, Instituições de direito civil, tradução de Paolo Capitanio, V.I, Campinas: 
Bookseller, 1999, p.32. 
48 Trecho constante da folha 304 dos autos do HC n.82.424-2. 
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pressuposto de que a referida liberdade não é absoluta, devendo ser limitada em 

prol do bem comum. Conquanto reconheça a existência de vertentes teóricas que, 

como salientado, negam legitimidade à aplicação institucionalizada do Direito, esta 

dissertação não se filia, vale esclarecer, a correntes de pensamento radicalmente 

liberais e, em consonância com a pregação convincentemente realizada pela maior 

parte da doutrina, toma como ponto de partida a ideia de que o Direito é necessário 

e de que os homens, seres necessariamente sociais, devem ter sua liberdade de 

atuação limitada, a fim de que factível se torne o plano de organização do agregado 

social. 

   

4 A LIBERDADE DE PENSAMENTO 

 

 Como visto, a liberdade de manifestação do pensamento encontra limites no 

próprio ordenamento jurídico, sendo, portanto, um direito relativo. Entretanto, a 

manifestação do pensamento nada mais é do que exteriorização de um processo 

interno, de uma cadeia de fenômenos que se realizam na esfera íntima do ser 

humano, dentre os quais se destaca o pensamento. 

 

 Pensar, segundo Allaôr Caffé Alves49, é o “ato de produzir sentido, 

normalmente considerado como idéia, conceito, proposição, raciocínio”. Este ato, 

evidentemente, é um ato interno, que se realiza de maneira não objetiva, isto é, não 

apreensível, em sua totalidade, sob o ponto de vista externo. 

 

 Sob o prisma da Psicologia, o pensamento é, segundo D. G. Myers50, “a 

atividade mental associada com o processamento, a compreensão e a comunicação 

de informação”. Segundo se depreende do trabalho de José Osmir Fiorelli e Rosana 

Cathya Ragazzoni Mangini51, o pensamento, que está intimamente ligado à função 

da linguagem, é um processo mental (ou função mental superior) que se coloca a 

par de outros processos da mente, como a sensação, a percepção, etc. Falar-se em 

                                                            
49 Alaôr Caffé Alves, Lógica, pensamento formal e argumentação: elementos para o discurso 
jurídico, Bauru: EDIPRO, 2000, p.28. 
50 D. G. Myers apud José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia jurídica, 2 
ed, São Paulo: Atlas, 2010, p.25. 
51 José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia jurídica, 2 ed, São Paulo: 
Atlas, 2010, p.25. 
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liberdade de pensamento, por isso, é falar-se, antes de tudo, em liberdade mental, 

da qual também participam outros processos de ordem psíquica. 

 

 O pensamento, tal como definido anteriormente, é fruto de um processo 

extremamente complexo e independente da vontade do agente. Complexo, porque 

deflui da combinação de uma série de fatores, que vão desde a formação moral à 

qualidade da alimentação e do sono52; independente da vontade do agente, porque, 

como se verá mais à frente, ninguém pensa o que quer pensar, mas simplesmente 

pensa, justamente porque determinantes os fatores que se combinam na formação 

do pensamento. “A limitação do pensamento”, advertem José Osmir Fiorelli e 

Rosana Cathya Ragazzoni Mangini53, “provém do fato de ele obedecer a esquemas 

mentais já estabelecidos”. 

 

 Em razão de ser o pensamento um processo complexo e, sobretudo, em 

razão de ser o pensamento um processo natural que não depende do desejo do 

agente (e este assunto será devidamente aprofundado no capítulo 12), a liberdade 

de pensar é, e só pode ser, um direito absoluto, ilimitado. Ninguém pode ser proibido 

de pensar de determinado modo; ninguém pode ser compelido a pensar conforme a 

maioria ou conforme a vontade de quem quer que seja. O pensamento é livre, é 

absolutamente livre. Daí afirmar José Afonso da Silva54: 

 

(...) no seu sentido interno, como pura consciência, como pura crença, mera 
opinião, a liberdade de pensamento é plenamente reconhecida, mas não 
cria problema maior. Pimenta Bueno já dizia que a “liberdade de 
pensamento em si mesmo, enquanto o homem não manifesta 
exteriormente, enquanto não o comunica, está fora de todo poder social, até 
então é do domínio somente do próprio homem, de sua inteligência e de 
Deus”. 

                                                            
52 Neste contexto, vale transcrever o texto de José Osmir Fiorelli e Rosana Ragazzoni Mangini: “Para 
Jean Piaget (Suíça, 1896-1980), as pessoas desenvolvem a capacidade de pensar, passando por 
estágios, desde o nascimento, cada um deles apoiado no anterior. Essa evolução acompanha 
nitidamente o desenvolvimento anátomo-fisiológico das estruturas cerebrais (daí a nutrição 
insuficiente provocar danos para a evolução do psiquismo” (Psicologia Jurídica, 2 ed, São Paulo: 
Atlas, 2010, p.26). E, ainda: “Este sofisticado processo evolutivo levanta uma questão essencial para 
o profissional do Direito: ‘a maioria dos adolescentes e adultos funciona em alguns pontos entre o 
estágio de operações concretas e de operações formais [...] apenas uns poucos atingem seu 
potencial pleno’ (KAPLAN; SADOCK, 1993, p.47). Assim, ‘dependendo da capacidade dos indivíduos, 
alguns podem simplesmente não alcançar o estágio das operações formais, permanecendo na 
modalidade de operações concretas por toda a vida’ (KAPLAN; SADOCK, 1993, p.113)” (Ibidem, 
p.28). 
53 Ibidem, p.29. 
54 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 24 ed, São Paulo: Malheiros, 
2005, p.241. 
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 Como se observa, o autor constitucionalista frisa que essa liberdade interna, 

também chamada de liberdade subjetiva, liberdade psicológica, liberdade moral, 

liberdade de querer ou, ainda, liberdade dos contrários, não gera problemas maiores 

para o Direito, porquanto está fora dele. É nesse sentido que se pode afirmar, com 

segurança, que a liberdade no âmbito psíquico é absolutamente livre. 

  

 De forma igualmente incisiva, Sahid Maluf55 também assevera que a liberdade 

mental, enquanto atividade interna e natural, não pode ser restringida. Confira-se: 

 

Desde que se fale em liberdade de pensamento e liberdade de crença como 
direitos, estes são realmente absolutos, porque nenhum poder temporal 
poderia controlar o pensamento do homem ou impor-lhe determinada 
crença. 

  

 Essa liberdade de caráter absoluto a que se refere, vale esclarecer, não 

corresponde à ausência de restrições naturais à atividade psíquica, mesmo porque, 

como adiantado, a presença de fatores (genéticos, inclusive) capazes de interferir no 

universo mental é inegável. A liberdade a que se faz alusão é a liberdade em sentido 

jurídico, que acena para a impossibilidade de que, por algum modo, possa o Estado 

interferir no exercício do pensamento humano, seja impondo o que se deve pensar, 

seja punindo quem tenha pensado de determinado modo. É nesse contexto que 

Celso Ribeiro Bastos56 garante que o homem não se contenta com o mero fato de 

poder ter as opiniões que lhe assomam à mente. “(..) ele necessita antes de mais 

nada”, conclui o autor, “saber que não será apenado em função de suas crenças e 

opiniões”. 

 

 De fato, ilusória seria a liberdade de pensamento se, dependendo do 

pensamento deflagrado, pudesse o Estado punir o ser pensante. Equivaleria à 

liberdade de que dispunha o herege, na Idade Média, de não confessar, diante do 

Conselho Inquisitorial, a perpetração de determinada conduta. Para que realmente a 

liberdade de pensamento seja respeitada, portanto, necessário é que, por mais 

esdrúxula que possa ser a opinião de alguém57, esteja o Estado impedido de puni-lo 

                                                            
55 Sahid Maluf, Teoria geral do estado, 21 ed, São Paulo: Saraiva, 1991, p.288. 
56 Celso Ribeiro Bastos, Curso de direito constitucional, 22 ed, São Paulo: Malheiros, 2010, p.295. 
57 Vale anotar que o adjetivo “esdrúxula” depende de um juízo de valor que pode não coincidir, e em 
geral não coincide, com o juízo  de valor realizado pelo agente. 
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pela opinião formulada. É nesse clima, a propósito, que a Constituição Federal, no 

art.5º, incisos VI e VIII, assegura a liberdade de consciência e de crença. 

 

 Ocorre que a liberdade de pensamento enquanto potência de querer possui à 

sua volta outras liberdades que, embora não sejam comentadas pela literatura 

constitucional, habitam, pelo que informam os estudos da Psicologia, o mesmo 

espaço, qual seja, o universo psíquico. A mente humana não acomoda somente 

pensamentos (opiniões, crenças, juízos de valor, etc.), mas também sensações, 

percepções, emoções, etc. Todos esses processos mentais trabalham juntos na 

formação da realidade psíquica do ser humano. Assim, à luz do argumento a 

simile58, se a liberdade de pensamento é um direito do indivíduo, também constitui 

prerrogativa individual a liberdade de sentimento, de percepção, de desejo, de 

emoção, enfim, a liberdade de elaboração de todas as formas de processo mental. A 

referida conclusão encontra respaldo no seguinte raciocínio: se o ser humano pode 

ter uma crença (ex.: o ateu pode acreditar que Deus não existe e que o respeito ao 

próximo é exigência legal sem fundamento), obviamente pode ter também 

sentimento (ex.: o ateu pode ter raiva de quem prega o evangelho), pode ter vontade 

(ex.: o ateu pode ter vontade de denegrir a imagem das fundações religiosas), etc. 

Todos esses processos mentais, afinal, encontram-se em pé de igualdade, pois se 

desenvolvem, lado a lado, e de maneira analogamente complexa, na esfera psíquica 

do ser humano. Daí ser possível dizer que a liberdade de pensamento é 

perfeitamente dilatável a ponto de abranger, num sentido amplo, todas as formas de 

manifestação psíquica. Por esse motivo, quando se fizer uso, ao longo da presente 

dissertação, das expressões “liberdade de pensamento”, “liberdade de vontade”, 

“liberdade psíquica”, “liberdade mental”, etc., estará sendo objeto de referência todo 

o conjunto de processos mentais, não apenas o pensamento em sentido estrito59. 

 

 É preciso, entretanto, relembrar que a liberdade de manifestação do 

pensamento é relativa, como relativa também deve ser a liberdade de manifestação 

do sentimento, da sensação, da vontade, da percepção, etc. Assim, o ateu pode 

acreditar que Deus não existe e que o respeito ao próximo é exigência descabida, 

                                                            
58 Tércio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: decisão, técnica, dominação, 4 
ed, São Paulo: Atlas, 2003, p.342. 
59 De semelhante modo, quando se fizer referência à “manifestação do pensamento”, estará sendo 
objeto de referência a atitude que externa quaisquer dos fenômenos de natureza psíquica.  
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mas não pode desrespeitar o próximo. De igual modo, o ateu pode sentir raiva de 

quem prega o evangelho, mas não pode atentar contra a vida de um pregador. O 

mesmo raciocínio serve para o ateu que pode ter vontade de denegrir a imagem de 

instituições religiosas, mas não pode ofender a honra de líderes religiosos. 

 

 Vale salientar que, se a restrição à liberdade de manifestação do pensamento 

e dos demais processos mentais é necessária, indevida é a restrição à liberdade de 

pensar, de sentir, etc. A restrição à liberdade de manifestação do pensamento se dá 

à medida que se controla a atitude externa; a limitação à liberdade de pensamento 

ocorre quando se levanta contra o pensamento de per si, isto é, contra o próprio 

substrato psíquico. 

 

 Visto que a liberdade de pensamento (e dos demais processos mentais) 

ocupa lugar de especial importância no universo do Direito, vale contextualizá-la, 

para que se atinjam as finalidades da presente pesquisa, a duas outras importantes 

noções presentes no universo do Direito, quais sejam: a vontade e a motivação. É o 

que se verá no tópico a seguir.  

 

5 PENSAMENTO, VONTADE E MOTIVO 

 

 No estudo da liberdade de pensamento, faz-se imprescindível a análise de 

dois outros conceitos, quais sejam, os conceitos de vontade e motivo, porquanto se 

relacionam, diretamente, com o tema da presente pesquisa. 

 

 Vontade é o ato de querer60. Ter vontade, portanto, é querer. Para Allaôr 

Caffé Alves61, vontade não é só desejo (intenção determinada pelo interesse ou pelo 

prazer), mas é também determinada por uma esfera especial: a esfera do valor 

(esfera axiológica). Para citar um exemplo fornecido pelo referido autor, um jovem 

pode ter vontade de cuidar de sua mãe doente mesmo sabendo que o sacrifício não 

                                                            
60 Não parece exato o pensamento filosófico que considera a vontade como sendo a “capacidade de 
agir segundo as luzes da razão; ou como a qualidade do caráter consistente na força mais ou menos 
intensa com a qual uma tendência, conscientemente identificada pelo agente, se cria ou se torne 
eficaz” (Marcello Jardim Linhares, Coação irresistível, São Paulo: Sugestões Literárias, 1980, p.32), 
já que são definições que não identificam a vontade com o querer. 
61 Allaôr Caffé Alves, Lógica, pensamento formal e argumentação: elementos para o discurso 
jurídico, Bauru: EDIPRO, 2000, p.30. 
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lhe trará prazer. A vontade, aqui, aparece atrelada ao valor que se relaciona à 

“bondade” do ato, e não a interesses ou prazeres. Daí concluir Caffé Alves62 “a 

vontade está sujeita aos interesses, às inclinações, às circunstâncias do momento, 

mas também está sujeita à razão, ao razoável e à dimensão axiológica, ao valor”. 

 

 Assim, uma pessoa pode querer X (ter vontade de) porque X lhe satisfaz um 

interesse ou um prazer, ou porque determinado valor lhe aponta X como algo 

adequado. Um jovem pode querer se casar porque a previsão dos benefícios do 

casamento lhe causa prazer ou porque, em razão de princípios morais, acredita ser 

incorreta a manutenção de um relacionamento afetivo sem matrimônio. De igual 

modo, um delinquente pode querer matar uma pessoa porque o sofrimento alheio 

lhe causa prazer ou porque, em razão de algum valor, lhe parece adequado tirar a 

vida de seu semelhante. 

 

 À vista do exposto, pode-se dizer que “vontade” e “pensamento” não são 

sinônimos. É possível pensar, afinal, sem ter vontade. Por exemplo: pensar que 

Deus existe não significa querer que Deus exista. Também é possível ter vontade 

sem pensar. Por exemplo: querer dormir não significa pensar que dormir faz bem. 

Entretanto, embora constituam fenômenos distintos, vontade e pensamento se 

relacionam intimamente, máxime quando a vontade se prende a um valor. 

 

 Quando a vontade se relaciona a um valor, ela decorre de um ou mais 

pensamentos atrelados ao contexto em que inserto esse mesmo valor. Assim, por 

exemplo, se um jovem quer se casar porque a união matrimonial lhe parece correta 

sob o ponto de vista de determinado valor (valor religioso, v.g.), a vontade desse 

jovem decorre de seu ato de pensar que a união pelo casamento é correta. De igual 

forma, um homicídio pode ser praticado voluntariamente porque o sujeito ativo 

pensa que “levar desaforo para a casa” é prova de covardia. Do mesmo modo, um 

furto pode ser praticado voluntariamente porque o autor da subtração pensa que o 

dinheiro traz felicidade e que cada pessoa pode buscá-la por quaisquer meios. É 

pela mesma razão que um eleitor pode querer votar em determinado candidato 

porque pensa que a experiência vale mais do que a honestidade. 

                                                            
62 Ibidem, mesma página. 
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 Em todos os exemplos fornecidos, a vontade aparece interligada a um ou até 

mais de um pensamento. Isso ocorre porque a vontade, em todos esses casos, se 

prende a valores, sendo certo que os valores são aceitos ou repudiados por uma 

pessoa a partir dos pensamentos que lhe assomam à mente. O pensamento, 

portanto, que pode ser informal ou formal63, integra a fase da formação da vontade, 

não se podendo ignorar o conceito de vontade, por isso, quando em pauta o tema da 

liberdade de pensamento, ainda mais porque, no âmbito do Direito Penal, a 

formação da vontade assoma como tema central. 

 

 Quando, por outro lado, a vontade se prende a um prazer ou interesse, a 

relação entre pensamento e vontade se distancia, mas a relação entre sensação e 

vontade se estreita. Quando, por exemplo, o indivíduo tem vontade de comer um 

doce porque o sabor deste lhe causa prazer, é seu cérebro que processa uma 

sensação de absoluto bem-estar. Em outras palavras, sentir prazer é ter uma 

sensação positiva, e a sensação, juntamente com outras formas de processo 

mental, dentre os quais se destaca o pensamento, também faz parte da fase em que 

se forma a vontade. 

 

 Em síntese, pode-se dizer que a vontade, cujo conteúdo serve de viga mestra 

ao estudo analítico do Direito Penal – e não só do Direito Penal, mas do Direito 

como um todo –, é conceito que se prende, de maneira indissociável, ao 

desenvolvimento dos processos mentais que forjam a realidade psíquica de cada 

indivíduo. Não há se falar em dolosidade, por exemplo – e é sobre este conceito que 

se assenta o Direito Penal da modernidade –, sem que se fale em pensamento, em 

sensação, enfim, em processos que, a todo instante, se desenvolvem no interior do 

psiquismo humano. Em outras palavras, quando se analisa a vontade de alguém, o 

que se está analisando são, no fundo, seus pensamentos e sentimentos, suas 

percepções e sensações, etc. Quando se observa o conteúdo da vontade, o que se 

está a observar, na verdade, é a rede de processos mentais – em geral, o registro 

de sua manifestação última – que se encadeiam como ingredientes da formação da 

vontade. 

 

                                                            
63 A propósito, Allaôr Caffé Alves defende, quanto ao pensamento formal, que a razão prática deve 
ser acionada para apuração da validade dos atos morais (Ibidem, mesma página). 
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 Além da vontade, outra questão que merece nota diz respeito aos motivos. 

Motivo, para os lindes do presente trabalho, é uma situação fática ou uma 

circunstância qualquer que motiva a prática de um determinado comportamento. Por 

exemplo: o marido não gosta da roupa da esposa e resolve atentar contra a vida 

dela. Neste caso, o motivo do comportamento do marido é o fato de sua esposa 

estar vestida com uma roupa que não o agrada. Trata-se, pois, de um fato (ou uma 

situação) que opera como indutor ou instigador da prática do comportamento 

uxoricida. 

 

 Para Giuseppe Bettiol64, motivo é o precedente causal da ação. Diferente do 

escopo, que dispõe predominantemente de natureza cognoscitiva (o agente 

representa a finalidade que busca atingir), o motivo é, na visão subjetivista de Paulo 

José da Costa Junior65, a força psicológica que desencadeia a vontade, acionando a 

conduta. 

 

 Compreensão mais clara do que significa a palavra “motivo”, porém, pode ser 

alcançada a partir da atenta leitura da obra “Dos Motivos Determinantes no Direito 

Penal”, de autoria de Pedro Vergara66. Anotando, de saída, que o conceito de 

motivo, primordialmente entre os estudiosos que não pertencem à área da 

Psicologia contemporânea, é apresentado quase sempre de maneira baralhada, o 

autor apresenta, inicialmente, o conceito fornecido pela Filosofia. Cita a definição de 

Jaffré, para quem o motivo é “aquilo que põe em movimento uma vontade livre e a 

solicita a agir”. Faz menção, ainda, à conceituação extraída de Jules Simon, que 

assim escreve: “As idéias, diz, nas suas relações com a vontade, para a qual nada 

mais são do que conselhos ou ordens, tomam o nome de motivos”. Aponta, 

outrossim, o pensamento de Cabanis, segundo o qual o motivo é o desejo e a 

necessidade, sendo esses dois antecedentes que constituem a vontade, de maneira 

que, segundo Vergara, não há nenhuma diferença, para Cabanis, entre vontade e 

motivo. Finalmente, concluindo acerca do conceito que o termo em foco recebe da 

literatura filosófica, apresenta o autor a seguinte súmula: 

                                                            
64 Giuseppe Bettiol apud Paulo José da Costa Junior, Curso de direito penal, 10 ed, São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.196. 
65 Paulo José da Costa Junior, Curso de direito penal, 10 ed, São Paulo: Saraiva, 2009, mesma 
página. 
66 Pedro Vergara, Dos motivos determinantes no direito penal, 2 ed, Rio de Janeiro: Forense, 
1980, p.115-132. 
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Se continuarmos a nossa investigação sobre o conceito de motivo, dentro 
da filosofia, dificilmente sairíamos desta orientação: o motivo se confunde 
com a vontade, com as idéias, com as representações; o motivo é um 
estado de consciência, passivo e subordinado; a vontade é um ente per se 
stante, com a virtude da autodeterminação, espontânea e livre, a que os 
motivos ficam sujeitos. Quer fiquemos na filosofia escolástica, quer nos 
detenhamos na filosofia Kantiana, para a qual a vontade se determina por si 
mesma, e a que se prende, pelas origens, o voluntarismo alemão; quer nos 
transplantemos às modernas concepções de Croce, para quem “a vontade 
é determinada pela própria vontade e todo conhecimento surge do tronco de 
uma volição”, por qualquer desses caminhos chegaremos sempre a uma 
concepção mesquinha e restrita do motivo. 

 

  Da mesma forma que a vontade, o motivo também está relacionado com o 

pensamento, embora pensamento e motivo não sejam sinônimos. É que a 

transformação de uma situação qualquer em razão suficiente para a prática de 

determinada conduta se dá por meio do pensamento. No exemplo fornecido há 

pouco, o marido, por meio de seu pensamento, transforma o fato de sua esposa 

estar mal vestida em motivo suficiente para a prática do homicídio. 

 

 Dessa maneira, o estudo da liberdade de pensamento (liberdade que, para os 

contornos da presente pesquisa, não se dissocia da liberdade dos demais processos 

mentais) também passa pela análise dos motivos de determinado comportamento. 

Em outros termos, quando se empresta à análise a gama de motivos de 

determinado comportamento, o que se analisa é não apenas a circunstância 

objetiva, mas também o conteúdo psíquico que lhe atribui valor. 

 

 Como a presente pesquisa tem por objetivo examinar a liberdade de 

pensamento no âmbito do Direito Penal, ou mais, a liberdade relativa aos processos 

mentais como um todo, e como no referido ramo jurídico as noções de vontade e 

motivo ocupam lugar de visível destaque, é imprescindível que as relações há pouco 

estabelecidas sejam relembradas a todo instante. Falar-se em vontade e motivo, 

afinal, é falar-se em processos mentais, cujo desenvolvimento, por sua própria 

natureza, é livre, absolutamente livre. Tal liberdade, porém, conforme será visto mais 

adiante, encontra pontos de resistência no Brasil – e não só no Brasil, é claro –, 

mormente no que tange à esfera do Direito Penal. Vale a pena, por isso, e até 

mesmo porque tal é a finalidade da investigação proposta, iniciar o exame da 

liberdade de pensamento no âmbito do Direito Penal brasileiro. 
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PARTE II – DA LIBERDADE NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

6 A LIBERDADE DE VONTADE NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL 

 

 Todo o exposto acerca das liberdades humanas, especialmente acerca da 

liberdade de vontade, pode ser relacionado com o sistema jurídico-penal construído 

na maioria dos Estados. Todavia, relação alguma pode ser estabelecida sem que, 

de maneira suficientemente clara, sejam fixadas algumas noções iniciais sobre o 

Direito Penal e, principalmente, sobre os critérios utilizados na elaboração das 

figuras delitivas.   

  

 O Direito Penal, na conhecida definição de Franz Von Liszt67, é o “conjunto 

das prescrições emanadas do Estado que ligam ao crime, como fato, a pena como 

conseqüência”. Para Magalhães Noronha68, em definição mais abrangente, o Direito 

Penal é o “conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, 

tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os 

pratica”. Paulo José da Costa Junior69, por sua vez, traz uma definição mais 

sintética: “O direito penal (...) é o conjunto de normas que descrevem os crimes, 

cominando sanções pela sua infração”. Também deve ser lembrada a definição de 

Aníbal Bruno70, para quem o Direito Penal é o “conjunto das normas jurídicas que 

regulam a atuação estatal nesse combate contra o crime, através de medidas 

aplicáveis aos criminosos”.  

 

 Levando-se em conta todas essas definições, pode-se dizer, resumidamente, 

que o Direito Penal, em sentido objetivo, é o conjunto das normas jurídicas que 

apontam, dentre os inúmeros fatos de natureza humana, aqueles que o Estado 

considera criminosos, sendo certo que, além disso, revelam as sanções 

estabelecidas a quem pratica, em dadas circunstâncias, qualquer desses fatos 

considerados criminosos. 

 

                                                            
67 Franz Von Liszt, Tratado de direito penal, tradução de José Higino Duarte Pereira, Tomo I, 
Campinas: Russell, 2003, p.71. 
68 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.4 
69 Paulo José da Costa Junior, Curso de direito penal, 10 ed, São Paulo: Saraiva, 2009, p.3. 
70 Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.3. 
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 Nesse sentido, o Estado elege as condutas que considera criminosas e faz 

incidir, em face da perpetração dessas condutas previamente eleitas, a severidade 

do Direito Penal. Trata-se, deveras, de uma eleição, de uma escolha. Tal escolha, 

que não respeita necessariamente os mesmos critérios em toda parte e em todas as 

épocas, orienta-se, entretanto, pela necessidade de proteção dos bens jurídicos 

mais importantes71, conquanto pareça,  para alguns autores, como Hirsch, 

Stratenwerth, Jakobs e outros72, “impossível ou errado restringir o âmbito de atuação 

do Direito Penal a lesões de bens jurídicos”. O Direito Penal, por assim dizer, tem 

suas variações no tempo e no espaço, mas, sem embargo de posições minoritárias 

que assumem a bandeira da oposição, tem por direção a incriminação de condutas 

capazes de violar bens jurídicos de importância maior para a sociedade, capazes de 

atingir valores essenciais para o Homem. É nessa linha que afirma Miguel Reale 

Junior73: 

 

Adota-se a ameaça de restringir direitos, punir, com a intenção de assegurar 
a obediência às regras consagradoras dos interesses relevantes para a vida 
social, legitimando-se o uso da força para garantir a preservação de valores 
essenciais revelados pela história e reconhecidos pela coletividade. 

 

 Na mesma senda, Rogério Greco74 escreve que a “finalidade do Direito Penal 

é proteger os bens jurídicos mais importantes e necessários para a própria 

sobrevivência da sociedade”. Igual direção segue A.L. Chaves Camargo75, que 

afirma: “O Direito Penal continua sendo o instrumento de controle social, pois não só 

garante os bens jurídicos, como também assegura a liberdade”. Outro não é o 

magistério de Winfried Hassemer76, que garante: “El Código Penal protege los 

                                                            
71 Neste contexto, esclarece José Cláudio Langroiva Pereira: “Desta forma, reconhecer o bem jurídico 
como limite ao direito de punir do Estado é indicar que uma atuação repressiva na sociedade deve 
estar sempre limitada às necessidades surgidas de conflitos sociais estabelecidos e não resolvidos. É 
válida, então, a afirmativa de que a concretização de um sistema valorativo de normas é muito mais 
adequada socialmente. (Proteção jurídico-penal e direitos universais: tipo, tipicidade e bem 
jurídico universal, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.57). 
72 Claus Roxin, A proteção de bens jurídicos como função do direito penal, tradução de André 
Luís Callegari e Nereu José Giacomolli, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.14. 
73 Miguel Reale Junior, Instituições de direito penal: parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p.9. 
74 Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.1, 12 ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, 
p.2. 
75 A.L. Chaves Camargo, Culpabilidade e reprovação penal, São Paulo: Sugestões Literárias, 1994, 
p.46. 
76 Winfried Hassemer, Persona, mundo y responsabilidad: bases para una teoría de la 
imputación en derecho penal, tradução de Francisco Muñoz Conde e Maria del Mar Díaz Pita, 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p.199. 
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bienes jurídicos sin cuyo reconocimiento sería imposible da convivencia en la 

actualidad”. 

 

 Ocorre que, na busca da eficaz preservação do seleto grupo de bens jurídicos 

de especial importância, o Estado escolhe as condutas que considera capazes de 

causar lesão a essa gama de bens. Tal escolha, contudo, longe de ser simples, 

pode levar em conta dois aspectos distintos. O primeiro aspecto diz respeito ao 

elemento externo da conduta (o comportamento externamente observável77); o 

segundo, ao seu aspecto interno. 

 

 Quanto ao aspecto externo, a atenção do legislador se volta para a conduta 

que causa ou pode causar, objetivamente, o resultado indesejado; quanto ao 

interno, a atenção do legislador se volta para a intenção e para os motivos que 

levam o indivíduo a produzir o resultado indesejado78. Quando apenas o aspecto 

externo é levado em consideração no momento da escolha das condutas a serem 

incriminadas, o sistema adotado recebe o nome de sistema da responsabilidade 

penal objetiva. Quando, porém, além do aspecto externo, leva-se em consideração 

também o aspecto subjetivo, o sistema adotado recebe o nome de sistema da 

responsabilidade penal subjetiva. No primeiro modelo, o sujeito ativo não precisa 

desejar a produção do resultado, não precisa sequer ter culpa na realização do 

evento. De outra banda, no segundo modelo, a culpa por parte do sujeito ativo é 

requisito indispensável para a configuração da infração penal. Daí afirmar José 

Francisco Cagliari79: 

 

A introdução dos elementos anímicos previsibilidade e voluntariedade 
implicou a subjetivação do conceito de crime, de sorte que a pena, como 
resposta ao fato criminoso, pôs-se em relação com a vontade censurável do 
agente. A culpabilidade transformou-se, assim, em condição da aplicação 
da pena criminal, daí resultando o princípio, que hoje é imperiosa exigência 
da consciência jurídica, de que não há pena sem culpabilidade – nulla 
poena sine culpa. 

                                                            
77 José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia jurídica, 2 ed, São Paulo: 
Atlas, 2010, p.46. 
78 Ao analisar a punibilidade da tentativa criminosa, Marina Becker põe em relevo a distinção entre as 
teorias objetivas, que fundamentam a punição da tentativa em razão da produção real ou potencial do 
dano, e as teorias subjetivas, que fundamentam a punição do crime tentado em razão da presença 
“de uma intenção reprovável” (Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 
2004, p.104-115). 
79 José Francisco Cagliari, O dolo e a culpa na evolução do conceito de culpabilidade, Campinas: 
Bookseller, 2006, p.180. 
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Em geral, o modelo atualmente adotado é o da responsabilidade penal 

subjetiva. A subjetivação do Direito Penal, que também marca o sistema brasileiro, é 

produto, vale frisar, de uma evolução80, tendo em vista que, nos primórdios da 

história, o Direito Penal levava em conta o aspecto exclusivamente objetivo.  

 

Vencida a época em que predominante o sistema da responsabilidade penal 

objetiva, hoje se considera, e para isso contribuiu significativamente a Teoria 

Finalista da Ação, não apenas o comportamento externo, mas também o elemento 

subjetivo que o anima. Examina-se, por isso, não somente a manifestação do 

pensamento (atuação), mas o pensamento em si (cogitação). A construção dos tipos 

penais e a especificação das sanções aplicáveis, portanto, orientadas pelo fito de 

garantirem a máxima proteção possível aos bens jurídicos fundamentais, levam em 

conta tanto o aspecto objetivo quanto o aspecto subjetivo, pelo que se pode 

constatar o abandono, no Brasil, do sistema da responsabilidade penal objetiva81. É, 

aliás, o que vem expresso na Exposição da Motivos da Lei 7.209/1984, in verbis: 

 

18. O princípio da culpabilidade estende-se, assim, a todo o Projeto. Aboliu-
se a medida de segurança para o imputável. Diversificou-se o tratamento 
dos partícipes, no concurso de pessoas. Admitiu-se a escusabilidade da 
falta de consciência da ilicitude. Eliminaram-se os resíduos da 
responsabilidade objetiva, principalmente os denominados crimes 
qualificados pelo resultado. 

 

 Assim, por exemplo, se A causa a morte de B mediante golpes de faca, o 

Direito Penal brasileiro não se limita à análise do aspecto externo da conduta – a 

manifestação de A (ato de golpear com faca) –, mas procura descobrir, outrossim, os 

pensamentos de A em relação ao comportamento perpetrado. Daí ser possível a 

afirmativa de que, no modelo jurídico-penal predominante no mundo, as condutas a 

serem incriminadas são eleitas com base não apenas na manifestação do 

pensamento, mas também com base no pensamento manifestado. 

 

 Essa constatação é importante dentro dos limites da presente pesquisa, pois, 

afinal, enquanto a liberdade de manifestação do pensamento se apresenta como um 

                                                            
80 Evolução, convém anotar, não significa necessariamente progresso. 
81 Restaram apenas resquícios da responsabilidade penal objetiva no Brasil. É o caso, por exemplo, 
do crime de rixa qualificada pelo resultado morte e do crime decorrente de determinados casos de 
embriaguez.  
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direito de caráter relativo, a liberdade de pensamento revela ser uma prerrogativa de 

caráter absoluto e, por isso, diante da verificação de que o Direito Penal realiza a 

análise do aspecto interno da conduta, faz-se necessário investigar se o Estado tem 

ou não poderes, e até mesmo condições, de perscrutar o universo mental do ser 

humano. 

 

 A relação, portanto, entre a liberdade de pensamento e a matéria jurídico-

penal é manifesta, haja vista que, com cada vez maior força, o Direito Penal toma de 

assalto o aspecto anímico do comportamento humano. No Direito brasileiro, como se 

verá, o elemento subjetivo da conduta recebe singular importância, por vezes 

importância maior do que o próprio dano causado. 

 

 Conforme já esclarecido algures, a discussão sobre cada um dos sistemas 

apontados não é novidade, tampouco faz parte da proposta central da presente 

pesquisa. Na realidade, o foco buscado, posto que não escape totalmente à 

discussão, tem assento, em primeiro plano, no confronto entre a liberdade de 

pensamento, direito absoluto e intangível, e o sistema penal subjetivo que 

predomina no mundo, em especial o sistema brasileiro. A proposta, em outras 

palavras, é examinar se o Direito Penal brasileiro, cujos traços são claramente 

subjetivos, representa um instrumento de limitação apenas à manifestação do 

pensamento ou se também limita a própria liberdade de pensamento e, em se 

sagrando vitoriosa essa segunda opção, se o Direito Penal brasileiro faz bem ou mal 

em se estabelecer de tal modo. 

 

7 O DIREITO PENAL BRASILEIRO E SUA INTERVENÇÃO NA ESFERA DO 

PENSAMENTO  

 

 Para a teoria clássica, fundada no modelo causal de ação de Liszt, Beling e 

Radbruch, a conduta era analisada sob o ponto de vista meramente objetivo. 

Conduta, para tal corrente doutrinária, era definida como sendo um comportamento 

humano que causa uma modificação no mundo exterior. Daí anotar Juarez Cirino 

dos Santos82 que o modelo causal de ação possuía estrutura objetiva, 

                                                            
82 Juarez Cirino dos Santos, Manual de Direito Penal: parte geral, São Paulo: Conceito Editorial, 
2011, p.41. 
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compreendendo a ação humana como uma forma sem conteúdo, ou um “fantasma 

sem sangue”. 

 

 Essa construção causalista, entretanto, marcada pelo mecanicismo do século 

XIX, apenas deixava de incluir a análise do conteúdo psíquico do agente na 

apreciação da conduta, reservando tal análise para o campo da culpabilidade, 

terreno onde o aspecto intelectual passava a ser objeto de exame. É o que 

esclarece Mario C. Tarrío83: 

 

Concepto clásico: Se base en una fundamentación causal-naturalista del 
delito, ya que no se investigaba el contenido psíquico de la conducta 
humana, sino solamente el plano físico. Así, el causalismo planteaba una 
definición de acción cuya voluntad estaba sin contenido, siendo ésta 
analizada en la culpabilidad. La tipicidad era valorativamente neutra y sólo 
poseía una función descriptiva-objetiva. La antijuridicidad era definida como 
contradicción entre hecho y norma. Finalmente, en la culpabilidad se 
analizaba el nexo psicológico entre el autor y el hecho, que se manifestaba 
a través del dolo y la culpa. 

 

 Assim, mesmo para o modelo causal naturalista, o aspecto subjetivo do fato 

criminoso não encontrava menoscabo, pois, embora não recebesse atenção no 

campo da conduta, atenção recebia no campo da culpabilidade. O estudo relativo ao 

conteúdo psíquico, portanto, longe de ser desprezado, apenas se fazia presente em 

momento diverso. 

 

 Em 1930, porém, a comunidade jurídico-penal viu nascer uma nova teoria 

acerca da conduta: a teoria finalista da ação. Hans Welzel, seu criador, propôs uma 

nova definição de conduta, caracterizando-a como um comportamento humano 

consciente e voluntariamente dirigido a um fim. A conduta passou a ser, como 

acentua Rogério Greco84, o exercício de uma atividade final. 

 

 A análise do aspecto subjetivo, com isso, ganhou ainda mais força com a 

teoria finalista da ação, visto que foi antecipada para o estudo da conduta. As 

intenções do sujeito ativo, portanto, deixaram de ser observadas no contexto da 

culpabilidade e passaram a ser examinadas no contexto da ação. Com efeito, o 

                                                            
83 Mario C. Tarrío, Teoría finalista del delito y dogmática penal, Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 
2008, p.32. 
84 Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.1, 12 ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, 
p.145. 
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sistema da responsabilidade penal subjetiva, que já se fazia presente na estrutura 

da teoria causal-naturalista, ganhou ainda mais força com a teoria welzeliana, 

porquanto veio esta determinar que, já no primeiro momento da análise de um fato 

criminoso, deve-se levar em consideração não apenas o seu aspecto externo e 

objetivo (a manifestação), mas também o seu aspecto interno e subjetivo (o 

manifestado). 

 

 Além das duas teorias mencionadas, outras há que procuram definir conduta 

sob o ponto de vista do Direito Penal. Incluem-se no rol as teorias sociais da ação 

(Jescheck/Wessels/Beulke), que acrescentam ao conceito de conduta o componente 

da relevância social; a teoria negativa da ação (Herzberg/Harro Otto), que define 

conduta como a evitável não evitação do resultado na posição de garantidor; a teoria 

pessoal da ação (Claus Roxin), que define conduta como sendo a manifestação da 

personalidade, excluídos todos os fenômenos somático-corporais insuscetíveis de 

controle do ego; etc. Em todas essas teorias, a análise subjetiva está presente, não 

se garantindo espaço à responsabilidade penal objetiva. Eis o traço, portanto, que 

marca as teorias relacionadas à ação criminosa, desde as mais antigas até as mais 

novas. Estão todas insertas, pois, no modelo da responsabilidade penal subjetiva, 

que examina, pouco importa o momento, o dolo e a culpa, bem como as 

circunstâncias anímicas que se agregam a tais elementos de ordem subjetiva. 

 

 Ressai esclarecer que, no Brasil, a teoria finalista da ação é do agrado da 

maior parte da comunidade doutrinária. E para essa teoria, como visto, o aspecto 

psicológico da conduta recebe atenção tão grande que sua análise se dá já no 

campo da tipicidade. Não é equivocada a afirmação, portanto, de que, no Direito 

brasileiro, o sistema da responsabilidade penal subjetiva é reforçado pela própria 

teoria finalista da ação, para a qual a análise do elemento subjetivo é fundamental. 

 

 O fato é que esse modelo subjetivo, salientado pelo finalismo, se faz sentir em 

diversos segmentos do sistema penal mundial. No Direito Penal brasileiro, essa 

perspectiva se apresenta de maneira muito clara em diversos canais do 

ordenamento jurídico. Um a um, esses canais mostram que o sistema penal pátrio, a 

exemplo do que se verifica no restante do mundo, encontra seu alicerce não apenas 
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no campo da manifestação do pensamento, mas também, e sobretudo, no campo do 

pensamento em si. 

 

 O primeiro desses canais, indubitavelmente, diz respeito à classificação dos 

crimes em dolosos e culposos, canal do qual defluem, aliás, todos os demais. As 

noções de dolo e de culpa, conceitos surgidos inicialmente como elementos da 

culpabilidade85, representam, por assim dizer, a pedra angular no que tange à 

subjetivação do Direito Penal. E a justificativa para a construção desses dois 

elementos é assim apresentada por Francisco de Assis Toledo86: 

 

Com o passar do tempo e com o aprimoramento da cultura, começou-se a 
perceber a grande diferença existente entre o causar inevitavelmente um 
dano e o causar um dano inevitável. Da observação talvez dos fenômenos 
físicos da natureza, percebeu-se que existe algo que distingue, por 
exemplo, a morte causada por um raio da morte resultante de um 
assassinato. E percebeu-se mais: percebeu-se que esse algo, esse que 
distingue um fato do outro, constitui um importante aspecto só peculiar ao 
agir humano – a evitabilidade do fato. Percebeu-se, ainda, que essa 
evitabilidade do fato residia no interior do ser humano, no seu psiquismo, 
isto é, na faculdade que tem o homem de prever os acontecimentos, de não 
querer ou de querer esses acontecimentos e, portanto, de evitá-los, de 
provocá-los em certas circunstâncias, de manipulá-los (...). Com isso, ao 
lado da evitabilidade descobriu-se igualmente a previsibilidade e a 
voluntariedade do resultado danoso. 

 

 A diferença entre infrações dolosas e culposas, que atualmente está sediada 

no artigo 18 do Código Penal brasileiro, repousa única e exclusivamente na zona do 

pensamento, da vontade, tendo em vista que o aspecto externo de uma conduta 

dolosa (a manifestação) pode ser idêntico ao de uma conduta culposa.  

 

 Na modalidade direta do crime doloso, o sujeito pratica a conduta pensando 

em produzir (e querendo produzir) o resultado lesivo por ele previsto. No crime 

doloso, em sua modalidade indireta, o sujeito pratica a conduta pensando que, se 

vier a produzir o resultado lesivo previsto, assumi-lo-á (dolo eventual), ou pensando 

em produzir qualquer dos resultados que venham a se lhe abrir como alternativos, 

                                                            
85 José Francisco Cagliari informa que o dolo e a culpa, na Teoria Psicológica da Culpabilidade e na 
Teoria Psicológica-Normativa da Culpabilidade, integravam a culpabilidade. Foi a partir da Teoria 
Finalista da Ação que o dolo e a culpa passaram a integrar a tipicidade. O pós-finalismo, por sua vez, 
apresenta autores (Wessels, Roxin e outros) que defendem a dupla posição do dolo e da culpa, 
elementos que fariam parte tanto da tipicidade quanto da culpabilidade (José Francisco Cagliari, O 
dolo e a culpa na evolução do conceito de culpabilidade, Campinas: Bookseller, 2006, passim).  
86 Francisco de Assis Toledo apud José Francisco Cagliari, O dolo e a culpa na evolução do 
conceito de culpabilidade, Campinas: Bookseller, 2006, p.12. 
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ainda que eventualmente lesivos (dolo alternativo). No crime culposo com 

consciência (culpa consciente), por sua vez, o agente realiza a ação pensando que o 

resultado lesivo por ele previsto não será produzido. Já na modalidade inconsciente 

do crime culposo (culpa inconsciente ou em sentido estrito), o indivíduo perpetra a 

conduta pensando em produzir resultados não lesivos, mas, por falta de cuidado e 

de previsão, vem a produzir um ou mais resultados lesivos. Como se percebe, a 

diferença entre todas essas modalidades de crime repousa unicamente no elemento 

subjetivo, já que, em termos objetivos, pode não haver qualquer distinção. 

 

 Vale mencionar, quanto a esse primeiro canal de subjetividade, que, segundo 

Patrícia Laurenzo Copello87: 

 

(...) o dolo, como pressuposto do delito, aparece pela primeira vez no Direito 
romano, onde foi concebido com perfis muito nítidos e definidos, 
identificando-o com a intenção ou, melhor ainda, com a “má intenção” ou 
malícia na realização do fato ilícito. Desde modo, ficava superada a primitiva 
concepção do ilícito penal como mera causação objetiva de resultados, 
exigindo-se a “intenção imoral dirigida a um fim antijurídico” – o “dolus 
malus” – como fundamento para a aplicação da pena pública. 

 

 Impende registrar que a classificação dos crimes em dolosos e culposos 

propicia, ainda, investidas de maior alcance no campo da subjetivação. Basta ver 

que, em determinados tipos penais, não se prevê apenas o dolo genérico, mas se 

fez menção expressa ao chamado dolo específico, que espelha, de forma direta, a 

proposta finalística do agente. Domais, é dos referidos elementos psíquicos que 

deriva, também, o chamado preterdolo, situação anímica que se caracteriza pelo 

dolo no momento antecedente e pela culpa na fase da consequência. Isso sem falar 

dos conhecidos graus de intensidade do dolo e da culpa, que servem de parâmetro 

à aplicação e dosagem da pena. 

 

 O segundo canal de subjetividade, por seu turno, acena para a punibilidade 

da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal brasileiro. Como se 

sabe, no sistema pátrio, a exemplo do que ocorre na maioria dos países, a tentativa 

é punida mesmo quando não chega a produzir lesão alguma. Na tentativa, portanto, 

o que importa não é o dano propriamente dito, o aspecto objetivo, a manifestação. O 

                                                            
87 Patrícia Laurenzo Copello apud Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, 12 ed, Rio de 
Janeiro: Impetus, 2010, p.177. 
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que de fato interessa no contexto do crime tentado é o “querer consumar o crime”, a 

vontade reprovável, o aspecto interno, portanto88. Daí ser a punibilidade da tentativa 

o segundo canal de subjetividade do sistema penal brasileiro. Isso porque, não fosse 

a interferência penal no âmbito anímico da conduta, a tentativa não poderia receber 

punição quando não produzisse nenhuma lesão. 

 

 Vale observar, entretanto, que a tentativa não é punida quando a conduta 

sequer detém potencial de ofensa. Trata-se do chamado crime impossível, que 

adiante receberá atenção maior. A impossibilidade de punição da tentativa inidônea 

é, indubitavelmente, o mais destacado argumento para quem defende que, no Brasil, 

a punibilidade da tentativa segue orientação objetiva, e não subjetiva. Todavia, 

esclarecedor é o comentário de Marina Becker89, para quem o instituto da tentativa 

possui caráter subjetivo. Confira-se: 

 

A primazia do desvalor da ação está evidenciada em todo o instituto da 
tentativa. Se o agente, querendo matar, apenas fere a vítima, deverá 
responder não pelo delito consumado de lesões corporais, que constitui o 
resultado efetivo de sua conduta, mas por tentativa de homicídio. Se o 
fundamental fosse o desvalor do resultado, a solução seria oposta. 

 

 Quanto ao terceiro canal de subjetividade, tal é representado pelos institutos 

da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, previstos no artigo 15, e pelo 

arrependimento posterior, previsto no artigo 16, ambos do Código Penal brasileiro. 

Na desistência voluntária, o sujeito tem condições objetivas de continuar a execução 

delitiva, mas, ao refletir sobre o comportamento que está realizando, deixa de 

prosseguir. No arrependimento eficaz, o sujeito, já tendo esgotado todos os 

possíveis meios de ofensa, pensa com melhor juízo no que fez e, com êxito, evita 

que o resultado lesivo se produza. No arrependimento posterior, o indivíduo, já tendo 

consumado o delito, pensa melhor no que fez e, antes de que seja recebida a 

denúncia ou a queixa, resolve restituir a coisa ou reparar o dano. 

 

                                                            
88 Não seria justo deixar de mencionar que uma parte da doutrina, sectária das teorias objetivas, 
fundamenta a punição da tentativa por conta da exposição do bem jurídico. É o que leciona Marina 
Becker, para quem, no entanto, as modernas tendências fundamentam a punição do delito mais no 
desvalor da ação do que no desvalor do resultado (Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: 
Siciliano Jurídico, 2004, p.101-104). 
89 Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, p.111. 
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 É de se notar que o Direito Penal, por meio desses institutos, ingressa mais 

uma vez no campo do pensamento, a fim de alterar as consequências penais a 

serem suportadas pelo sujeito ativo. É certo que a configuração dos mencionados 

institutos depende de uma série de requisitos – objetivos, inclusive –, mas o requisito 

que serve de base a todos eles é o “prestigiável” conteúdo volitivo do agente. A 

minimização do rigor penal se dá porque o Direito, ao ingressar na zona do 

pensamento do agente, encontra algo que, de certo modo, merece recompensa. 

Mesmo quando se registra a ausência de algum dos requisitos necessários à 

configuração de tais institutos, o prestígio ao pensamento do indivíduo pode se dar 

pela via de circunstâncias a serem consideradas na dosagem da pena. 

 

 Alguém poderia dizer que tais institutos representam, na verdade, estratégias 

de política criminal, não formas de recompensa à vontade do indivíduo. Ora, que 

sejam medidas de política criminal não se questiona, sobretudo em relação ao 

arrependimento posterior, mas que a vontade do indivíduo é a pilastra que sustenta 

os três institutos parece igualmente distante de dúvidas. O próprio arrependimento 

posterior, em que o propósito político se mostra com maior evidência, não repousa 

só na inexistência de prejuízo, mas tem por fundamento, segundo Julio Fabbrini 

Mirabete90, “a exteriorização do estado psíquico do agente, ou seja, o próprio 

arrependimento que identifica a causa de redução da pena. É indispensável se colha 

da restituição da res ou reparação do dano uma evolução positiva na vontade do 

agente”. 

 

 O quarto canal de subjetividade, por sua vez, prende-se à matéria do erro 

jurídico-penal, tanto do erro de tipo quanto do erro de proibição. No erro de tipo, 

previsto no artigo 20 do Código Penal brasileiro, o sujeito pratica a conduta 

criminosa sem saber que está a prencher os elementos de determinado tipo penal. 

Em tal modalidade de erro, que incide justamente na formação da vontade, interessa 

muito mais o aspecto subjetivo da conduta do que seu aspecto objetivo. Basta ver, 

por exemplo, que a inevitabilidade do erro essencial induz à exclusão do crime, 

pouco importando o resultado ocorrido. Além disso, o §3º do citado dispositivo é 

claro ao estabelecer que, no erro acidental sobre a pessoa (“error in persona”), o 

                                                            
90 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 2005, 
p.164-165. 
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que importa é a intenção do agente, não o resultado obtido, tanto porque o indivíduo 

responde como se tivesse atingido a vítima visada, a despeito de não ter passado 

esta, conforme frisa Paulo José da Costa Junior91, pelo menor dos perigos. Aliás, 

idêntica regra se estende ao erro na execução por unidade simples, previsto na 

primeira parte do artigo 73 do Código Penal. Em matéria de erro de tipo, portanto, 

seja na formação da vontade ou na execução, o que se põe em relevo é, sem 

dúvida, o aspecto anímico da conduta, não o seu coeficiente físico. 

 

 No erro de proibição, por sua vez, previsto no artigo 21 do Código Penal 

brasileiro, o sujeito pratica um crime sem saber que sua conduta é considerada 

criminosa ou, ainda, pratica um crime pensando que está agindo ao agasalho de 

alguma descriminante. Em ambos os casos, o indivíduo pratica uma conduta 

criminosa, produz um resultado lesivo, mas, sendo inevitável o seu erro, há exclusão 

da culpabilidade. Também aqui, portanto, toma-se em consideração, sob 

determinado aspecto, o coeficiente psíquico da conduta, tendo em vista que o que 

se passa na mente do indivíduo é um dos requisitos, e certamente o mais 

importante, para que se configure o erro de proibição. 

 

 Também não podem ser esquecidas as hipóteses de descriminante putativa 

fática, previstas no artigo 20, §1º, do Código Penal pátrio. Sejam modalidades de 

erro de tipo (teoria limitada da culpabilidade) ou de erro de proibição (teoria extrema 

da culpabilidade), sejam modalidades de erro sui generis (teoria da culpabilidade 

que remete às consequências jurídicas), as descriminantes putativas fáticas também 

são analisadas sob o prisma subjetivo. É exatamente o conteúdo psíquico do 

agente, afinal, que determina se sua conduta sinaliza ou não uma situação de erro.   

 

 Assim, a matéria do erro jurídico-penal representa, sem dúvida, o quarto canal 

de subjetividade do Direito Penal brasileiro. Tanto nas hipóteses de erro de tipo 

quanto nas hipóteses de erro de proibição, afinal, é para o aspecto anímico da 

conduta que se atenta, embora também devam estar presentes certos elementos de 

ordem objetiva, como é o caso da potencialidade de conhecimento nas hipóteses de 

erro de proibição. 

                                                            
91 Paulo José da Costa Junior, Curso de Direito Penal, 10 ed, São Paulo: Saraiva, 2009, p.113. 
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 O quinto canal de subjetividade, por seu turno, diz respeito à matéria da 

justificação, prevista no art.23 do Código Penal92. Vale observar, neste contexto, a 

afirmação de Miguel Reale Junior93: 

 

O conjunto dos elementos do tipo da legítima defesa é revelador dos 
valores constitutivos do núcleo da estrutura normativa, destacando-se a 
necessidade de reação para defesa de um interesse contra um ataque 
injusto. Assim, da ocorrência de todos os elementos da figura permissiva 
pode-se inferir a subjetividade do agente no sentido de ser movido pela 
intenção de agir para se defender (...). 
 
 

O comentário acima transcrito se estende, na verdade, a todas as causas de 

justificação, uma vez que o indivíduo somente se beneficia da justificante se souber 

que está a se manifestar ao abrigo desta. Para que se possa analisar, portanto, a 

possibilidade de exclusão do crime a partir de uma descriminante é indispensável o 

exame do aspecto anímico do comportamento perpetrado. Outro não é, aliás, o 

magistério de Rogério Greco94, que assevera que “além dos referidos elementos 

objetivos, deve o agente saber que atua amparado por uma causa que exclua a 

ilicitude de sua conduta, sendo este, portanto, o indispensável requisito de ordem 

subjetiva”. 

 

Assim, as justificantes previstas pelo sistema jurídico-penal somente se 

configuram quando o sujeito sabe que está agindo sob a proteção do Direito. O 

pensamento do agente, portanto, deve estar dirigido para o uso de uma dada 

permissão. Desse modo, pode-se dizer que, também na matéria das descriminantes, 

o Direito Penal leva em consideração o pensamento do indivíduo. 

 

 Já o sexto canal de subjetividade encontra sede na matéria do concurso de 

pessoas. Como se sabe, a configuração do concursus delinquentium se dá quando 

os sujeitos ativos se conectam por um liame psicológico, isto é, quando os sujeitos 

                                                            
92 A doutrina reconhece a existência de outras justificantes além das previstas no artigo 23 do Código 
Penal, mas, para o propósito da presente pesquisa, basta que a atenção se volte para o citado 
dispositivo.  
93 Miguel Reale Junior, Instituições de direito penal: parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p.160. 
94 Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.1, 12 ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, 
p.304. 
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envolvidos, por prévio ajuste ou adesão no momento da conduta, pensam em 

praticar o crime coletivamente. É o que leciona Rogério Greco95: 

 

O terceiro requisito indispensável à caracterização do concurso de pessoas 
diz respeito ao chamado liame subjetivo, isto é, o vínculo psicológico que 
une os agentes para a prática da mesma infração penal. Se não se 
conseguir vislumbrar o liame subjetivo entre os agentes, cada qual 
responderá, isoladamente, por sua conduta.  

 

 Na mesma direção, e com ainda maior ênfase, Miguel Reale Junior96 aponta o 

vínculo subjetivo entre os agentes coligados como elemento definidor do concurso 

de pessoas. É o que se depreende do seguinte trecho: 

 

É o acordo de vontades o elemento definidor do concurso de pessoas, o 
fator que tipifica a participação de duas ou mais pessoas na prática de uma 
ação delituosa como concurso de pessoas, pois se cada um realiza uma 
fração do crime é o elemento psicológico que permite a tipificação dos atos 
parciais e o reconhecimento da estrutura do concurso de essoas, formado 
não pela soma destes atos parciais, mas por sua integração em uma 
unidade alicerçada no fim comum.    

 

 Pode-se afirmar, portanto, que o material psíquico relacionado à ação de mais 

de um agente recebe, no Direito Penal brasileiro, importância fundamental no estudo 

do concurso de pessoas. O que cada indivíduo pensa quando atua ao lado de outros 

indivíduos, afinal, é levado em consideração, principalmente quando se expõe à 

análise a denominada cooperação dolosamente distinta, prevista no art.29, §2º, in 

verbis: “Art.29, §2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, 

ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até a ½ (metade), na 

hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave”. 

 

 Quanto ao sétimo e último canal de subjetividade, este se refere às diversas 

circunstâncias de caráter subjetivo que, no momento da fixação da pena, funcionam 

como circunstâncias judiciais, que compreendem os fatores previstos no art.59, 

caput, do Código Penal, ou como circunstâncias legais, que compreendem as 

agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e de diminuição de 

pena. 

                                                            
95 Idem, p.408. 
96 Miguel Reale Junior, Instituições de direito penal: parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p.320. 
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 As circunstâncias judiciais são os fatores levados em conta na primeira fase 

da dosimetria da pena (fase da fixação da pena-base). De todos esses fatores, 

arrolados no art.59 do Código Penal – considerado o dispositivo mais importante do 

Código97–, chamam atenção a personalidade do agente e os motivos do crime, 

circunstâncias diretamente ligadas ao “como” e ao “por que” o indivíduo pensa, 

sente, deseja, etc. 

 

 A personalidade, muito embora seja objeto de muita controvérsia no âmbito 

da Psicologia e da Psiquiatria, tem sido entendida pela jurisprudência pátria, 

segundo Juarez Cirino dos Santos98, como um “conjunto de sentimentos/emoções 

pessoais distribuídos entre os polos de emotividade/estabilidade, ou de 

atitudes/reações individuais na escala sociabilidade/agressividade”99. Assim, quando 

a medição da reprovabilidade do agente leva em conta a personalidade deste, o que 

se está fazendo é vasculhar todos os elementos internos que tornam o indivíduo o 

ser único que é. Nesse passo, portanto, o Direito Penal toma em consideração o que 

o indivíduo pensa, sente e deseja. Daí afirmar Magalhães Noronha100: 

 

A personalidade do criminoso é outro elemento para o qual deve o 
magistrado volver suas vistas. Com isso, “quer-se dizer”, escreve o douto 
Hungria, “antes de tudo caráter, síntese das qualidades morais do indivíduo. 
É a psique individual, no seu modo de ser permanente. O Juiz deve ter em 
atenção a boa ou má índole do delinqüente, seu modo ordinário de sentir, 
de agir ou reagir, a sua maior ou menor irritabilidade, o seu maior ou menor 
grau de entendimento e senso moral. Deve retraçar-lhe o perfil psíquico. 

 

                                                            
97 Damásio Evangelista de Jesus, Direito penal: parte geral, V.1, 28 ed, São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.556. 
98 Juarez Cirino dos Santos, Manual de direito penal: parte geral, São Paulo: Conceito Editorial, 
2011, p.312. 
99 A personalidade pode ser entendida como o conjunto de atributos que tornam a pessoa um ser 
único. Esse conjunto de atributos possui oito características, que Howard  S. Friedman e Miriam W. 
Schustack resumem do seguinte modo: “Primeiramente, esse indivíduo é influenciado por aspectos 
insconscientes, forças que não estão na consciência imediata. (...) Em segundo lugar, o indivíduo é 
influenciado pelas chamadas forças do ego, que oferecem um sentimento de identidade ou self. (...) 
Em terceiro lugar, uma pessoa é um ser biológico, com uma única natureza genética, física, 
fisiológica e temperamental. (...) Em quarto lugar, as pessoas são condicionadas e modeladas pelas 
experiências e pelo ambiente à sua volta. (...) Em quinto lugar, as pessoas têm uma dimensão 
cognitiva. (...) Em sexto lugar, um indivíduo é um conjunto de traços, habilidades e predisposições 
específicos. (...) Em sétimo lugar, os seres humanos têm uma dimensão espiritual em relação à 
própria vida, que os enobrece e os induz a ponderar sobre o significado de sua existência. (...) Em 
oitavo lugar, e finalmente, a natureza do indivíduo é uma interação contínua entre a pessoa e 
determinado ambiente” (Howard S. Friedman e Miriam W. Schustack, Teorias da personalidade, 
tradução de Beth Honorato, São Paulo: Prentice Hall, 2004, p.2-3). 
100 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.243. 
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 Os motivos do crime, por sua vez, também são analisados sob ótica subjetiva. 

O motivo, afinal, que já foi estudado na primeira parte da presente dissertação, é, 

como acentua Juarez Cirino dos Santos101, o “aspecto dinâmico de pulsões 

instintuais do id, atualizadas em estímulos internos”, que podem ser positivos ou 

negativos (egoísmo, cólera, prepotência, luxúria, ganância, avidez, cobiça, vingança, 

gratidão, sentimento de honra, revolta contra a injustiça, etc.). Assim, o que o 

indivíduo pensa, sente e deseja também é considerado quando se busca 

compreender o plexo de motivos determinantes da ação. 

 

 À vista do exposto, não há dúvida de que a interferência do Direito Penal 

brasileiro no âmbito subjetivo da conduta se dá, também, na contextura das 

circunstâncias judiciais. Quando se analisa a personalidade do agente e os motivos 

que determinam a prática da conduta criminosa, afinal, a intromissão penal no 

âmbito psicológico do indivíduo se torna visível. 

 

 Além das circunstâncias judiciais, influem na dosimetria da pena, ainda, as 

circunstâncias legais. Estas englobam as agravantes e as atenuantes previstas, 

respectivamente, nos arts.61 e 65 do Código Penal, bem como as causas de 

aumento e de diminuição de pena, que se encontram espalhadas por todo o Código 

Penal.  

 

 As agravantes e atenuantes, como cediço é, são circunstâncias examinadas 

na segunda fase da dosimetria da pena. Dentre elas, saltam aos olhos a agravante 

relativa ao motivo fútil ou torpe, a agravante referente à paga ou promessa de 

recompensa, a atenuante relativa aos motivos de relevante valor social ou moral, 

dentre outras. Tais circunstâncias, como se pode notar, são de ordem subjetiva e se 

relacionam com o pensar, o sentir e o querer do agente. Assim, por exemplo, se o 

indivíduo furta um automóvel de seu ex-patrão porque entende que este não agiu 

corretamente ao demiti-lo (crime praticado por motivo de vingança), incide na 

segunda fase da dosagem da pena a agravante genérica prevista no art.61, II, a, do 

Código Penal. Por outro lado, se o indivíduo furta o mesmo automóvel porque tem a 

intenção de suprir as necessidades de uma família pobre (crime praticado por motivo 

                                                            
101 Juarez Cirino dos Santos, Manual de direito penal: parte geral, São Paulo: Conceito Editorial, 
2011, p.312. 
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de relevante valor moral ou social), incide na segunda fase da dosimetria da pena a 

atenuante genérica prevista no art.65, III, a, do Código Penal. Em tais situações, é 

muito clara a interferência do Direito Penal na esfera subjetiva do indivíduo. 

 

 A terceira fase da dosimetria da pena, por sua vez, é marcada pelas causas 

de aumento e de diminuição de pena. Tais causas aparecem tanto na Parte Geral 

quanto na Parte Especial do Código Penal. Muitas delas já foram vistas de 

ampassam em páginas anteriores, como é o caso, por exemplo, do arrependimento 

posterior (art.16, CP), da tentativa (art.14, II, CP), do erro evitável sobre a ilicitude do 

fato (art.21, parte final, CP), etc. Em muitas das majorantes e minorantes, o que se 

leva em conta é o conteúdo intencional do agente. Exemplo disso é o conatus, que 

se assenta sobre a vontade direcionada à consumação do crime.  

 

 Afora as circunstâncias judiciais e legais mencionadas, também merecem 

nota as chamadas circunstâncias qualificadoras, que formam um tipo penal derivado 

com margens penais próprias. Ocorre que, dentre as diversas qualificadoras 

previstas no Direito Penal pátrio, não são poucas as que possuem caráter subjetivo, 

como é o caso da qualificadora do motivo torpe no homicídio (art.121, §2º, I, CP). 

Por isso, é justa a afirmação de que, também no tema da qualificação de crimes, a 

interferência subjetiva do Direito Penal brasileiro se faz presente. 

 

 Por todo o exposto, procede a assertiva de que as circunstâncias judiciais e 

legais que integram as fases da dosimetria da pena representam o sétimo canal de 

subjetividade do Direito Penal pátrio. O que o indivíduo pensa, sente e deseja ao 

perpetrar uma conduta criminosa (e, mais do que isso, o que o indivíduo é) tem lugar 

de destaque no âmbito da fixação da pena, isto é, no âmbito da gradação da 

censura merecida pelo agente. 

  

 Além dos sete canais de subjetividade anteriormente analisados, outros vários 

assinalam a legislação penal especial, como é o caso, exempli gratia, dos requisitos 

subjetivos exigidos pela Lei n. 9.099/95 para a transação penal e para a suspensão 

condicional do processo, bem como dos requisitos de ordem subjetiva exigidos pela 

Lei n. 9.605/98 para a substituição das penas privativas em liberdade em restritivas 

de direito. De qualquer forma, os principais canais pelos quais se manifesta o caráter 
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subjetivo do Direito Penal encontram-se delineados acima. Como dito, quase todos 

os canais partem de um denominador comum, qual seja, a classificação dos crimes 

em dolosos e culposos. A causalidade normativa, que limita o regressus ad infinitum 

em matéria de nexo causal, é, por assim dizer, a regra que forja toda a estrutura 

subjetiva caracterizadora do sistema penal moderno. Sempre que um fato 

objetivamente criminoso é praticado, o Estado imediatamente examina o 

pensamento do agente para determinar se o crime é doloso ou culposo, defluindo 

desse ponto de partida todas as demais regras concernentes à tentativa, ao erro, 

etc. 

 

  Todos os canais de subjetividade apontados servem, portanto, para mostrar 

que o Direito Penal brasileiro, cujo sistema se assemelha à da maioria dos países, 

tem uma estrutura que não se sustenta apenas na conduta objetiva, tampouco na 

lesão ou ameaça de lesão, mas se apoia também, e principalmente, no aspecto 

subjetivo da conduta, levando em consideração não apenas a manifestação do 

pensamento, mas o pensamento em si. 

 

8 O DIREITO PENAL BRASILEIRO E SUA ABSTENÇÃO NA ESFERA DO 

PENSAMENTO 

 

 Se, em diversos segmentos do sistema jurídico-penal brasileiro, a esfera do 

pensamento é flagrantemente invadida pelo Estado e considerada para efeito de 

aplicação da pena, em setores outros, no entanto, o pensamento fica livre de 

qualquer juízo de valor. Em certas situações, por mais repugnantes que se possam 

julgar as intenções do sujeito ativo, o Direito Penal, ignorando-as, não se faz aplicar. 

Em outras, por mais puros ou benevolentes que possam se mostrar os propósitos do 

indivíduo, o Direito Penal, relegando-os a simples causas de eventual redução da 

pena, se faz aplicar. É o que será visto nos tópicos a seguir. 

 

 

8.1 “Cogitationes poenam nemo patitur” 

 

 A primeira situação em que o Direito Penal brasileiro ignora o conteúdo 

volitivo do agente diz respeito à cogitação impunível (Cogitationes poenam nemo 
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patitur). É regra basilar do Direito Penal que se o crime não chega sequer à fase da 

tentativa, punição alguma se impõe. Isso significa que, se o sujeito tem 

pensamentos extremamente cruéis em relação a seu desafeto e planeja atacá-lo, o 

Direito Penal não intervém se a execução delitiva sequer chega a ser iniciada. 

 

 Para Miguel Reale Junior102, a velha parêmia “cogitationes poena nemo 

patitur” representa uma “exigência óbvia de segurança jurídica, sob o grave risco de 

se punir intenções verbalizadas da prática futura de delito ou até mesmo desejos 

longínquos”. 

 

 A exigência óbvia de segurança jurídica a que se refere o autor é também 

prestigiada por Alfredo L. Repetto103, que, atentando para a questão da mera 

cogitação, escreve: 

 

(...) porque el hombre puede establecer leyes sobre aquellas cosas de que 
puede juzgar. Mas el juicio del hombre no puede tener lugar acerca de los 
movimientos internos, que están ocultos, sino solamente acerca de los 
actos externos que aparecen (S.T., I-II, q. 91.a.4). 
(...) pues se impone pena legal sino por las cosas, de que puede juzgar el 
legislador, porque la ley castiga previo juicio. Y el hombre, que es legislador 
en lo humano, no puede juzgar sino de los actos exteriores, dado que los 
hombres ven lo que aparece, como se dice (I Reg.16,7). 
 
 

 Marina Becker104, explicando que a cogitação é a fase inicial do processo e o 

germinar da ideia criminosa na mente do agente, anota: 

 

Esta fase, entretanto, é absolutamente impune e, em princípio, não 
interessa ao Direito Penal, uma vez que se desenvolve no campo 
impenetrável do “claustro psíquico” e, conforme antiga máxima latina, só 
Deus pode auscultar o coração (Solus Deus est cordium scrutator). 

  

 Embora sabendo que, conforme assevera Quintano Ripollés105, “a 

cogitationes poenam nemo patitur romano no siempre fue tenido em cuenta por la 

                                                            
102 Miguel Reale Junior, Instituições de direito penal: parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p.33. 
103 Alfredo L. Repetto, El acto culpable: el dolo y la culpa como sus formas, Buenos Aires: 
Cathedra Jurídica, 2007, p.28. 
104 Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, p.51. 
105 Quintano Ripollés apud Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, 
p.53. 
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legislación y menos por la practica”106, a comunidade jurídico-penal é, hoje, bastante 

segura em relação à impossibilidade de se punir o pensamento. Parece assumir tom 

de consenso, afinal, a emblemática oração de Francesco Carrara107: “Castigar o 

pensamento é a fórmula comum com que se designa o apogeu da tirania”. 

 

 Em atenção à citada parêmia latina, o Direito Penal brasileiro também não 

pune a mera cogitação. O que o sujeito pensa ou deixa de pensar não importa para 

o universo jurídico. Ainda que o ser humano tenha pensamentos terríveis, 

inescrupulosos, pervertidos, o Direito Penal brasileiro entende que não lhe é dado 

penetrar em tal mérito. Corroborando tal ideia, adverte Aníbal Bruno108: “Os 

pensamentos e desejos criminosos, objeto, embora, de apreciação sob critério 

religioso e moral, escapam à consideração do Direito punitivo”. 

 

 Esta é, portanto, a primeira situação em que o Direito Penal brasileiro se 

abstém de trabalhar com elementos do pensamento humano. É a primeira situação 

em que o Direito Penal, isolando o conteúdo psíquico do fato realizado, olha 

unicamente para o aspecto externo da conduta e aí, nada encontrando, sai sem 

deixar rastros. 

 

8.2 Crime impossível 

 

 A segunda situação em que os pensamentos do indivíduo caem à absoluta 

irrelevância se refere ao crime impossível. O crime impossível (que também recebe 

o nome de tentativa impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase-

crime) encontra-se previsto no art.17 do Código Penal brasileiro, in verbis: “Art.17. 

Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”. 

 

 A marca do crime impossível, pois, como se depreende da redação legal, é a 

impossibilidade de consumação. Impossível é o crime que não tem condições de se 

                                                            
106 O autor faz referência a castigos despendidos para sonhos de subversão de Dionísio de Sicília e 
Tibério e à Constituição Quisquis de Arcádio e Honório, ao Edito de Rothari, à Bula de Oro e outros 
textos antigos e medievais que previam castigo para o pensamento de lesa majestade. 
107 Francesco Carrara apud Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, 
p.52. 
108 Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.184. 
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consumar jamais. Os esforços que o agente empreende revelam-se inúteis, razão 

pela qual o crime impossível, segundo Ricardo Antonio Andreucci109, também recebe 

a denominação de tentativa inútil. 

 

 A primeira situação que caracteriza o crime impossível – ineficácia absoluta 

do meio – ocorre, segundo Nelson Hungria110, “quando este, por sua própria 

essência ou natureza, é incapaz, por mais que se reitere o seu emprego, de produzir 

o evento a que está subordinada a consumação do crime”. São exemplos citados 

por Damásio Evangelista de Jesus111: tentar envenenar alguém por meio da 

ministração de açúcar (supondo-o arsênico), tentar atirar em alguém com arma 

descarregada (supondo-a carregada). O meio é absolutamente ineficaz, portanto, 

quando o seu emprego é incapaz de alcançar a consumação delitiva. Com uma 

arma descarregada, por exemplo, ninguém consegue desferir tiros contra o seu 

desafeto, por mais que insista em puxar o gatilho. 

  

 A segunda situação – impropriedade absoluta do objeto –, por sua vez, ocorre 

quando impróprio o objeto material, isto é, “o homem ou a coisa sobre o que incide a 

conduta do sujeito ativo”112. É o caso, por exemplo, do indivíduo que tenta matar 

alguém já morto, que tenta realizar abortamento em mulher que não se encontra 

grávida, etc. 

 

 Em ambas as situações, o sujeito supõe que seu comportamento reúne o 

conjunto de elementos de determinado tipo penal, quando, na verdade, não os 

reúne. É o que afirma Miguel Ángel Nuñez Paz113: “(...) na tentativa inidônea, o autor 

crê erroneamente na concorrência de um elemento objetivo do tipo inexistente 

(dispara contra uma pessoa morta, crendo-a viva; trata-se do chamado erro de tipo 

ao revés”. 

 

                                                            
109 Ricardo Antonio Andreucci, Manual de direito penal, 6 ed, São Paulo: Saraiva, 2010, p.98. 
110 Nélson Hungria apud Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.I, 12 ed, Rio de 
Janeiro: Impetus, 2010, p.277. 
111 Damásio Evangelista de Jesus, Direito penal: parte geral, V.1, 28 ed, São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 351. 
112 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.110. 
113 Miguel Ángel Nuñez Paz apud  Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.I, 12 ed, 
Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p.276. 
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 Ocorre que, no crime impossível, também se ignoram as intenções do 

indivíduo, também se releva seu coeficiente psíquico. Por mais abjetos e perversos 

que possam ser os pensamentos do sujeito ativo, o Direito Penal considera que seu 

comportamento, em razão de não representar risco efetivo ao bem jurídico, não 

pode ser punido sequer a título de tentativa. 

 

 A propósito, no campo do processo penal, o Supremo Tribunal Federal já 

consagrou, por meio da Súmula 145, o entendimento de que há crime impossível 

quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação do 

crime. Assim, mesmo que os pensamentos do sujeito ativo sejam inequivocamente 

voltados para a prática de determinado crime, crime algum se configura se a 

consumação delitiva não pode ocorrer por conta da própria ação da polícia. Em 

outras palavras, por piores que possam ser as intenções do sujeito ativo, o flagrante 

preparado afasta a tipicidade de seu comportamento. 

 

 Esta é, portanto, a segunda situação em que o Direito Penal brasileiro se 

abstém de trabalhar com elementos do pensamento humano. É a segunda situação 

em que o Direito Penal, deixando de lado o aspecto psíquico do fato perpetrado, 

olha exclusivamente para o coeficiente físico da conduta e aí, sem nada encontrar, 

sai desapercebido. 

 

8.3 Delito de alucinação 

 

 A terceira situação em que não se considera o aspecto anímico do indivíduo 

se dá na seara do delito de alucinação (ou delito putativo). No delito putativo, 

segundo Maggiore114, “o agente crê haver efetuado uma ação delituosa que existe 

somente em sua fantasia; em outras palavras, julga punível um fato que não merece 

castigo”. 

 

 No Brasil, o delito putativo também não recebe punição. É o que esclarece 

Marina Becker115: 

                                                            
114 Maggiori apud Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.I, 12 ed, Rio de Janeiro: 
Impetus, 2010, p.280. 
115 Marina Becker, Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, p.184. 
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O crime putativo por erro sobra a ilicitude do fato, ou erro de direito às 
avessas, ocorre quando o agente, equivocadamente, considera que sua 
conduta é proibida. Esta figura é expressamente prevista na legislação 
italiana: “Non è punible chi commette un fatto con costituinte reato, nella 
supposizione erronea che constituisce reato”. Esta disposição é ociosa e, 
acertadamente, não foi prevista pelo legislador brasileiro. É desnecessário 
dizer que não se pune o agente que cometeu um fato que não é crime. A 
errônea suposição do agente é totalmente irrelevante para o direito, e a 
impunidade deriva do princípio da legalidade. 

 

 Vale enfatizar que o delito de alucinação não se confunde com o crime 

impossível. Na tentativa inidônea, conforme esclarece Juarez Cirino dos Santos116, é 

impossível a consumação do crime, porque existe um erro de tipo ao contrário, 

enquanto no delito de alucinação a consumação é impossível porque “existe um erro 

de proibição ao contrário: o sujeito imagina ser crime a ação atípica realizada”. 

 

 No delito de alucinação, mesmo apresentando pensamentos negativos e 

censuráveis sob o ponto de vista ético e religioso, o sujeito ativo não recebe 

qualquer sanção penal. Daí por que, mais uma vez, o aspecto anímico da conduta é 

desconsiderado pelo Direito Penal. 

 

 Esta é, portanto, a terceira situação em que o Direito Penal brasileiro se 

abstém de trabalhar com elementos do pensamento humano. É a terceira situação 

em que o Direito Penal deixa de se imiscuir no mundo psíquico do agente, fixando-

se exclusivamente no aspecto objetivo do comportamento praticado. Como, nesse 

caso, nada encontra que possa punir, o Direito Penal simplesmente não intervém. 

 

8.4 Crime culposo 

 

 A quarta situação em que não se toma em consideração o que quis o agente 

no momento da conduta (a sua boa intenção), senão para efeito de mera redução da 

pena, acena para o crime culposo. A culpa, conforme lembra Ricarco Antonio 

Andreucci117, pode ser de duas espécies, a saber: culpa inconsciente (ou culpa 

stricto sensu) e culpa consciente (ou culpa com previsão). Sob o ponto de vista 

subjetivo, a culpa inconsciente é a não previsão do previsível ou, na definição de 

                                                            
116 Juarez Cirino dos Santos, Manual de direito penal: parte geral, São Paulo: Conceito Editorial, 
2011, p.217. 
117 Ricardo Antonio Andreucci, Manual de direito penal, 6 ed, São Paulo: Saraiva, 2010, p.102. 
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Franz Von Liszt118, “é a causação ou o não-impedimento, por ato voluntário, de um 

resultado que não foi previsto, mas que podia sê-lo”. A culpa inconsciente, por sua 

vez, consiste, sob o ponto de vista subjetivo, na não-crença da produção de um 

resultado previsto. Assim, tanto na culpa consciente quanto na culpa inconsciente, o 

agente não quer produzir o resultado. Ao revés, se tivesse antevisto os efeitos que 

sua atuação produziria, o agente sequer teria agido. 

 

 Por isso, o tema da culpa se assenta sobre uma espécie de responsabilização 

objetiva. É o que escreve Mario C. Tarrío119: 

 

La imputación objetiva del resultado: La relación entre la acción violatoria 
del deber de cuidado y el resultado se podrá imputar objetivamente cuando, 
de haber sido realizada la acción prudente, no se habría producido el 
resultado. De aquí se deduce que, en general, no se dará la tipicidad si el 
resultado se hubiera producido aunque el autor hubiera puesto el cuidado 
exigido. En definitiva, resulta suficiente con que la acción ajustada al deber 
de cuidado hubiera impedido posiblemente la producción del resultado. Este 
requisito se denomina “conexión de antijuridicidad”, con lo que quiere 
expresarse que el resultado debe ser imputable objetivamente a la acción 
realizada sin el debido cuidado”. 

 

 É certo que a falta de previsão, principal característica do crime culposo, 

encontra sede no âmbito subjetivo, razão pela qual a culpa é considerada elemento 

subjetivo da conduta. Na mesma situação se encontra, outrossim, a crença que 

predica a modalidade consciente do crime culposo. Entretanto, pode-se pensar em 

objetiva imputação do resultado na medida em que não se leva em conta o querer 

do agente (se tal querer fosse considerado, afinal, a absolvição seria medida de 

rigor), mas se põe em relevo, em caráter objetivo, o descuido e, sobretudo, o dano. 

Daí anotar Julio Fabbrini Mirabete120: 

 

Enquanto nos crimes dolosos a vontade está dirigida à realização de 
resultados objetivos ilícitos, os tipos culposos ocupam-se não com o fim da 
conduta, mas com as consequências anti-sociais que a conduta vai 
produzir; no crime culposo o que importa não é o fim do agente (que é 
normalmente lícito), mas o modo e a forma imprópria com que atua.   

 

                                                            
118 Franz Von Liszt, Tratado de direito penal alemão, tradução de José Higino Duarte Pereira, Tomo 
I, Campinas: Russel Editores, 2003, p.290. 
119 Mario C. Tarrío, Teoría finalista del delito y dogmática penal, Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 
2008, p.163. 
120 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 2005, 
p.145. 
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 É seguro afirmar, portanto, que o crime culposo é mais um exemplo de 

situação em que o Direito Penal não se impõe propriamente em razão do que pensa 

ou do que deseja o indivíduo, mas se impõe em razão da conduta objetivamente 

considerada. Nesse sentido, é possível dizer que o Direito Penal, na disciplina do 

crime culposo, abstém-se de considerar a vontade do indivíduo, considerando esta 

apenas para efeito de redução da pena. 

 

8.5 Resquícios da responsabilidade penal objetiva 

 

 Como visto anteriormente, o sistema de responsabilidade penal que marca o 

Direito pátrio é subjetivo, haja visto que, além do dano, exige a configuração de 

determinado suporte anímico. No entanto, sobrevivem no Brasil, ainda hoje, alguns 

casos de responsabilidade penal objetiva, alguns resquícios do modelo objetivo de 

responsabilização penal. 

 

 O primeiro resquício da responsabilidade penal objetiva fica por conta do 

crime de rixa qualificada (Art.137, parágrafo único, CP). A qualificação do crime de 

rixa ocorre quando a contenda resulta em morte ou lesão de natureza grave. A 

situação, aqui, é a seguinte: se A, tendo a intenção de apenas desferir algumas 

bofetadas, participa de uma rixa que, no entanto, vem a ter encerramento com a 

morte de um dos participantes, A responde pela morte a partir da qualificadora 

prevista no parágrafo único.  “Pela simples participação em rixa qualificada”, frisa 

Ricardo Antonio Andreucci121, “já incorrerão na pena aumentada todos os rixosos”. 

Não se leva em consideração, neste caso, o intento de A, o coeficiente psíquico de 

seu comportamento, senão apenas em relação ao dolo de participar da rixa (animus 

rixandi). Em relação ao resultado morte, não se busca avaliar o aspecto subjetivo da 

conduta de A, razão pela qual a rixa qualificada constitui um resquício do modelo de 

responsabilidade penal objetiva. 

 

 A propósito, parte da doutrina considera que, na rixa qualificada pela lesão de 

natureza grave, não se exime do aumento de pena referente à qualificadora nem 

mesmo o rixoso que sofreu a lesão.  É o que se pode inferir dos seguintes julgados: 

                                                            
121 Ricardo Antonio Andreucci, Manual de direito penal, 6 ed, São Paulo: Saraiva, 2010, p.235. 
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TJRJ, RT550/354 e TACrSP, RT423/390. Embora tal entendimento encontre 

resistência por parte de alguns doutrinadores, dentre eles Paulo José da Costa 

Junior122, para quem “a agravante da lesão grave não se aplica àquele que a houver 

sofrido”, a verdade é que, pela literalidade do dispositivo, pouco importa a intenção 

dos participantes; basta a ocorrência do resultado qualificador para que todos, sem 

exceção, respondam pelo simples fato de terem participado da contenda. Há quem 

sustente, ainda, que responde pela qualificadora até mesmo o rixoso que deixa a 

briga antes da produção do resultado qualificador. 

 

 Não é pacífico, porém, que a rixa qualificada representa um resquício da 

responsabilidade penal objetiva. Se o indivíduo que ingressa numa briga 

generalizada pode prever que dela resulte evento mais grave (morte ou lesão de 

natureza grave) – e é sustentável a ideia de que tal previsibilidade, nessas 

circunstâncias, sempre existe –, satisfeito estará, para efeito de responsabilidade 

subjetiva, o requisito mínimo da culpa. De qualquer forma, a hipótese de rixa 

qualificada serve para mostrar que, a exemplo do que ocorre no campo dos crimes 

culposos, o Direito Penal, para compensar a gravidade do dano causado, deixa de 

lado o verdadeiro conteúdo subjetivo (ou pelo menos parte dele) que leva o indivíduo 

a agir.  

 

 Além da rixa qualificada, outra situação costuma ser apontada como resquício 

da responsabilidade penal objetiva: a prática delitiva decorrente de embriaguez, 

salvo a hipótese de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força 

maior. 

 

 No Direito Penal brasileiro, a embriaguez é tratada no art.28, II, do Código 

Penal, in verbis: 

 

Art.28. Não excluem a imputabilidade penal: 
(...); 
II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de 
efeitos análogos. 
§1º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente 
de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

                                                            
122 Paulo José da Costa Junior, Direito penal objetivo: comentários atualizados, 4 ed, Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2006, p.221. 
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inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. 
§2º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por 
embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao 
tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 

 Como se observa da leitura do dispositivo retrotranscrito, o indivíduo que 

comete um crime por estar embriagado só tem sua pena afastada ou diminuída se 

seu estado de embriaguez for decorrência de caso fortuito ou força maior. Se, por 

outro lado, o indivíduo se embriaga porque quer se embriagar (embriaguez 

voluntária) ou porque deixa de tomar os cuidados necessários (embriaguez culposa), 

sua imputabilidade não se exclui. Aplica-se, aqui, a Teoria da “actio libera in causa”, 

pela qual se reconhece que, embora não seja livre a ação causadora do evento, livre 

se manifesta a ação causadora da embriaguez. Neste contexto, vale citar Paulo 

José da Costa Junior123: 

 

Procura-se debalde justificar a imputabilidade penal na embriaguez, com a 
chamada actio libera in causa (ação livre na causa), na qual o agente 
voluntariamente se põe em estado de incapacidade psicológica, 
predispondo de si mesmo como instrumento de seu projeto criminoso (...). 
O legislador penal, ao considerar imputável aquele que em realidade não o 
era, fez uso de uma ficção jurídica. Ou melhor: adotou a responsabilidade 
objetiva. 
No direito penal português confessou-se que, embora  a “ingestão de 
bebidas alcóolicas ou substâncias tóxicas possa criar, em muitos casos, um 
verdadeiro estado de inimputabilidade, por outro, as necessidades de 
política criminal não consentem na imputabilidade do delinqüente”. 
O legislador pátrio não teve igual coragem. Preferiu “tapar o sol com a 
peneira”, adotando, sem o confessar, a responsabilidade anômala. Seria 
preferível ter confessado que, com base na defesa social, fora compelido a 
adotar nesse passo a responsabilidade objetiva, para evitar que criminosos 
fossem buscar no uso abusivo do álcool a escusa absolutória. 

 

 Não há como esconder o fato de que se ignora, também aqui, o aspecto 

anímico da conduta, pondo-se em relevo, uma vez mais, o dano causado. Trata-se, 

conforme denuncia Julio Fabbrini Mirabete124, de mais um resquício do modelo de 

responsabilidade penal objetiva, mesmo porque, conforme enfatiza José Frederico 

Marques125, é por um ficção jurídica que se considera o agente embriagado capaz 

de se autodeterminar. É inconstestável, portanto, o império, na hipótese em apreço, 

do versari in re illicita. O indivíduo, afinal, não tem a intenção de praticar o delito, 
                                                            
123 Ibidem, p.73-74. 
124 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 2005, 
p.155. 
125 José Frederico Marques, Tratado de direito penal, V.II, 2 ed, São Paulo: Saraiva, 1965, p.218. 
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sequer tem culpa direta na obra criminosa, mas o sistema penal, a exemplo do que 

ocorre nas situações anteriormente visitadas, abstém-se de penetrar na esfera 

psíquica do indivíduo e, pela magnitude do dano causado, considera imputável 

quem, na verdade, imputável não é. 

 

8.6 Participação impunível 

 

 Reza o art.31 do Código Penal que “O ajuste, a determinação ou instigação e 

o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não 

chega, pelo menos, a ser tentado”. Tal dispositivo, decorrente da regra de que não 

há crime sem princípio de execução, reforça a ideia de que, para o Direito Penal, o 

dano ocupa lugar de destaque. Sem a presença do dano (ou, pelo menos, do perigo 

de dano), as intenções do sujeito ativo, por mais malévolas que possam se mostrar, 

são ignoradas. 

 

 A citada regra é inovação trazida pela reforma penal de 1984, pois, na Parte 

Geral de 1940, o fato de sequer ter sido iniciada a execução não deixava o partícipe 

livre de sanção penal. Aplicava-se-lhe, afinal, medida de segurança (liberdade 

vigiada durante um ano), providência aceita, segundo Basileu Garcia126, por muitos 

códigos modernos. Atualmente, porém, levando-se à risca o caráter acessório da 

participação127, esta não é punida quando a conduta principal sequer constitui ato de 

execução. Pouco importam, nesse passo, as intenções do partícipe; pouco interessa 

o seu propósito maligno. 

  

 Não é demais trazer a lume, outrossim, que da mesma irrelevância jurídica se 

qualifica o oferecimento para delinquir128. Embora tal hipótese não tenha sido 

                                                            
126 Basileu Garcia, Instituições de direito penal, Tomo I, 7 ed, São Paulo: Saraiva, 2008, p.527. 
127 Giuseppe Bettiol, Direito penal, tradução de Paulo José da Costa Junior e Alberto Silva Franco, 
V.II, São Paulo: Revista dos Tribunais, p.260. 
128 Em relação ao oferecimento para delinquir, interessa o comentário de Basileu Garcia: “Esse 
problema foi suscitado pela primeira vez, no século passado, em acontecimento que ficou célebre. 
Um caldeireiro belga chamado Poncelet, em carta dirigida ao arcebispo de Paris, ofereceu-se para 
matar Bismark, o Chanceler de Ferro, pedindo como recompensa o pagamento de 40.000 francos. É 
escusado acrescentar que não foi aceita a proposta. Observando-se que as leis penais não previsam 
a hipótese – desde então, em alguns países, como a Bélgica e a Alemanha, foram surgindo 
disposições a respeito. E quando começaram a aparecer nos códigos as medidas de segurança, 
preferiu-se adotá-las para a espécie” (Basileu Garcia, Instituições de direito penal, Tomo I, 7 ed, 
São Paulo: Saraiva, 2008, p.527). 
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contemplada no Código Penal, vale dizer que a conduta de quem se oferece para 

cometer um delito não tem qualquer significado jurídico. Em muitos países, o 

oferecimento para delinquir gera a aplicação de medida de segurança, tal como a 

liberdade vigiada prevista pelo Código Penal de 1940. No Brasil de hoje, porém, a 

oferta delinquente, conquanto possa revelar a depravação espiritual do indivíduo, 

não recebe nenhuma consideração. 

   

8.7 A menoridade penal 

 

 O art.27 do Código Penal estabelece que o menor de dezoito anos é 

penalmente inimputável. A inimputabilidade do menor se ajusta, conforme anota 

Ricardo Antonio Andreucci129, ao sistema biológico, pelo qual se leva em conta 

apenas o critério da idade, excluindo-se de qualquer análise a real condição 

psicológica do indivíduo. 

 

 Ressai claro, portanto, que, no tocante à menoridade penal, o juízo de 

reprovação não se aplica mesmo quando o agente manifesta visível depravação 

moral. Por mais abjetos que possam ser os pensamentos e os sentimentos da 

criança e do adolescente infratores, o Direito Penal entende por bem não adentrar 

no mérito punitivo. É certo que ao menor se aplicam certas medidas, a incluir-se a 

internação, mas não são medidas que se aplicam porque seja o menor merecedor 

de castigo. Deveras, bem diverso é o fundamento das medidas previstas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o assumido propósito de reeducar o 

infrator, não de puni-lo. É o que pondera Magalhães Noronha130: 

 

Predomina hoje, entre os países, como regra, que o menor deve ficar fora 
do direito penal e que as leis, que o tiverem por objeto, sejam de caráter 
tutelar. Não se trata de punição, e sim de pedagogia corretiva. Não há pena, 
mas, providência educacional. É o que diz esse modelo de Juiz de Menores, 
que foi Melo Matos: “As idéias de discernimento, culpabilidade, 
responsabilidade, penalidade, estão definitivamente banidas das leis novas 
relativas aos infantes e adolescentes. À descabida noção de pena houve de 
se substituir a medida educativo-disciplinar, mais elevada e mais humana, 
porque a lei deve pensar em educar e regenerar , antes que em reprimir e 
punir”. 

 

                                                            
129 Ricardo Antonio Andreucci, Manual de direito penal, 6 ed, São Paulo: Saraiva, 2010, p.121. 
130 Magalhães Noronha, Direito Penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.167. 
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 Impende observar, ainda, que a adoção do critério biológico em relação ao 

menor de dezoito anos proporciona a absoluta desconsideração – e outra não é a 

causa que descontenta e revolta a população leiga –  da real capacidade intelectual 

do menor. A presunção juris et de jure de desenvolvimento mental incompleto se 

choca com a ideia de que podem existir crianças e adolescentes extremamente 

maduros, capazes de entender o real contexto de seus direitos e de suas 

obrigações. De qualquer modo, é por essa presunção que, do ponto de vista da 

censurabilidade, o Direito Penal ignora o aspecto subjetivo do comportamento 

perpetrado pelo indivíduo menor de dezoito anos. 

 

8.8 A pessoa jurídica 

 

 O artigo 173, §5º, da Constituição Federal, fixa a responsabilidade da pessoa 

jurídica nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a 

economia popular. O artigo 225, §3º, amplia tal responsabilidade às infrações contra 

o meio ambiente, prevendo expressamente, aqui, a aplicabilidade de sanções penais 

em face tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. 

 

 É certo que o texto constitucional, não tão claro quanto deveria, suscita séria 

controvérsia acerca da possibilidade de se atribuir responsabilidade penal à pessoa 

jurídica. Todavia, pelos menos em matéria de delitos ambientais, a controvérsia 

perde fôlego diante do art.3º da Lei n.9.605/98, segundo o qual as pessoas jurídicas 

“serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente (...)”. Daí afirmar 

Damásio Evangelista de Jesus131: 

 

Embora haja controvérsia quanto ao conteúdo do texto, de reconhecer que 
deixa margem à admissão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E 
a Lei de Proteção Ambiental (Lei n. 9.605, de 12-2-1998), em seus arts. 3º e 
21 a 24, prevê essa responsabilidade. Logo, hoje, em vez de critiar, 
devemos reconhecer que a legislação brasileira admite a responsabilidade 
criminal da pessoa jurídica”. 

  

 Assim, levando-se em conta que, no Brasil, a pessoa jurídica pode receber 

sanção penal (é tratada, diga-se de passagem, como “infratora” pela legislação 

ambiental), é possível afirmar que, nesse ponto, mais um vez o Direito Penal 
                                                            
131 Damásio Evangelista de Jesus, Direito penal: parte geral, V.1, 28 ed, São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.168. 
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brasileiro deixa de lado o aspecto anímico do comportamento criminoso, porquanto a 

pessoa jurídica, pela Teoria da Ficção, sequer possui aspecto anímico, vontade 

própria, consciência, etc. 

 

 Não se pode ignorar, é verdade, que, para a Teoria da Realidade, a pessoa 

jurídica possui vontade diversa da de seus membros. Entretanto, conforme assevera 

Magalhães Noronha132, a vontade que, no campo penal, dá suporte à culpabilidade 

não coincide, em toda a sua extensão, com a que se atribui à pessoa jurídica no 

campo do Direito Privado. É inconcebível, pois, a ideia de que uma pessoa jurídica 

possa ter dolo, possa agir por vingança, possa se arrepender ou desistir, possa 

premeditar ou manifestar-se por ímpeto, enfim. Por isso, quando o Direito Penal 

responsabiliza a pessoa jurídica, fá-lo sem levar em conta, porque inexistente, o 

conteúdo psíquico da conduta. 

 

 Também não palmilha por acertado caminho o argumento de que a análise 

subjetiva, conquanto não se realize em face da pessoa jurídica, opera-se em face 

dos indivíduos que a fazem funcionar. A inexatidão do mencionado argumento se 

torna protuberante na hipótese em que, por exemplo, a maioria dos membros de 

uma pessoa jurídica penalmente condenada não possui qualquer vínculo subjetivo 

com a prática criminosa arquitetada por uma minoria133. 

 

 

 

  

                                                            
132 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.107. 
133 Enrico Pessina faz um comentário esclarecedor: “Ainda que as pessoas jurídicas tenham uma 
personalidade própria como têm as pessoas físicas, não se deve desconsiderar que a unidade de 
consciência e de vontade que se revela no indivíduo não aparece em nenhuma sociedade. As 
pessoas jurídicas apenas têm verdadeira unidade de consciência e de vontade quando todos os que 
dela fazem parte são unânimes em relação a determinado propósito, em que já se verifica a 
existência da responsabilidade individual por parte de cada um, porque cada um, em particular, quer 
o mesmo que os demais e se empenha para concretizar tal vontade. Ao contrário, quando não existe 
unanimidade em uma pessoa jurídica, falta a unidade de vontade e haverá sempre uma opinião 
proponderante ou que será sustentada pela maioria. A divergente entre maioria e minoria significa 
precisamente que não há concordância de opiniões e de vontades. Nesse caso, a responsabilidade 
jurídica não pode ser estendida daqueles que concorreram para formar a opinião e o propósito da 
maioria aos que tiveram e expressaram opinião contrária” (Enrico Pessina, Teoria do delito e da 
pena, tradução de Fernanda Lobo, São Paulo: Rideel, 2006, p.30). 
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9 O BINÔMIO “OBJETIVIDADE-SUBJETIVIDADE” NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

 

 Diante do exposto nos dois capítulos anteriores, é seguro afirmar que o 

Direito Penal brasileiro tem suas bases fixadas sobre o binômio “objetividade-

subjetividade”. Isso significa que, tirante raríssimas exceções, não basta apenas a 

configuração do aspecto objetivo da conduta (fase externa e resultado), pois, no 

mínimo, o agente precisa revelar culpa (na maior parte das vezes, aliás, precisa 

revelar dolo, já que a modalidade culposa é excepcional). Por outro lado, não é 

suficiente a mera configuração do aspecto subjetivo (fase interna), pois o agente 

precisa manifestar seu pensamento no plano fático e, além disso, precisa produzir 

uma lesão ou, pelo menos, provocar um risco de lesão ao bem jurídico (Princípio da 

Lesividade)134. Assim, para que se possa falar em crime passível de punição, 

necessária é a configuração do binônimo citado. Tal direção segue o magistério de 

Aníbal Bruno135: 

 

Mas o processo não há de parar neste simples querer interno; a vontade só, 
a pura deliberação criminosa não constitui ação. É necessário que o querer 
do agente se manifeste no mundo exterior, que à deliberação da vontade 
suceda um comportamento real e efetivo do agente. 
E essa manifestação externa da vontade, esse comportamento real do 
sujeito deve produzir um resultado. 

 

 Sucede que esse caráter dúplice do Direito Penal pátrio, que caracteriza, na 

realidade, os sistemas penais do mundo todo, apresenta, no mínimo, dois 

problemas. É o que se verá nas próximas linhas. 

 

9.1 Problemas 

 

 O primeiro problema que deflui do binômio “objetividade-subjetividade” 

consiste no fato de que o mesmo objeto – a esfera do pensamento humano – ora se 

                                                            
134 Vale registrar que, para Cezar Roberto Bitencourt, não basta o mero perigo abstrato de lesão, 
devendo se configurar concretamente o perigo. Para o citado autor, diante do princípio da 
ofensividade (ou lesividade), “são inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato, 
pois, no âmbito do Direito Penal de um Estado Democrático de Direito, somente se admite a 
existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem jurídico 
determinado”. (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal - Parte Geral, V.1, 15 ed, São 
Paulo: Saraiva, 2010, p.52). 
135 Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.185. 
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apresenta como inviolável e insuscetível de punição, sob o argumento de que solus 

Deus est cordium scrutator136; ora se apresenta como aspecto a ser considerado no 

âmbito penal137, sob o argumento de que, à falta do componente psíquico, o gesto 

humano não adquire dignidade de ação138. 

 

 Vale dizer que, no modelo exclusivamente objetivo, esse problema não 

ocorre, pois a esfera do pensamento humano é ignorada tanto quando não se 

exterioriza como quando se exterioriza, sendo relevante apenas o dano (desvalor do 

resultado). No modelo exclusivamente subjetivo, também não se manifesta o aludido 

problema, porquanto a esfera do pensamento humano é levada em consideração 

independentemente de ser ou não externada (desvalor da ação). Isso não quer dizer 

que os modelos objetivo e subjetivo de responsabilidade penal se revelam extreme 

de problemas; quer dizer apenas que, no tocante ao problema que ora se aponta, 

permanece em ambos a luz da coerência. 

 

 No modelo misto, ao qual se enquadra o sistema brasileiro, a contradição é 

inafastável, tendo em vista que o binômio permite a violação posterior do que é 

inicialmente inviolável. De feito, parece que a reconhecida inviolabilidade do sacrário 

psíquico do indivíduo vai de encontro à tendência penal à subjetivação, tendência 

que, segundo Joe Tennyson Velo139, coloca em segundo plano a ofensa objetiva ao 

bem jurídico. 

 

 O segundo problema que decorre do binômio “objetividade-subetividade” diz 

respeito à noção mais ou menos geral de justiça. Parece injusto, afinal, que não 
                                                            
136 A não interferência no plano das ideias, a propósito, representa um princípio axiológico de 
separação entre Direito e Moral. Daí afirmar Luigi Ferrajoli: “Já se falou das teses de Hobbes, 
Pufendorf, Bentham e de todo o pensamento laico e liberal sobre os limites do direito no que 
concerne à moral, por força dos quais nem todos os pecados devem ser proibidos, já que não é tarefa 
do direito sancionar ou impor a moral. Essa tese encontra, nos princípios de exteriorização dos atos 
suscetíveis de proibição penal e de reserva dos atos internos ao domínio específico e exclusivo da 
moral, seus dois corolários mais relevantes política e eticamente. De fato, se a valoração da 
interiorização da moral e da autonomia da consciência é o traço distintivo da ética laica moderna, a 
reivindicação da absoluta licitude jurídica dos atos internos e, mais ainda, de um direito natural à 
imoralidade é, talvez, o princípio mais autenticamente revolucionário do liberalismo moderno” (Luigi 
Ferrajoli, Direito e razão: teoria do garantismo penal, tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, 3 ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,  
p.441-442).  
137 Marina Becker,  Tentativa criminosa, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004, p.51. 
138 Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.185. 
139 Joe Tennyson Velo, O juízo de censura penal (o princípio da inexigibilidade de conduta 
diversa e algumas tendências), Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editora, 1993, p.45. 
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receba punição alguma o indivíduo que crê estar praticando um crime (delito 

putativo), que tenta praticar um crime com meios inidôneos (delito impossível), que 

induz ou até mesmo auxilia alguém a praticar um crime (participação impunível), 

enquanto, por outro lado, recebe punição o indivíduo que pratica um crime sem 

querer (delito culposo), por estar embriagado (“actio libera in causa”), etc. Em termos 

subjetivos, o juízo de merecimento da pena aponta como merecedores de maior 

reprimenda justamente aquelas pessoas a quem não se pune por ausência de 

objetivação. 

 

 Dois exemplos são úteis para que se compreenda o problema assinalado. 

Suponha-se, primeiramente, que Pedro e José, não comunicados subjetivamente, 

resolvem matar João. Pedro dispara o primeiro tiro; José, o segundo. Considerando 

que, quando disparado o segundo tiro, a vítima já se encontrava morta (embora 

disso não soubesse o segundo atirador), apenas Pedro responderá por homicídio, 

não respondendo por nada (nem por tentativa) o segundo atirador. O argumento, 

aqui, é de que o segundo tiro representou uma tentativa inidônea (crime impossível), 

já que não é possível tirar a vida de quem já não tem mais vida a ser tirada. 

Entretanto, quando se recorre ao juízo de merecimento da pena (culpabilidade), a 

solução apresentada soa como injusta, já que José – equiparável a Pedro no que se 

refere ao coeficiente psíquico – consegue se livrar da incidência da norma penal por 

puro golpe da sorte. 

 

 Em segundo lugar, suponha-se que A, fazendo uso de todos os possíveis  

recursos de persuasão, induz B a matar C, porém B não chega a iniciar o plano 

arquitetado por A. De outra banda, D instiga E a matar F, crime que vem a ser 

consumado porque E já tinha, desde o início, o intento criminoso. Considerando que, 

no primeiro caso, o crime não chegou a ser iniciado, A não responderá por crime 

algum, a despeito de seu incansável esforço de contribuir para a realização do fato. 

Em contrapartida, D responderá por participação em homicídio, haja vista que sua 

atitude instigadora contribuiu para a morte de F. Submetendo-se o problema ao crivo 

do merecimento da pena, porém, a solução oferecida parece injusta, já que A, 

malgrado tenha ido mais longe do que D no que se refere à participação, consegue 

se livrar das malhas do Direito Penal por mera álea. 
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 O problema, nos dois exemplos citados, é realmente um problema de justiça, 

problema que se agrava quando, por trás da pena, permanece forte a ideia de 

reprovação, de culpa, de castigo. É, no mínimo, de inquietar a constatação de que, 

muitas vezes, a sorte figura como ponto fulcral entre a absolvição e a condenação 

nos lindes do Direito Penal. 

 

10 O ASPECTO SUBJETIVO NA HISTÓRIA DO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

 Gizados os principais pontos acerca da subjetivação do Direito Penal e de sua 

relação com a liberdade psíquica, vale examinar a maneira como, ao longo da 

história, a questão foi tratada no Brasil. Para tanto, deixando-se de lado a gama de 

leis penais esparsas – mesmo porque a análise de toda a legislação penal especial 

sequer caberia no presente estudo –, é preciso examinar cada uma das codificações 

penais que marcaram a história do país, a começar pelo Livro V das Ordenações 

Filipinas, plexo normativo que, para José Henrique Pierangeli140, pode ser 

considerado a primeira legislação penal com efetiva aplicação no Brasil. 

 

10.1. O Livro V das Ordenações Filipinas 

 

 O Livro V das Ordenações Filipinas, cuja entrada em vigor se deu em 1603141, 

durante o reinado de Filipe II, é bastante conhecido por seu rigor excessivo e por 

seu caráter religioso. Tendo vigorado no Brasil por mais de duzentos anos – sua 

revogação se deu apenas em 1830 –, o citado Livro revela que os primeiros passos 

da legislação pátria, ainda sem rumo certo, seguiram por vezes a direção do Direito 

Penal de cunho subjetivo, mas, em determinados setores, seguiram a direção 

oposta, a do Direito Penal de natureza meramente objetiva. 

 

 Em direção à subjetivação do Direito Penal, a regra constante do Título II é 

esclarecedora: 

 

                                                            
140 José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.55. 
141 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.54. 
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Qualquer que arrenegar, descrer, ou pezar de Deos, ou de sua Santa Fé, ou 
disser outras blasfemias, pola primeira vez, sendo Fidalgo, pague vinte 
cruzados, e seja degradado hum anno para Africa. 
E sendo Cavalleiro, ou Scudeiro, pague quatro mil reis, e seja degradado 
hum anno para África. 

 

 O citado dispositivo revela que o Direito Penal de então se fazia penetrar, sem 

maiores dificuldades, no campo da subjetividade, haja vista que previa pena – e 

pena grave, diga-se de passagem – a quem simplesmente não acreditasse em 

Deus. 

 

 Diversos outros crimes relacionados à crença preenchiam o Livro V. No item 1 

do Título II, por exemplo, previa-se grave punição ao descrente dos santos. No 

Título III, item 1, de igual modo, constava uma regra interessante: 

 

E isso mesmo, qualquer pessoa, que em circulo, ou fóra delle, ou em 
encruzilhada invocar espíritos diabolicos, ou der a alguma pessoa a comer 
ou a beber qualquer cousa para querer bem, ou mal a outrem, ou outrem a 
elle, morra por isso morte natural. 

 

 É de se notar que, objetivamente, a simples invocação de espíritos diabólicos 

pode não produzir efeito algum, pode não gerar nenhum dano, mas o dispositivo 

citado visava a punir, na verdade, a atitude volitiva relacionada à invocação de tais 

espíritos.  

 

 É importante colocar em ressalto, ainda, o caráter retributivo que o Livro V 

deixava transparecer. Não é à toa que utilizava, amiúde, o termo “maldade”, como, 

por exemplo, no Título VI, item 13. Também não é por acaso que, em diversas 

passagens, fazia uso do vocábulo “merecimento”, como, verbi gratia, no Título II, 

item 5. Essas noções de maldade e merecimento, atreladas à escancarada fusão 

entre delito e pecado, davam lastro a um Direito Penal que não só adentrava na 

esfera subjetiva do comportamento humano, como também o fazia com intenção 

assumidamente retributiva. A finalidade da legislação lusitana, conforme acentua 

Magalhães Noronha142, “era incutir temor pelo castigo”143. A propósito, a própria 

                                                            
142 Ibidem, mesma página. 
143 Aníbal Bruno confirma que o Livro V das Ordenações Filipinas tinha a “necessidade de manter 
submissos e dentro da ordem os homens, não por convicção ou claro entendimento das coisas, mas 
pela força do temor dos castigos” (Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de 
Janeiro: Forense, 2005, p.101). 
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palavra “castigo” se fazia presente, vale anotar, em diversos trechos da legislação 

filipina. 

 

 O resultado de tudo isso é que, no período de vigência do Livro V das 

Ordenações, o indivíduo não detinha liberdade jurídica para pensar o que quisesse, 

para ter opiniões próprias, para desejar o que de fato desejasse e para ser o que de 

fato fosse. Havia, afinal, indisfarçável estreitamento da liberdade subjetiva, tendo em 

vista que o indivíduo, para não ser castigado, era obrigado a crer em determinadas 

ideias, a pensar de um determinado modo, a não ter determinadas vontades, e 

assim por diante. O campo da liberdade volitiva, não menor do que o da liberdade de 

manifestação, revelava-se extraordinariamente comprimido. Falar-se em liberdade 

de pensamento à época seria, sem dúvida, falar-se em qualquer coisa de manifesta 

utopia. 

 

 O Direito Penal filipino, portanto, não cumpria apenas o papel de controlador 

social, mas exercia, também, e sobretudo, a tarefa de educar, disciplinar, ajustar o 

indivíduo a um padrão objetivo e a um padrão subjetivo previamente estabelecidos. 

Por outra razão não é que as penas, em geral crudelíssimas, costumavam ser 

executadas publicamente, a fim de que, a uma, fossem as pessoas dissuadidas de 

futuros projetos criminosos, e a duas, recebesse o condenado a dor e a humilhação 

necessárias à justa retribuição do mal por ele praticado144.  

 

 Por outro lado, a punição arrimada em elementos de natureza subjetiva, 

identificável nas passagens visitadas e em diversas outras, via-se baralhada, de 

certo modo, pelo castigo infligido a descendentes do criminoso, pessoas por nada 

comunicadas subjetivamente ao fato perpetrado. Os descendentes do autor de 

certos crimes – o exemplo mais emblemático, certamente, são as quatro gerações 

do inconfidente mineiro – recebiam punição sem ter qualquer vínculo anímico com a 

                                                            
144 O que se acaba de afirmar pode ser exemplificado pela morte de Tiradentes. Conforme anota José 
Henrique Piarangeli, “Tiradentes, acusado e condenado de crime de lesa-majestade, foi enforcado, 
esquartejado, sendo os seus membros fincados em postes colocados à beira das estradas nas 
cercanias de Vila Rica, com slogans destinados a advertir ao povo sobre a gravidade dos atos de 
conspiração contra o monarca (na época, D.Maria, a Louca). As inscrições diziam que ninguém 
poderia trair a rainha, porque as próprias aves do céu se encarregariam de lhe transmitir o 
pensamento do traidor. Ainda quanto a Tiradentes, impôs-se a pena de infâmia até à sua quarta 
geração” (Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.59). 
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prática do fato. Tratava-se, com efeito, de uma espécie de responsabilidade penal 

objetiva145, em que pese, no fundo, não deixasse de ter certa relação, embora 

diminuta, com a responsabilidade subjetiva do delinquente. Não se pode esquecer, 

afinal, que o caráter religioso tornava muito natural a compreensão de que o pecado 

praticado por uma pessoa detinha o poder de acarretar maldição a gerações de 

mesmo sangue. 

 

 Diante de todas as informações colhidas acerca do Livro V das Ordenações 

Filipinas, pode-se dizer que a legislação lusitana, embora tenha utilizado, por um 

lado, o método objetivo de responsabilização criminal, não deixou de ingressar, por 

outro, no terreno da subjetividade, limitando bastante o âmbito da liberdade 

subjetiva, à medida que tal ingresso, além de tudo, deixava transparecer a marca da 

retributividade. 

 

10.2. O Código Criminal de 1830 

 

 Nascido a partir do projeto de lei apresentado por Bernardo Pereira de 

Vasconcelos146 em 1827, o Código Criminal do Império – a primeira legislação penal 

genuinamente brasileira –, inspirado pelas mesmas ideias que margearam a 

Constituição outorgada por D. Pedro I em 1824, buscou se afastar, e conseguiu, do 

terror implantado pelo Livro V das Ordenações Filipinas. As penas, só para citar um 

exemplo, consideravelmente mais brandas147, começaram a ser dosadas de maneira 

proporcional à gravidade do delito, ou, para que não se cometam exageros, de 

maneira menos distante da proporcionalidade. A técnica redacional, para citar outro 

exemplo, buscando atender à precisão e à economia de palavras, fez questão de 

abandonar as obscuras e casuísticas figuras constantes do Livro V das Ordenações 

Filipinas. Esses exemplos, a par de incontáveis outros cuja citação se dispensa 

apenas por não serem de interesse direto para o estudo em foco, servem para expor 

                                                            
145 Ao fazer comentários acerca da punição estendida aos descendentes do criminoso, Magalhães 
Noronha faz questão de negritar a expressão utilizada pelo próprio texto legal, a saber: “posto que 
não tenham culpa” (Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.54). 
146 Conforme anota Aníbal Bruno, José Clemente Pereira também apresentou um projeto de Código 
Criminal, mas a Comissão da Câmara dos Deputados preferiu o texto redigido por Bernardo Pereira 
(Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.103). 
147 Apesar do abrandamento das penas em geral, persistia, ainda, a pena de morte, mantida após 
acalorados debates no Congresso e destinada a coibir a prática de crimes  pelos escravos (Julio 
Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 2005, p.43). 
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à luz o avanço projetado pela passagem da aterrorizante legislação lusitana para a 

primeira codificação penal originariamente brasileira. 

 

 No campo da subjetividade penal, porém, em que pese as mudanças também 

tenham sido bruscas, máxime no que diz respeito ao fato de ter o crime deixado de 

ser visto como pecado148, a seara do pensamento humano continuou a servir de 

palco à incidência das normas penais. A voluntariedade na perpetração da conduta, 

por exemplo, recebeu destaque especial logo no art.2º, a seguir transcrito: “Art.2º. 

Julgar-se-ha crime ou delicto: 1º Toda a acção ou omissão voluntaria contraria ás 

leis penaes”. 

 

 A conduta (ação ou omissão) desprovida de suporte anímico (voluntariedade), 

pois, não recebia, conforme se observa, status de crime. É nesse sentido que o 

pensamento humano, quando da classificação das condutas em criminosas e não 

criminosas, já recebia especial atenção. 

 

 Por outro lado, a redação do dispositivo revela, em suas entrelinhas, que não 

havia crime sem ação ou omissão. Já aí se colocava em destaque a regra da 

cogitação impunível. Daí comentar Antonio Luiz Ferreira Tinôco149 que “o 

pensamento, embora criminoso, não está sujeito à repressão social – cogitationis 

poenam nemo patitur – Dig.fr.18, de paenis”. 

 

 Outro requisito subjetivo, afora a voluntariedade, também se apresentava 

como exigência do legislador imperial: a intenção150. É no art.3º que tal requisito se 

punha em relevo, dispositivo que assim se expressava: “Art.3º. Não haverá 

criminoso ou delinquente sem má fé, isto é, sem conhecimento do mal e intenção de 

o praticar”. 

 

                                                            
148 Como o Código em comento teve forte influência iluminista, é natural que a substituição do 
pensamento teocêntrico pela visão antropocêntrica tenha retirado do crime a ideia de pecado.  
149 Antonio Luiz Ferreira Tinôco, Codigo criminal do imperio do brazil annotado, Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2003, p.10. 
150 Por falar-se em intenção, vale dizer que, em alguns dispositivos (exemplos: arts. 101, 105, 110, 
111 e 113), já se previa até mesmo a intenção específica, hoje conhecida como dolo específico. 
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 Não custa mencionar que, no art.18, 1º, buscando tratar de forma mais ampla 

do assunto, previu o legislador uma causa de atenuação de pena consistente na 

ausência de pleno conhecimento do mal e de direta intenção criminosa. 

 

 A ausência de conhecimento do mal e de intenção criminosa é tema que o 

legislador preferiu inserir no art.10, in verbis: 

 

Art.10. Tambem não se julgarão criminosos: 
1º. Os menores de quatorze annos. 
2º. Os loucos de todo genero, salvo de tiverem lucidos intervallos e nelles 
commetterem o crime. 
3º. Os que commetterem crimes violentados, por força ou por medo 
irresistiveis. 
4º. Os que commetterem crimes casualmente no exercício ou pratica de 
qualquer acto licito, feito com atenção ordinaria. 

 

 Como se observa, o Código Criminal de 1830 considerava que, em razão da 

ausência de conhecimento do mal ou de direta intenção de praticá-lo, os menores e 

os doentes mentais não podiam ser considerados criminosos, como também não 

podia sê-lo o indivíduo que praticasse um delito por coação irresistível ou em 

exercício regular de um direito. É interessante notar que tais temas, conquanto não 

organizados de acordo com a sistematização que hoje se lhes destina151, 

receberam, já em 1830, atenção do legislador pátrio. Interessante observar, ainda, 

que o Código em apreço não só exigia que a conduta criminosa se assentasse sobre 

dado suporte anímico, exigindo também, e principalmente, que tal suporte estivesse 

caracterizado pelas circunstâncias de plena normalidade e capacidade mental. 

 

 Pelos dispositivos citados, pode-se perceber, sem dificuldade, que o aspecto 

anímico da conduta recebeu destacada importância no Código em comento. Não se 

poderia falar em crime, afinal, pelo que expressam os artigos mencionados, se o 

agente perpetrasse a conduta involuntariamente ou sem intenção de praticar o mal. 

De saída rechaçava o Código, pois, o sistema da responsabilidade penal objetiva, 

                                                            
151 Vale observar que a sistematização atual (dolo e culpa como elementos da tipicidade, por 
exemplo)  tem origem na teoria welzeliana de 1930. É natural, portanto, que no período imperial fosse 
diversa a organização dos elementos do fato-crime. De qualquer modo, é interessante notar que já se 
fazia menção à intenção, ao conhecimento do caráter ilícito do fato, à coação, ao exercício regular de 
um direito, etc. Por acaso não é que, para a época, o Código do Império foi considerado um dos mais 
desenvolvidos. 
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para o qual, como já visto, não tem relevo a carga subjetiva do comportamento 

delituoso. 

 

 No tocante à culpa, malgrado possa parecer, à primeira vista, que o legislador 

imperial dela se olvidou (a leitura do art.3º, afinal, dá impressão de que apenas o 

dolo foi considerado), alguns dispositivos revelam que a culpa não deixou de ser 

salientada. Para citar alguns exemplos, vale a transcrição dos arts.10, item 4º, 125 e 

153, in verbis: 

 

Art.10. Também não se julgarão criminosos: 
(...); 
4º. Os que commetterem crimes casualmente no exercício ou pratica de 
qualquer acto lícito, feito com atenção ordinaria. 
 
Art.125. Deixar fugir aos presos o mesmo Carcereiro ou outra pessoa a 
quem tenha sido commettida a sua guarda ou conducção (...). 
 
Art.153. Este crime póde ser commetido por ignorancia, descuido, frouxidão, 
negligencia ou omissão, e será punido pela maneira seguinte (...). 

 

  Como se observa, o art.10, item 4º, deixava escapar a previsão de crimes 

provenientes de mera desatenção, já que previa a atenção ordinária como condição 

capaz de afastar a conduta do conceito de crime. O art.125, por sua vez, anotava a 

hipótese de inobservância do dever de vigilância. Já o art.153, mais claro do que 

qualquer outro, fazia alusão expressa à ignorância, ao descuido, à negligência, 

etc152. 

 

 É bem verdade que a culpa não foi tratada em dispositivo próprio. É certo, 

também, que o legislador imperial não estabeleceu distinções entre o dolo e a culpa 

no que se refere à aplicação da pena, tampouco definiu o conceito de culpa153. De 

qualquer modo, é inegável que o Código Criminal de 1830 rabiscou os primeiros 

traços relativamente à matéria do delito culposo, ingressando, por isso, no primeiro 

canal de subjetividade a que fez referência o capítulo 7 do presente trabalho. 

 

                                                            
152 José Henrique Pierangeli registra, ainda, que o art.6º do Código Imperial também se referia à 
culpa (José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.71). 
153 Magalhães Noronha, Direito penal, V.I, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.56. 
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 No que tange à tentativa, esta foi considerada pelo Código no art.2º, item 2º, a 

seguir transcrito: 

 

Art.2º. Julgar-se-ha crime ou delicto: 
(...). 
2º A tentativa do crime, quando fôr manifestada por actos exteriores e 
principio de execução, que não teve efeito por cicunstancias independentes 
da vontade do delinquente. 

 

  À disciplina da tentativa não se dedicou regramento pormenorizado. De 

qualquer forma, o legislador imperial deu importante passo ao já prever, na época, a 

figura do crime tentado. Nesse ponto, mais uma vez o Código prestigiou o aspecto 

subjetivo da conduta, tendo em vista que tratou da hipótese em que o agente, 

apesar de não obter êxito, deseja produzir uma lesão. 

 

 A esfera da subjetividade no Código Criminal em tela, porém, não satisfeito 

em englobar apenas dolo e culpa, ingressou também no campo das justificantes154. 

Embora o elemento subjetivo do estado de necessidade – primeira justificante 

prevista no art.14 – não tenha sido previsto de maneira expressa, a redação do item 

1º dá a entender que a intenção justificada do agente se fazia indispensável. É o que 

se pode concluir a partir da leitura do dispositivo a seguir transcrito: “Art.14. Será o 

crime justificavel, e não terá lugar à punição delle: 1º. Quando fôr feito pelo 

delinquente para evitar mal maior”. 

 

 É fácil observar que, ao fazer uso da expressão “para evitar mal maior”, quis o 

legislador estabelecer que a conduta do agente somente encontraria justificativa 

quando a intenção deste fosse realmente a evitação de mal maior. A preposição 

“para”, na frase, faz as vezes da expressão “com o fim de”, sugerindo, portanto, a 

indispensabilidade do elemento subjetivo na justificante em apreço. 

 

 A mesma clareza, todavia, não se encontra presente no art.14, itens 2º, 3º e 

4º. Ao tratar da legítima defesa, o legislador preferiu a seguinte redação: 

 

 

                                                            
154 As justificantes previstas no Código Criminal do Império, porém, tinham mais traços de causas de 
exclusão da culpabilidade do que de exclusão da ilicitude, já que não eliminavam o caráter criminoso 
da conduta, mas elidiam a incidência da punição. 
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Art.14. Será o crime justificavel, e não terá lugar à punição delle: 
2º. Quando fôr feito em defesa da propria pessoa ou de seus direitos. 
3º. Quando fôr feito em defeza da familia do delinquente. 
4º. Quando fôr feito em defeza da pessoa de um terceiro.  

 

 Como se observa, o legislador não fez menção à finalidade da conduta 

justificada pela legítima defesa. Mais clara seria a redação do dispositivo citado se 

utilizada fosse a preposição “para”. Da forma como redigido, o texto dos itens 2º, 3º 

e 4º parece sugerir que a conduta do agente encontraria justificativa mesmo quando 

este não conhecesse o estado de defesa instalado no momento de sua atuação. A 

mesma situação, aliás, é encontrada no item 5º do mesmo artigo, que também deixa 

de se referir à intenção com que a conduta justificada deveria ser praticada. De 

qualquer forma, a interpretação teleológica do art.14, itens 2º, 3º e 4º, aponta, 

certamente, para a imprescindibilidade do elemento anímico na excludente da 

legítima defesa.  

 

  A questão subjetiva no Código em tela, porém, não se limitou ao dolo e à 

culpa, tampouco às causas justificantes. Transcendendo tais limites, o legislador de 

1830 fez menção, embora discretamente, à inexigibilidade de conduta diversa e ao 

conhecimento do caráter ilícito do fato. Quanto à inexigibilidade, previu-a no art.10, 

item 3º, a seguir transcrito: 

 

Art.10. Também não se julgarão criminosos: 
(...). 
3º. Os que commetterem crimes violentados, por força ou por medo 
irresistiveis. 

 

 Previsão semelhante foi inserta, ainda, no art.18, item 7º, que estabeleceu 

como circunstância atenuante o fato de “ter o delinquente commetido o crime 

aterrado de ameaças”. 

 

 No tocante ao conhecimento do caráter ilícito do fato, tal tema foi tratado – 

embora de forma claramente timorata – no já citado art.3º, que estabelecia como 

requisito indispensável à configuração de um delito o pleno conhecimento do mal. É 

importante esclarecer que, diferentemente do que ocorre no sistema moderno, não 

se fazia necessário apenas o conhecimento em potencial, mas o real conhecimento 
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do caráter ilícito do fato, sendo escusado dizer que, também nesse ponto, o Código 

Criminal do Império se fez ingressar no âmbito subjetivo do comportamento humano.   

 

 Também vale a pena frisar que o legislador de 1830 deu os primeiros passos 

em direção à previsão da inimputabilidade. Fê-lo no também citado art.10, bem 

como nos arts.11, 12 e 13, onde fez menção, diga-se de passagem, às casas 

destinadas às pessoas elencadas no art.10. Aí se vê o primeiro esboço do que, 

posteriormente, viria a constituir a atual medida de segurança. É o que esclarece 

Moacyr Benedicto de Souza155: 

 

No Brasil, o instituto das medidas de segurança prende-se a velhas 
legislações. Já nos Códigos de 1830 e 1890, e outras leis que se lhe 
seguiram, encontram-se diversas providências relativas a inimputáveis, 
estendendo-se, ao depois, a outros tipos de delinqüentes, como os vadios, 
os anarquistas, os toxicômanos, etc., que ora se apresentavam como penas 
principais ora como penas acessórias, ou ainda como meios processuais, 
mas que, substancialmente, pouco se diferenciavam das modernas medidas 
de segurança. 
Assim, o Código de 1830, sem evidentemente usar a expressão hoje 
consagrada, já previa medidas contra insanos mentais e menores que 
viessem a praticar atos que constituíssem infração da lei penal (Arts.12 e 
13), prevendo, inclusive, estabelecimentos adequados para recuperação 
dos mesmos.  

 

 Além do dolo e da culpa, das justificantes, da inexigibilidade de conduta 

diversa, da inimputabilidade, do conhecimento do caráter ilícito do fato e da 

tentativa, o Código Criminal de 1830 também versou sobre matéria subjetiva no 

campo das circunstâncias agravantes e da aplicação da pena. Entre as 

circunstâncias agravantes, três merecem registro. Ei-las: 

 

Art.16. São circumstancias aggravantes: 
(...). 
4º. Ter sido o delinquente impelido por um motivo reprovado ou frívolo. 
(...). 
8º. Dar-se no delinquente a premeditação, isto é, designio formado antes da 
acção de offender individuo certo ou errado. 
(...). 
11. Ter o delinquente commetido o crime por paga ou esperança de alguma 
recompensa. 

 

 O dispositivo citado deixa claro que o aspecto subjetivo da conduta, isto é, o 

conteúdo psíquico do sujeito ativo, recebia especial atenção não apenas para efeito 

                                                            
155 Moacyr Benedicto de Souza, A influência da escola positiva no direito penal brasileiro, São 
Paulo: Universitária Jurídica, 1982, p.134. 
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de se decidir pela existência ou inexistência do crime, mas também no contexto da 

fixação da pena. A propósito, o art.19, fazendo as vezes do atual art.59, expunha à 

luz a preocupação que o legislador de 1830 tinha em relação à subjetividade, a 

saber: “Art.19. Influirá também na aggravação ou attenuação do crime a 

sensibilidade do offendido”. 

 

 A propósito, dentre as inovações que Roberto Lyra atribui ao Código Criminal 

de 1830, encontra-se a seguinte: “1º) no esboço da indeterminação relativa e de 

individualização da pena, contemplando, já, os motivos do crime, só meio século 

depois testado na Holanda e, depois, na Itália e na Noruega”156. 

 

 Todos os dispositivos citados mostram que, na sistemática penal do Império, 

a exemplo do que ocorre hoje, o crime não era visto apenas sob o ponto de vista 

objetivo, pois o seu conteúdo subjetivo (entenda-se: os pensamentos, a vontade, os 

sentimentos do agente) já era levado em consideração. É claro que, como as ideias 

finalistas só apareceram cem anos mais tarde, a localização de cada instituto era um 

pouco diferente da que estabelece a atual sistemática (o dolo e a culpa, só para citar 

um exemplo, não integravam a tipicidade, e a compreensão da culpabilidade a partir 

da imputabilidade, do potencial do conhecimento do caráter ilícito do fato e da 

inexigibilidade de conduta diversa ainda não estava, obviamente, sedimentada), 

mas, apesar disso, a preocupação com o aspecto anímico da conduta já era patente. 

 

 A despeito de já revelar certa maturidade no tema da subjetividade, o Código 

Criminal em comento não chegou a tratar, no entanto, de alguns temas importantes 

sob o ponto de vista subjetivo. Não se referiu ao erro – em que pese a tal tema não 

esteja totalmente alheio o art.3º –; não fez menção ao crime impossível, à 

participação impunível, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, etc., 

ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência o enfrentamento de tais temas.  

 

 Vale observar, também, que, apesar de ter o Código destinado visível atenção 

ao caráter subjetivo da conduta criminosa, chegaram a escapar algumas situações 

                                                            
156 Roberto Lyra apud José Henrique Pierangeli registra, ainda, que o art.6º do Código Imperial 
também se referia à culpa (José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução 
histórica, 2 ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.71). 
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caracterizadas pelo modelo da responsabilidade penal objetiva. É o que denuncia o 

art.18, 9º, que previa como mera circunstância atenuante o estado de embriaguez do 

agente. 

 

 Deixando-se de lado as exceções, fato é que o Código Criminal de 1830 já 

trazia a exigência, no tocante à configuração delitiva, do binômio subjetividade-

objetividade. A relevância do fato criminoso não ficava por conta apenas do dano 

causado, nem por conta apenas das intenções do agente, mas repousava sobre a 

conjugação de ambos os elementos. Ademais, uma vez caracterizado o binômio, 

caracterizada estava também a responsabilidade penal do agente e sua 

consequente reprovação. A ideia de retribuição e castigo, em que pese a influência 

claramente utilitarista do Código157, acabava vertendo, afinal, da previsão de penas 

ainda bastante rigorosas, a exemplo da prevista no art.38, e, sobretudo, da maneira 

como tais penas eram executadas. A própria imprescritibilidade das penas, prevista 

no art.65, contrariando a necessidade de punição útil, fazia se manter viva, ainda, a 

vontade institucionalizada de ver o criminoso “pagar pelos seus pecados”. Mesmo a 

Constituição de 1824, banhada pelas águas do pensamento iluminista, deixou 

escapar, no item III do art.179, a expressão “merecimentos de cada um”, reforçando 

a ideia de que o indivíduo que errava merecia, porque responsável, sofrer o 

correspondente castigo. 

  

10.3. O Código Penal de 1890 

 

 Enquanto o Código Criminal de 1830 caiu nas graças da comunidade jurídica 

de sua época – há quem diga até que Haus e Mittermayer chegaram a estudar o 

idioma português com o fito de examinarem a referida legislação158 –, o Código 

Penal de 1890, nascido de um projeto elaborado às pressas159 por Batista Pereira, 

não teve a mesma sorte. Severas críticas recebeu tão logo que se tornou conhecido, 

sendo, por vezes, crivado com certo exagero. João Monteiro, segundo José 

                                                            
157 A influência utilitarista do Código se revela a partir do próprio art.179, item II, da Constituição de 
1824, que assim reza: “nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública”. 
158 Paulo José da Costa Junior, Curso de direito penal, 10 ed, São Paulo: Saraiva, 2009, p.23. 
159 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 2005, 
p.43. 
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Henrique Pierangeli160, chegou a considerá-lo “o pior de todos os códigos 

conhecidos”. 

 

 É verdade que, empós o imensurável avanço que o Código Criminal de 1830 

representara em relação às Ordenações Filipinas, o Código Penal de 1890 não 

poderia mesmo esperar pululantes encômios. É natural, pois, que as falhas do 

Código da República tenham parecido maiores do que realmente eram. 

 

 Por outro lado, seria injusto deixar de reconhecer que também pontos 

positivos apresentou o Código de 1890, e poucos não foram, diga-se de passagem. 

No campo da subjetividade, fica claro que, se alguns de seus artigos anunciaram o 

retrocesso, outros desvelaram inovações importantes. 

 

 Vale destacar, para início de análise, a maneira como o Código Penal de 

1890 tratou da questão do dolo e da culpa. Para tanto, o dispositivo a ser destacado 

é o art.24, a seguir transcrito: “Art.24. As acções ou omissões contrarias á lei penal 

que não fôrem commetidas com intençao criminosa, ou não resultarem de 

negligencia, imprudencia, ou impericia, não serão passiveis de pena”.  

 

 Não é difícil observar que, nesse ponto, o Código Penal de 1890 foi mais claro 

do que o Código Criminal de 1830. Enquanto este não destinou atenção expressa à 

culpa, aquele a considerou de maneira especial, minudenciando-a, inclusive, pela 

apresentação de suas espécies (imprudência, negligência e imperícia). 

 

 A divisão entre crime doloso (marcado pela “intenção criminosa”) e crime 

culposo, portanto, foi mais zelosamente desenhada no período repuplicano do que 

na legislação imperial. É bem verdade que a ausência de tais elementos anímicos, 

segundo o dispositivo retrotranscrito, possuía o condão de elidir a incidência da 

sanção penal, não de afastar a tipicidade, mas, como é sabido, não se poderia 

mesmo esperar solução diversa, já que a sistematização finalista só apareceu 

algumas décadas mais tarde. 

 

                                                            
160  José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.75. 
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 A clareza do art.24, todavia, pôs-se em patente contraste com a obscuridade 

dos arts.7º e 8º do Código republicano. Ao tentar explicitar a diferença entre crime e 

contravenção, o legislador definiu “crime” como sendo “a violação imputavel e 

culposa da lei penal”, e “contravenção” como sendo o “facto voluntario punivel, que 

consiste unicamente na violação, ou na falta de observancia das disposições 

preventivas das leis e dos regulamentos”. 

 

 Ressai nítido que redação mais clara poderia ter utilizado o legislador. Ao 

comentar os dispositivos citados, Galdino Siqueira161 lembra que, em primeiro lugar, 

o crime não viola a lei penal, mas a norma nela contida. Lembra, ainda, que se a 

culpabilidade pressupõe imputabilidade162, não havia motivo para se fazer referência 

expressa à imputabilidade, pelo que a definição apresentada pelo art.7º, pecando 

pelo excesso, acabou marcada pelo vício da redundância. Galdino aponta, 

outrossim, a falha de se ter inserido um “termo de significação varia” na definição 

geral, já que o sentido amplo da palavra “culposa”, que compreende a ação dolosa e 

a ação culposa, dista de seu sentido estrito, que engloba apenas a ação culposa. 

Enfatiza o autor, ainda, que, não fosse o art.24, dúvidas poderiam surgir 

relativamente à extensão semântica do vocábulo. 

 

 Já no tocante ao art.8º, o autor salienta que, conquanto o citado dispositivo 

tenha dispensado a existência de intenção maléfica, dela o legislador fez depender a 

configuração das contravenções previstas nos arts.365, 373 e outros, deixando se 

levantar, desse modo, uma importante e inexorável contradição. Por todas essas 

razões, portanto, não é demais rigoroso dizer que os arts.7º e 8º merecem, porque 

imprecisos e confusos, as críticas que lhes foram feitas. 

 

 De qualquer modo, vale frisar que, a exemplo do que fez o Código Criminal de 

1830, o Código de 1890 continuou a exigir a presença de suporte anímico a 

caracterizar a conduta criminosa, afastando, de pronto, a responsabilidade penal 

objetiva, que ficou reservada, basicamente, às contravenções e à embriaguez. 

 

                                                            
161 Galdino Siqueira, Direito penal brazileiro, Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, 
p.151-155. 
162 O termo “culpabilidade” é utilizado por Galdino Siqueira no sentido amplo, abrangendo a ação 
dolosa e a ação culposa, significado que, no art.7º, foi atribuído à expressão “violação (...) culposa”. 
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 No tocante à tentativa, o Código em estudo foi mais longe do que seu 

antecessor. Tratou do tema nos arts. 13, 14 e 15, a seguir transcritos: 

 

Art.13. Haverá tentativa de crime sempre que, com intenção de commetel-o 
executar alguem actos exteriores, que, pela sua relação directa com o facto 
punivel, constituam começo de execução, e esta não tiver logar por 
circumstancias independentes da vontade do criminoso. 
Art.14. São considerados sempre factos independentes da vontade do 
criminoso o emprego errado, ou irreflectido, de meios julgados aptos para a 
consecução do fim criminoso, ou o máo emprego desses meios. 
Paragrafho unico. Não é punivel a tentativa no caso de inefficacia absoluta 
do meio empregado, ou de impossibilidade absoluta do fim a que o 
delinquente se propuzer. 
Art.15. Ainda que a tentativa não seja punivel, sel-o-ão os factos, que 
entrarem em sua constituição, tendo sido classificados crimes especiaes. 

 

 De se destacar que, a um só passo, o legislador se referiu, implicitamente, à 

cogitação impunível (apenas os “atos exteriores”, afinal, caracterizariam tentativa 

criminosa), e, explicitamente, ao crime impossível, de cuja previsão havia se 

olvidado o Código do Império. No que toca a definição da tentativa, não obstante 

tenha recebido diversas críticas, abraçou o critério da “relação directa com o facto 

punivel” no tocante ao início de execução, critério que, noventa anos depois, passou 

a ser considerado também nos atuais códigos alemão e austríaco, ambos de 1975. 

As críticas, aqui, não procedem e, certamente, não deveriam deixar de observar que 

o conteúdo do art. 13, de certo modo, serviu de precedente a importantes 

legislações posteriores163. 

 

 O suporte anímico da conduta criminosa, vale dizer, não ficou adstrito à 

dicotomia entre crimes dolosos e culposos, mas, seguindo os mesmos passos do 

Código que lhe antecedeu, também alcançou a esfera das justificantes, fazendo 

constar, no arts.32 e seguintes, redação bem parecida com a utilizada no período 

imperial. Os mesmos problemas, diga-se de passagem, que a redação do Código de 

1830 apresentava no tocante ao elemento subjetivo, foram preservados pelo Código 

de 1890. Não restou esclarecido, afinal, se a intenção jurígena era ou não requisito 

necessário para a configuração das justificantes, embora a redação do §1º desse a 

entender, a partir da preposição finalística “para”, que configurava, sim, requisito 

indispensável. 

                                                            
163 José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.75. 
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 Ainda no terreno da subjetividade, fez menção o Código de 1890 à 

inexigibilidade de conduta diversa, ao conhecimento do caráter ilícito do fato e à 

imputabilidade. No tocante à inexigibilidade de conduta diversa, tal foi tratada no 

art.27, §5º, in verbis: “Art.27. Não são criminosos: §5º Os que fôrem impellidos a 

commeter o crime por violencia physica irresistível, ou ameaças acompanhadas de 

perigo atual”. Também foi tratada no art.28, a seguir transcrito: “Art.28. A ordem de 

commeter crime não isentará da pena aquelle que o praticar, salvo si fôr cumprida 

em virtude de obediencia legalmente devida a superior legitimo e não houver 

excesso nos actos ou na fórma da execução”. 

 

 Não se pode deixar de sublinhar o fato de que, no tocante à inexigibilidade de 

conduta diversa, o Código em comento inovou, prevendo, a par da coação moral, a 

obediência hierárquica. No Código anterior, como visto, não houve previsão da 

obediência hierárquica, novidade trazida pelo legislador republicano. 

 

 Quanto ao potencial conhecimento do caráter ilícito do fato, a matéria foi 

relegada ao tratamento das atenuantes. Estranhamente, não se previu a ausência 

de conhecimento do mal como requisito para a existência do crime, embora o art.24 

sugerisse a indispensabilidade de tal requisito com a expressão “intenção 

criminosa”. De qualquer forma, a ausência de pleno conhecimento do mal foi 

considerada atenuante pelo art.42, §1º. 

 

 Entretanto, apesar do embaraço relativo à matéria do conhecimento da 

ilicitude, o Código Penal de 1890 destinou, pela primeira vez, um dispositivo 

expresso para a matéria do erro jurídico-penal. De tal tema cuidou no art.26, a seguir 

transcrito: 

 

Art.26. Não dirimem, nem excluem a intenção criminosa: 
a) a ignorância da lei penal; 
b) o erro sobre a pessoa ou cousa, a que se dirigir o crime; 
(...).   

 

 É perceptível que o legislador republicano não se aprofundou na temática do 

erro. De qualquer forma, superando as legislações que o antecederam, destinou 

atenção ao tema. É certo que não tratou das diversas espécies de erro hoje 
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consideradas, mas já é de grande valia, sem dúvida, que tenha rabiscado os 

primeiros traços acerca do assunto. 

 

 Com relação à imputabilidade, tal assunto ficou reservado para o art.27, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, in verbis: 

 

Art.27. Não são criminosos: 
§1º Os menores de 9 annos completos; 
§ 2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; 
§3º Os que por imbelicidade nativa, ou enfraquecimento senil, fôrem 
absolutamente incapazes de imputação; 
§4º Os que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de 
intelligencia no acto de commetter o crime; 

 

 É interessante notar que o germinar da ideia de medida de segurança, 

identificada na legislação de 1830, também recebeu atenção do legislador de 1890, 

conforme acentua Moacyr Benedicto de Souza164. No art.29, por exemplo, inseriu-se 

a seguinte regra: “Art.29. Os indivíduos isentos de culpabilidade em resultado de 

affecção mental serão entregues ás suas familias, ou recolhidos a hospitaes de 

alienados, si o seu estado mental assim exigir para segurança do publico”. 

 

 No tocante às circunstâncias agravantes e atenuantes, a questão subjetiva 

também foi levada em consideração. Basta ver as agravantes contidas no art.39, §§ 

2º, 4º e 10, bem como as atenuantes previstas no art.42, §§ 1º, 2º e 6º. 

 

 Diante do exposto, é possível concluir que, a exemplo das legislações 

anteriores, o Código Penal de 1890 considerou, em diversas passagens, o elemento 

anímico da conduta, o aspecto subjetivo do comportamento humano, em que pese, 

em outras, tenha dele se afastado, como no caso da tentativa impossível e da 

cogitação impunível, bem como na hipótese da responsabilidade penal objetiva que 

verte do acolhimento da teoria da actio libera in causa. 

 

 

 

 

                                                            
164 Moacyr Benedicto de Souza, A influência da escola positiva no direito penal brasileiro, São 
Paulo: Universitária de Direito, 1982, p.134. 
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10.4. A Consolidação das Leis Penais de 1932 

 

 Diante das críticas recebidas pelo Código Penal de 1890, numerosos decretos 

do Poder Público foram expedidos com a finalidade de lhe amenizar as falhas. 

Tantos foram, lembra Magalhães Noronha165, que, por vezes, os estudiosos do 

Direito se deparavam com árdua e embaraçosa pesquisa. O primeiro decreto foi 

expedido já logo em 1890, aos 12 de dezembro (Decreto n. 1.162, que deu outra 

redação aos arts.205 e 206). Sucederam-no os decretos de ns. 434/1891, 30/1892, 

31/1892, 123/1892, 121/1892, 145/1893, 1.062/1903, 1.132/1903, 5.156/1904, 

dentre outros. Também diversas leis modificativas foram editadas, dentre elas a Lei 

n. 177-A/1893, a Lei n. 628/1899 e a Lei n. 515/1898. De feito, não foram 

econômicas as modificações que sofreu o Código Penal de 1890. 

 

 Em 1891, a Câmara dos Deputados chegou até mesmo a nomear uma 

comissão para o fim de rever o Código de 1890. A comissão, presidida por João 

Vieira de Araújo, chegou a apresentar um projeto em 1893, o qual, porém, não se 

tranformou em lei. Mais adiante, em 1928, foi publicado um novo projeto, elaborado 

pelo Desembargador Virgílio de Sá Pereira. Tal projeto, todavia, também não 

chegou a se converter em lei. Anos depois, em 1932, percebendo a dificuldade 

gerada pela pluralidade de leis avulsas, o Desembargador Vicente Piragibe resolveu 

reunir num só corpo de leis todas as alterações que o Código Penal de 1890 sofrera 

desde que entrara em vigor. Tal reunião se fez a partir da chamada Consolidação 

das Leis Penais166. 

 

 No terreno da subjetividade, porém, não houve nenhuma alteração de fundo 

em relação ao Código da República167. Mantiveram-se as disposições acerca do 

dolo e da culpa, da tentativa, das justificantes, da culpabilidade, etc. Alterações mais 

profundas somente vieram a ocorrer anos mais tarde, com o Código de 1940, que 

receberá atenção nas linhas seguintes. 

 

                                                            
165 Magalhães Noronha, Direito penal, V.I, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1972, p.59. 
166 Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.105. 
167 Entre as alterações ocorridas, destacam-se, por exemplo, a mudança do limite de idade em alguns 
dispositivos (a maioridade penal passou de nove para quatorze anos, verbi gratia), a eliminação da 
pena de banimento, o retorno da responsabilidade sucessiva nos crimes de imprensa, etc. Nada 
capaz de alterar, como se vê, a estrutura do Código de 1890. 



93 
 

10.5. O Código Penal de 1940 

 

 Outorgada a Constituição de 1937, surgiu a necessidade de um Código Penal 

que, segundo José Henrique Pierangeli168, pudesse dar suporte ao ocaso da 

tradição liberal que marcara as Constituições de 1824, 1891 e 1934. A despeito 

disso, o então Ministro da Justiça Francisco Campos acabou por incumbir Alcântara 

Machado, professor paulista de linha claramente liberal, da elaboração de um 

projeto de Código Penal169. Entregue em 1940, o projeto definitivo foi submetido a 

revisão por uma comissão composta por Vieira Braga, Nélson Hungria, Narcélio de 

Queiroz e Roberto Lyra, sob a presidência do Ministro Francisco Campos. Baixado 

por decreto em 1940, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942. Embora o texto final 

não tenha correspondido integralmente ao projeto elaborado por Alcântara Machado 

(significativas modificações foram realizadas, afinal), a verdade é que, no todo, o 

projeto do professor do Largo de São Francisco seguiu suas linhas ideológicas. Daí 

afirmar Nélson Hungria170 que “o cerne, o granito do projeto veio do Projeto 

Alcântara”. 

 

 O fato é que, seguindo o exemplo das codificações que o antecederam, o 

Código Penal de 1940 também se filiou ao modelo objetivo-subjetivo. E é, sem 

dúvida, nos itens 4 e 13 da Exposição de Motivos da Parte Geral do Código que se 

encontra a justificação para o fato de ter sido adotado tal modelo. Carecem de 

atenção, por proêmio, as ideias lançadas no item 4, a seguir citado: 

 

4. A responsabilidade penal continua a ter por fundamento a 
responsabilidade moral, que pressupõe no autor do crime, 
contemporaneamente à ação ou omissão, a capacidade de entendimento e 
a liberdade de vontade. Embora nem sempre a responsabilidade penal fique 
adstrita à condição de plenitude do estado de imputabilidade psíquica e até 
mesmo prescinda de sua coexistência com a ação ou omissão, desde que 
esta possa ser considerada libera in causa ou ad libertatem relata. 
A autonomia da vontade humana é um postulado de ordem prática, ao qual 
é indiferente a interminável e insolúvel controvérsia metafísica entre o 
determinismo e o livre-arbítrio. Do ponto de vista ético-social, a autonomia 

                                                            
168 José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.77. 
169 Desgarrando-se da tendência fascistizante da época, o Código Penal de 1940 acabou por se 
mostrar bastante liberal, mesmo porque liberais os juristas que de sua elaboração participaram. 
Justifica-se, nessa medida, a expressão “ditabranda”, com que se cunhou o Governo de Getúlio 
Vargas. 
170 Nélson Hungria apud José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 
ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.80. 
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da vontade humana é um a priori em relação à experiência moral, como o 
princípio da causalidade em relação à experiência física. Sem o postulado 
da responsabilidade moral, o direito penal deixaria de ser uma disciplina de 
caráter ético para tornar-se mero instrumento de utilitarismo social ou de 
prepotência do Estado. Rejeitado o pressuposto da vontade livre, o código 
penal seria uma congérie de ilogismos. 

 .  

   Como se observa, a ideia de livre arbítrio, chave da estrutura teórica da 

Escola Clássica, foi adotada pelo legislador de 1940. Propugnando pela irrelevância 

das discussões que chamou de metafísicas, o autor da Esposição de Motivos deixou 

assente que, para o Código em apreço, a liberdade de vontade serviria de base para 

toda espécie de imputação de natureza subjetiva. 

 

 Quanto ao elemento objetivo indispensável à configuração criminosa (dano ou 

perigo de dano), o item 13 é igualmente esclarecedor: 

 

13. Com o vocábulo “resultado”, o citado artigo designa o efeito da ação ou 
omissão criminosa, isto é, o dano efetivo ou potencial, a lesão ou perigo de 
lesão de um bem ou interesse penalmente tutelado. O projeto acolhe o 
conceito de que “não há crime sem resultado”. Não existe crime sem que 
ocorra, pelo menos, um perigo de dano, e, sendo o perigo um “trecho da 
realidade” (um estado de fato que contém as condições de superveniência 
de um efeito lesivo), não pode deixar de ser considerado, objetivamente, 
como resultado, pouco importando que, em tal caso, o resultado coincida ou 
se confunda, cronologicamente, com a ação ou omissão. 

 

 Seguindo, portanto, essas duas vigas mestras – a que concerne à liberdade 

de vontade e a que se relaciona à indispensabilidade do dano real ou potencial – o 

Código Penal de 1940, plagiando o modelo adotado pelas legislações que o 

precederam, se fez partidário do modelo objetivo-subjetivo. 

 

 No que concerne à fração subjetiva do Código em questão, avulta de 

importância, logo de início, a classificação dos crimes em dolosos e culposos. 

Sediada no art.15, a matéria foi disciplinada da seguinte maneira: 

  

Art.15. Diz-se o crime: 
I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; 
II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia. 
(...). 
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 É curial destacar que o citado dispositivo inaugurou, na segunda parte do 

inciso I, uma nova modalidade de dolo: o chamado dolo eventual. É escusado dizer 

que, à semelhança do que ocorre com o dolo direto, o eventual também depende de 

uma decisão subjetiva do agente. Embora não queira o resultado, o agente quer 

prosseguir com seu comportamento, aceitando a aventual produção do dano. 

Quanto à culpa, foram demarcadas as suas espécies – imprudência, negligência e 

imperícia –, ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência pátrias a definição de 

cada uma delas. 

 

 No que respeita à tentativa, também esta recebeu atenção do legislador de 

1940. O crime tentado foi tratado no art.12, in verbis: 

 

Art. 12. Diz-se o crime: 
(...); 
II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma, por 
circunstâncias alheias à vontade do agente. 

 

 Todos os comentários já feitos ao longo do trabalho acerca da tentativa valem 

para a análise que ora se realiza. De todo modo, não é demais repetir que, no delito 

tentado, a vontade do indivíduo é objeto de exame, razão pela qual, no que tange à 

subjetividade, o tema da tentativa não pode ser esquecido. 

  

 Relativamente às justificantes, o elemento subjetivo, ao que parece, continuou 

a ser exigido para a configuração das excludentes de ilicitude, cabendo expor à luz, 

entretanto, o fato de que, nesse aspecto, o art.20, que versa sobre o estado de 

necessidade, foi mais claro do que o art.21, que trata da legítima defesa. Basta que 

se cotejem os aludidos preceitos, cuja transcrição segue:   

 

Art.20. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 
(...); 
Art.21. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderamente dos 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem. 

 

 Não é difícil notar que, no texto que cuida do estado de necessidade, a 

preposição “para”, embora não tenha o condão de estancar as dúvidas, dá a 
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entender que o indivíduo tem de realizar o comportamento típico com finalidade 

justificada. Igual situação, todavia, não se identifica no texto do art.21, já que este, à 

míngua de similar recurso, parece não exigir qualquer finalidade específica. De 

qualquer modo, tem-se preferido, em vez da dispensa do elemento anímico às 

justificantes, a atribuição de falha à literalidade desses dispositivos. 

 

 Transpondo os limites da tipicidade e da antijuridicidade, a matéria da 

subjetividade também se infiltrou no campo da culpabilidade, adotando, quanto ao 

doente mental, o critério biopsicológico da imputabilidade (art.22), considerando que, 

independemente da patologia apresentada pelo indivíduo, o seu comportamento 

psíquico, ao tempo da conduta, também deveria ser levada em consideração. Nesse 

contexto, não se pode deixar de ler o item 18 da Exposição de Motivos, que assim 

explica: 

 

18. Na fixação do pressuposto da responsabilidade penal (baseada na 
capacidade de culpa moral), apresentam-se três sistemas: o biológico ou 
etiológico (sistema francês), o psicológico e o biopsicológico. O sistema 
biológico condiciona a responsabilidade à saúde mental, à normalidade da 
mente. Se o agente é portador de uma enfermidade ou grave deficiência 
mental, deve ser declarado irresponsável, sem necessidade de ulterior 
indagação psicológica. O método psicológico não indaga se há uma 
perturbação mental mórbida: declara a irresponsabilidade se, ao tempo do 
crime, estava abolida no agente, seja qual for a causa, a faculdade de 
apreciar a criminalidade do fato (momento intelectual) e de determinar-se de 
acordo com essa apreciação (momento volitivo). Finalmente, o método 
biopsicológico é a reunião dos dois primeiros: a responsabilidade só é 
excluída, se o agente, em razão de enfermidade ou retardamento mental, 
era, no momento da ação, incapaz de entendimento ético-jurídico e 
autodeterminação. 
O método biológico que é o inculcado pelos psiquiatras em geral, não 
merece adesão: admite aprioristicamente um nexo constante de 
causalidade entre o estado mental patológico do agente e o crime: coloca 
os juízes na absoluta dependência dos peritos-médicos, e, o que é mais, faz 
tabula rasa do caráter ético da responsabilidade. O método puramente 
psicológico é, por sua vez, inaceitável, porque não evita, na prática, um 
demasiado arbítrio judicial ou a possibilidade de um extensivo 
reconhecimento da irresponsabilidade, em antinomia com o interesse da 
defesa social. 
O critério mais aconselhável, de todos os pontos de vista, é, sem dúvida, o 
misto o biopsicológico. 
É o seguido pelo projeto (art.22): “É isento de pena o agente que, por 
doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, 
ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento”. 
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 Indo além dos elementos analíticos do crime, a matéria da subjetividade 

também alcançou as circunstâncias que influenciam na dosagem da pena. Nesse 

passo, é imprescindível citar, uma vez mais, a explicação fornecida pela própria 

Exposição de Motivos, em seu item 25, in verbis: 

 

25. Ao prever as circunstâncias agravantes e atenuantes, genéricas ou 
especiais, o projeto apresenta um cunho nitidamente subjetivista. O crime 
em si mesmo, na sua materialidade, passa, aqui, para o segundo plano. O 
que importa, principalmente, é o crime em função de seu autor. Adquire 
culminante relevo o motivo, o “porquê” do crime. Na aplicação da pena, os 
motivos do crime figuram como um dos critérios centrais de orientação 
(art.42). No concurso de agravantes e atenuantes, as que preponderam 
são, entre outras, as que resultam dos motivos determinantes (art.49). Os 
motivos determinantes orientam o reconhecimento dos “crimes da mesma 
natureza”, para efeito da reincidência específica. Para a concessão da 
suspensão condicional da pena, deve o juiz avaliar os motivos do crime. 

 

 Conforme se depreende do texto citado, também na contextura das 

circunstâncias, e principalmente aqui, o subjetivismo foi levado em consideração. O 

que o indivíduo pensava, sentia, desejava, enfim, o que o indivíduo era, encontrava 

destacada importância na temática das circunstâncias do Código Penal de 1940. É o 

que faz questão de frisar Francisco Campos, quando afirma: “o projeto apresenta um 

cunho nitiidamente subjetivista”. 

 

 Mantendo-se o que se havia estabelecido no Código de 1890, a subjetividade 

também foi considerada no tocante à desistência voluntária e ao arrependimento 

eficaz, tratados no art.13, in verbis: “Art.13. O agente que, voluntariamente, desiste 

da consumação do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos 

atos já praticados”. 

 

 A direção subjetiva do Código Penal em tela também apontou, sobreleva 

dizer, para a matéria do erro jurídico-penal, que assim foi disciplinado: 

 

Art.17. É isento de pena quem comete o crime por erro quanto ao fato que o 
constitue, ou quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, 
supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 
§1º Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é 
punível como crime culposo. 
§2º Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. 
§3º O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de 
pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da 
vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 
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Art.53. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o 
agente ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa 
diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, 
atendendo-se ao disposto no art.17, §3º, 2ª parte. No caso de ser tambem 
atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do 1º 
do art.51. 
Art.54. Fora dos casos do artigo  anterior, quando, por acidente ou erro na 
execução do crime, sobrevem resultado diverso do pretendido, o agente 
responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre 
tambem o resultado pretendido, aplica-se a regra do §1º do art.51. 

 

 É interessante destacar que a regra constante do §3º do art.17, repetida pela 

primeira parte do art.53, não poderia ser mais clara quanto ao fato de que, aqui, 

mais importância tinha o que pensava o indivíduo do que propriamente o resultado 

alcançado. 

 

 Por outro lado, escapando à linha subjetivista e focando a questão do dano, o 

Código em apreço, copiando seus antecessores, também previu situações em que 

desprezável o coeficiente psíquico da conduta. A primeira dessas situações, 

indubitavelmente, acena para a cogitação impunível, representada, implicitamente, 

pelo conteúdo constante do art.11, que dava a entender que a cogitação sem 

conduta não possuía qualquer relevância para o Direito Penal. 

  

 Ademais, o Código em estudo também previu a figura do crime impossível, 

fazendo constar, no art.14, o quanto segue: “Art.14. Não se pune a tentativa quando, 

por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é 

impossível consumar-se o crime (art.76, parágrafo único, e 94, n.III)”. 

 

 Não se pode deixar passar em brancas nuvens, todavia, a previsão, quanto 

ao crime impossível, da medida de segurança destinada ao indivíduo perigoso. O 

item 11 da Exposição de Motivos, a propósito, é bastante claro: 

 

11.(...) É reconhecida a impunibilidade da tentativa ou crime impossível, que 
ocorre quando, por absoluta ineficácia do meio empregado, ou absoluta 
impropriedade do objeto, era impraticável a consumação. Foi, assim, 
adotada a teoria objetiva temperada. Fez-se, porém, uma concessão à 
teoria sintomática: verificada a periculosidade do agente, ser-lhe-á aplicada 
medida de segurança. 

 

 Também se fez explícita referência à participação impunível, prevista no 

art.27, assim redigido: “Art.27. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
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salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, 

pelo menos, a ser tentado (art.76, parágrafo único)”. 

 

 No tocante à menoridade, a redação do art.23 fala por si só. Confira-se: 

“Art.23. Os menores de dezoito anos são penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. Adotando o critério 

biológico, o dispositivo citado dispensou a análise do aspecto psíquico do 

comportamento perpetrado por pessoa menor de idade. 

 

 Quanto à responsabilidade penal objetiva, tal encontrou extenso campo na 

legislação em comento. Indisfarçadamente, deixou-se infiltrar em diversos 

dispositivos, como no parágrafo único do art.48, a seguir transcrito: “Parágrafo único. 

Se o agente quis participar de crime menos grave, a pena é diminuída de um terço 

até metade, não podendo, porem, ser inferior ao mínimo da cominada ao crime 

cometido”. Magalhães Noronha171, embora assinale que acima dos pecados do 

Código de 1940 pairavam suas virtudes, não deixa de anotar que uma das falhas da 

referida legislação foi a de não ter se afastado da responsabilidade penal objetiva. 

Aníbal Bruno172, por seu canto, também reconhece que, por influência da legislação 

italiana, a responsabilidade penal objetiva foi conservada em mais de um ponto, 

residindo aí um de seus inafastáveis defeitos.  

 

 Assim, pode-se afirmar, em conclusão, que o Código Penal de 1940 também 

se ajustou ao sistema objetivo-subjetivo, porquanto conciliou os elementos de ordem 

anímica e de ordem física, dando importância, a um só tempo, à intenção e à 

lesividade. 

 

 O Código em referência, urge lembrar, embora tenha sofrido alterações 

(sobretudo as promovidas em 1977 e 1984), é o Código atualmente em vigor no 

Brasil, haja visto que o Código que o sucedeu – o de 1969 – não chegou a vigorar 

um dia sequer. As alterações que o Código de 1940 sofreu não foram pequenas, é 

verdade, mormente no que se refere à disciplina do erro e à pequena poda em 

relação à responsabilidade penal objtiva, mas, no todo, não erra a afirmativa de que 

                                                            
171 Magalhães Noronha, Direito penal, V.I, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1972, p.61. 
172 Aníbal Bruno, Direito penal: parte geral, Tomo I, 5 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.106. 



100 
 

sua estrutura foi mantida, sobretudo no que diz respeito ao modelo objetivo-subjetivo 

já comentado. 

  

10.6. O Código Penal de 1969 

 

 Em 1961, o Governo Jânio Quadros confiou a Nélson Hungria a tarefa de 

redigir um projeto de Código Penal, incumbência devidamente cumprida em 

dezembro do ano seguinte. Ao depois de várias revisões, o projeto acabou sendo 

convertido em lei no mês de outubro de 1969, mas, devido a uma séria de 

aditamentos, sua entrada em vigor foi sendo adiada, até que, em outubro de 1978, 

rendeu-se à ab-rogação. O Código em tela, que não chegou a vigorar por um dia 

sequer, passou a ser comparado, à época, a um natimorto ou, ainda, a um rascunho 

inacabado. Por conta da ab-rogação operada, o Código de 1940 continuou a ter 

aplicação no Brasil, situação que, como dito, perdura até hoje, conquanto tenham 

havido reformas. 

 

 O fato é que, relativamente aos aspectos abordados na presente pesquisa, o 

Código de 1969 não trouxe alterações profundas, porquanto não promoveu 

modificações na estrutura estabelecida pelo Código de 1940173. Continuou, vale 

dizer, a prever dolo e culpa (art.17), a punir o crime tentado (art.14, II), a exigir o 

elemento subjetivo das justificantes (arts.25, 28 e 30), a reconhecer atenuantes e 

agravantes de ordem anímica (arts. 56 e 58), a estabelecer a desistência voluntária 

e o arrependimento eficaz (art.15), a tratar das hipóteses de erro (arts, 20, 21 e 22), 

etc. Por outro lado, focando a necessidade do dano (real ou potencial), permaneceu 

considerando a impossibilidade criminosa (art.16), a menoridade como critério 

biológico de eliminação da culpabilidade (art.33), a impunidade da mera cogitação, 

etc. É claro que todos esses institutos receberam redação nova, e sofreram 

pequenas transformações, mas nada que, de fato, representasse inovação 

revolucionária em relação ao Código de 1940, exceto no que tange à 

responsabilidade penal objetiva, que acabou por ser afastada, conforme se 

depreende do item 3 da Exposição de Motivos, a seguir transcrito: 

 

                                                            
173 José Henrique Pierangeli, Códigos penais do brasil: evolução histórica, 2 ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.83. 
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3.O Código Penal vigente será, talvez, a melhor de nossas codificações. 
Sua técnica apurada bem revela o elevado desenvolvimento da Ciência do 
Direito Penal entre nós. Por isso mesmo, não se pretendeu elaborar um 
Código totalmente novo, abandonando-se a sistemática de nossa atual 
legislação. Ao contrário, o propósito foi sempre o de manter, tanto quanto 
possível, as soluções da lei vigente, cuja eficiência e correção foram 
demonstradas em longos anos de aplicação, por todos os tribunais do País. 
Procurou-se aperfeiçoar nossa lei penal, com a correção de reconhecidos 
defeitos e a introdução de contribuições novas, fruto do desenvolvimento 
notável da Ciência Penal de nosso tempo. 
Tendo-se presente a realidade brasileira, procurou-se ajustar a nossa 
legislação penal às exigências fundamentais de um Direito Penal da Culpa, 
que visa a proscrever toda forma de responsabilidade objetiva, 
proporcionando-se, por outro lado, soluções eficientes para a repressão da 
criminalidade grave. Com a adoção de critérios modernos para aplicação 
das penas, evitam-se as conhecidas distorções da jurisprudência, 
possibilitando-s a realização de uma Justiça material, bem como a 
recuperação social do delinqüente, sem prejuízo da eficiência na repressão. 

 

 É importante dizer, entretanto, que nem todas as arestas relativas à 

responsabilidade penal objetiva foram aparadas pelo Código de 1969. O crime 

provocado por estado de embriaguez, por exemplo, continuou a ser punido (art.32, 

parágrafo único), a despeito de não haver dolo ou culpa em relação ao evento 

delituoso produzido.  

 

 De qualquer modo, pode-se dizer que o Código de 1969, em que pese não 

tenha entrado em vigor, também mostrou ter suas bases fixadas no binômio 

“objetividade-subjetividade”. O aspecto intencional, diga-se em alta voz, continuou a 

ser considerado, malgrado a objetividade delitiva (dano real ou potencial) tenha 

permanecido na condição de requisito indispensável à configuração criminosa.  

 

 Finalmente, sobreleva destacar que o Código em tela previu – e nesse ponto 

inovou – a pena indeterminada, buscando justamente proteger a sociedade do 

perigo de dano representado pelo indivíduo perigoso, cabendo registrar que, 

relativamente a tal inovação, o Código acabou sendo alvo de severas críticas174. A 

pena indeterminada chegou a ser comentada pela própria Exposição de Motivos, 

que, nos itens 27 e 28, anota: 

 

27.Criminoso por tendência é aquele que comete homicídio, tentativa de 
homicídio ou lesão corporal grave, e, pelos motivos determinantes e meios 
ou modos, de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou 

                                                            
174 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 
2005,p.44. 
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malvadez. A criminosidade por tendência é sempre reconhecível pelo juiz e 
deverá ser declarada em relação a uma personalidade insensível e 
perversa, em crimes graves contra a vida e a incolumidade pessoal. 
28. Se o criminoso for habitual ou por tendência, a pena aplicável será por 
tempo indeterminado. A duração mínima dessa pena (que não pode, em 
caso algum, ser inferior a três anos) é a pena fixada pelo juiz para a infração 
penal que está sendo julgada. 

 

10.7 A atual sistemática 

 

 A sistemática hodierna, como já visto no capítulo 9, apesar de ter se 

transformado pontualmente (a matéria do erro, verbi gratia, segue novo regramento, 

estipulado pela reforma de 1984), mantém-se fiel à tradição, e tem suas bases 

repousadas, como sempre teve, no binômio “objetividade-subjetividade”. 

 

 O campo da subjetividade, em específico, encontra, como visto, inegável 

realce no Direito Penal brasileiro da atualidade. Maior relevância possui, afinal, o 

desvalor da ação do que o desvalor do resultado. Com maiores olhos se vê, não se 

pode ocultar, a má-fé do agente do que o prejuízo identificado no plano fático. Daí 

resumir Heitor Costa Junior, citado por Julio Fabbrini Mirabete175, que os princípios 

básicos da legislação atual são: “a adoção do dualismo culpabilidade-pena e 

periculosidade-medida de segurança; a consideração a respeito da personalidade do 

criminoso; a aceitação excepcional da responsabilidade objetiva”. 

 

 Não custa acentuar, ainda, que o aspecto subjetivo – que sempre se viu 

relevante para o Direito Penal – não se estuda de maneira axiologicamente neutra, 

mas se analisa e se julga a partir do conceito de culpabilidade, tendo por base a 

ideia de que o ser humano goza de livre arbítrio e detém, por isso, responsabilidade 

moral. Outra não é a conclusão que se pode extrair, afinal, da esclarecedora 

explicação fornecida pelo item 4 da Exposição de Motivos do Código Penal de 1940. 

O assumido rechaço às ideias deterministas, bem como a não disfarçada adoção à 

responsabilidade moral do indivíduo revelam por que o sistema brasileiro se sente à 

vontade para adentrar no mérito punitivo em relação à subjetividade manifestada 

pelo comportamento do agente. A propósito, é de bom tom lembrar que, na 

Exposição de Motivos da Parte Geral publicada em 1984, não se rebate, em 

momento algum, a linha ideológica apresentada pelo citado item 4. Assim é que o 
                                                            
175 Ibidem, p.43. 
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sistema pátrio da atualidade, conforme preconiza Julio Fabbrini Mirabete176, 

considera o delinquente um “ser livre e responsável, enfatizando-se a culpabilidade 

como indispensável à responsabilidade penal”.  

 

11 A LIBERDADE DE VONTADE NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

 O modelo jurídico-penal assinalado pela configuração do binônimo 

“objetividade-subjetividade”, cujos traços, como visto, desde sempre caracterizaram 

o Direito Penal brasileiro, é um modelo que, além de gestar os problemas apontados 

no item 9.1, produz certo ofuscamento da liberdade jurídica de pensamento (e de 

todos os demais processos mentais), isto é, da liberdade enquanto não-intervenção 

estatal no âmbito psíquico.  

 

Sem embargo do que parece sugerir a “psicologia da liberdade” apresentada 

por estudiosos177 que defendem a soberania do indivíduo sobre seu próprio 

comportamento mental (“Quem faz o seu futuro é você mesmo”178), o pensamento e 

todos os demais processos psíquicos decorrem da conjugação de múltiplos fatores 

e, por isso, não podem ser considerados propriamente obra voluntária do indivíduo 

pensante, circunstância que anula, ou pelo menos minimiza consideravelmente, a 

possibilidade de escolha no âmbito da formação da vontade. Nessa medida, o ser 

humano não pensa propriamente o que quer pensar, nem sente o que quer sentir – 

aliás, o que quer pensar e o que quer sentir já não é um querer que nasce 

necessariamente de sua vontade –, mas pensa e sente o que é capaz de pensar e 

sentir, o que lhe determinam as circunstâncias sociais, culturais, biológicas, etc179. 

 

                                                            
176 Julio Fabbrini Mirabete. Manual de direito penal: parte geral, V.I, 22 ed, São Paulo: Atlas, 
2005,p.44. 
177 Neste particular, vale a pena examinar a obra “Teoria da escolha: uma nova psicologia de 
liberdade pessoal”, de William Glasser.  
178 José Sometti, Você é aquilo que pensa, 12 ed, São Paulo: Cidade Nova, 1996, p.132. 
179 Já é pacífico, vale registrar, que as circunstâncias que marcam a fase infantil do indivíduo são 
determinantes na sua formação. Fritz Redl e David Wineman explicitam a importância, para a criança, 
de uma casa que sorri, de objetos que convidam, de rotinas relaxantes, de adultos que protegem, da 
inexistência de relacionamento traumático, do cultivo das seguranças emocionais de grupo, etc. (Fritz 
Redl e David Wineman, O tratamento da criança agressiva, tradução de Waltensir Dutra, São 
Paulo: Martins Fontes, 1986). No mesmo sentido, Franz Von Liszt anota: “A observação mostra que 
todo crime resulta do concurso de dois grupos de condições – de um lado, a natureza individual do 
delinqüente e, de outro, as relações exteriores, sociais e especialmente as relações econômicas que 
o cercam (Franz Von Liszt, Tratado de direito penal alemão, tradução de José Higino Duarte 
Pereira, Tomo I, Campinas: Russell, 2003, p.149). 
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Daí assinalar Eduardo Ferraz180, dando ênfase à prefixação de grande parte 

da personalidade, que, depois dos quinze anos de idade, não interessa muito se o 

comportamento veio da genética, do ambiente ou de ambos, pois a base já está 

formada. Ora, tal assertiva afere à conclusão de que, se a base da personalidade 

está formada depois dos quinze anos, todas as reações subjetivas passam a ser 

determinadas, absoluta ou relativamente; passam a ser construídas a partir de uma 

estrutura que já é capaz de limitar as escolhas do indivíduo, de restringir suas 

possibilidades. Tal estrutura pode até não ser fixa, mas as variações que sofre não 

dependem necessariamente da vontade do indivíduo, mas de circunstâncias outras, 

sobretudo sociais, conforme pondera Fernando González Rey181: 

 

A compreensão da psique humana como sistema de sentidos permite dar 
conta de uma definição ontológica diferente da psique, que facilita 
compreender as configurações subjetivas da personalidade como a síntese 
subjetivada dos diferentes momentos e espaços sociais em que se produz o 
desenvolvimento da pessoa. 

 

Aos fatores que influenciam a vida psíquica182 de cada pessoa, mais à frente 

será destinada atenção maior, cabendo, por enquanto, e apenas para que se 

compreenda até que ponto alguém pode obedecer a esquemas prefixados de 

pensamento, citar o exemplo que, para J. Vasconcelos183, confirma a força dos 

fatores genéticos na formação das ideias que se produzem na mente humana. 

Trata-se do famoso caso dos irmãos gêmeos que foram criados em culturas 

diferentes. Enquanto um deles recebeu educação nazista na Alemanha, o outro 

recebeu educação judaico-cristã nos Estados Unidos. Ao se reencontrarem, porém, 

foi possível perceber que ambos mantinham alguns procedimentos e ideias muito 

semelhantes, como ler jornais e revistas de trás para frente, certas simpatias 

ideológicas, etc. 

 

Justamente porque a esfera psíquica é, ou pelo menos pode ser (vale notar 

que a só possibilidade já deve ser considerada), determinada por uma incontrolável 

concatenação de fatores, não cabe ao Direito interferir em tal seara. No terreno do 

                                                            
180 Eduardo Ferraz, Por que a gente é do jeito que a gente é?, 2 ed, São Paulo: Gente, 2010, p.85. 
181 Fernando González Rey, Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico-cultural, 
tradução de Raquel Souza Lobo Guzzo, São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p.252. 
182 Expressão utilizada por Henri Wallon na obra “Do ato ao pensamento: ensaio de psicologia 
comparada” (tradução de Gentil Avelino Titton, Rio de Janeiro: Vozes, 2008). 
183 J. Vasconcelos, Como a mente humana produz idéias, São Paulo: Escuta, 2000, p.169. 
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Direito Penal, a fortiori, onde a simples dúvida deve favorecer o acusado, basta, para 

que a referida interferência seja de todo afastada, que não se possa demonstrar que 

os processos mentais do ser humano são obra de sua voluntariedade. Se nada 

subsiste, em matéria penal, quando ausentes dolo e culpa, é incoerente a 

interferência, sobretudo a de cunho repressivo, no âmbito da formação da vontade, 

já que esta pode não ser – e provavelmente não é – fruto da intenção ou do desleixo 

do agente, sendo, antes, resultado de uma engrenagem tão complexa que nem 

mesmo o ser pensante consegue compreender em sua plenitude184. Em outras 

palavras, não há lugar para punição – mesmo porque punição pressupõe 

culpabilidade e, por isso, pressupõe livre arbítrio e consequente responsabilidade – 

onde incerta a possibilidade de escolha do diverso. Eis a razão por que, no âmbito 

do pensar e do agir, onde a referida incerteza é admitida por quase toda a 

comunidade científica, a intervenção punitiva perde o chão. 

 

Deveras, é inconcebível que, no contexto de um Estado Democrático de 

Direito, possa o indivíduo ser proibido de pensar de determinado modo ou, pior, seja 

punido por ter pensado de determinada forma. Analogamente, é incompreensível 

que se possa castigar alguém por ter um determinado sentimento, uma determinada 

vontade. Pensamento, sentimento, vontade, tudo isso, afinal, a par de todos os 

demais processos da mente, decorre de uma realidade psíquica que se forja ao 

arrepio das intenções e da negligência do indivíduo, o qual, muitas vezes, não se 

agrada de seu próprio esquema mental. Como se pode castigar alguém, afinal, que 

não consegue ser senão aquilo que é, que não consegue pensar senão aquilo que 

pensa, que não consegue sentir senão aquilo que sente, que não consegue querer 

senão aquilo que quer? 

 

Por todas essas razões é que, no Brasil e na maioria dos países, a liberdade 

de pensamento e de expressão do pensamento reclama por proteção especial. O 

que justifica, afinal, o fato de não poder o Estado impedir, muito menos castigar, 

manifestações subjetivas (opinião, crença, etc.) contrárias  ao seu institucionalizado 

                                                            
184 De fato, muitas vezes, para não dizer sempre, o próprio indivíduo se desconhece. “Nós, homens 
do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmos somos desconhecidos – e não sem motivo. 
Nunca nos procuramos: como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos?” (Friedrich 
Nietzsche, Genealogia da moral, tradução de Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009, prólogo).  
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sistema de valores? Muito mais do que o pluralismo ideológico que marca a o 

pensamento democrático, a constatação de que o indivíduo não tem propriamente o 

domínio de sua realidade psíquica pode e deve servir de justificativa. Se, em razão 

dos inúmeros fatores que causam influência no setor do pensamento, o indivíduo 

forma uma determinada opinião – forma-a, afinal, de modo não dominável –, é 

absolutamente inconcebível que o Estado possa censurá-lo por isso. A censura, 

aqui, seria nada menos que retirar do ser o que ele é, seria como reprimir uma 

árvore por ser imóvel. A ausência de liberdade na esfera psíquica, por assim dizer, é 

uma inafastável justificativa da necessidade de que se proteja, de forma 

incondicional, a liberdade jurídica na esfera do pensar e do sentir. 

 

 Ocorre que, como afirmado no início do presente capítulo, o Direito Penal 

brasileiro, assinalado pelo binômio objetividade-subjetividade, não se orienta pelas 

conclusões até o momento inferidas acerca da realidade psíquica do ser humano, 

razão por que, deixando de lado algumas importantes premissas, produz certo 

ofuscamento à liberdade jurídica de pensamento. Muito embora, à primeira vista, 

possa se pensar que o Direito Penal brasileiro não se faz penetrar no campo ético e 

que se limita à proteção dos bens jurídicos importantes para o controle social, um 

exame mais apurado dá conta de que, na verdade, o Direito Penal pátrio respeita a 

liberdade psíquica apenas enquanto tal não se manifesta; respeita-a, pois, até um 

certo limite. Basta ver que o indivíduo é considerado livre para pensar o que lhe 

assoma à mente, mas se vem a manifestar seu pensamento, tem de arcar com a 

sanção que lhe é aplicada não só em virtude da conduta praticada (não só pela 

manifestação do pensamento), mas também, senão principalmente, pelo  

pensamento de per si. Daí afirmar Jorge de Figueiredo Dias185: 

 

A categoria da culpabilidade jurídico-penal adiciona um novo elemento (uma 
nova qualificação) à ação ilícita-típica, sem o qual nunca poderá falar-se de 
fato punível. Este não se esgota na aludida desconformidade com o 
ordenamento jurídico-penal, necessário se tornando sempre que a conduta 
seja culposa, isto é, que o fato possa ser pessoalmente censurado ao 
agente, por aquele se revelar expressão de uma atitude interna pessoal 
juridicamente desaprovada e pela qual ele tem por isso de responder as 
exigências  do dever-ser sócio-comunitário. 

 

                                                            
185 Jorge de Figueiredo Dias, Questões fundamentais do direito penal revisitadas, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p.227-228. 
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 Como anotado alhures, a liberdade de manifestação do pensamento tem 

caráter relativo, pois o Direito não pode compactuar com a produção de resultados 

lesivos aos bens jurídicos que a sociedade precisa defender. A propósito, o Direito 

existe justamente para controlar a ocorrência de eventos perniciosos à sociedade; o 

rebate às ações ofensivas, pois, é seu sentido teleológico. E tal conclusão nem 

precisa passar pelo interminável debate, que para Dennis Lloyd186 formou a principal 

premissa sobre a existência ou não da lei, sobre a essência bondosa ou maldosa do 

homem, já que, mesmo se todos os indivíduos fossem bons, a vida humana na Terra 

não estaria livre de condutas lesivas, já que nem todas as lesões são intencionais. 

Por outro lado, se o controle das manifestações é necessário, o pensamento, bem 

como tudo que a ele se relacione (vontade, sentimento, percepção, fé, emoção, 

etc.), não pode ser punido, não pode ser respeitado apenas até certo ponto.Em 

outras palavras, a necessidade de controle social não autoriza, por si só, a 

intervenção punitiva na esfera do pensamento, uma vez que, aqui, a liberdade 

jurídica tem de ser absoluta, dado que não pode haver censura onde não haja 

liberdade de escolha. 

  

O Direito Penal brasileiro, porém, não segue tais premissas. Se o indivíduo 

pensa de determinado modo e põe em prática seu pensamento, sofre o peso da 

sanção penal tanto pela conduta em si quanto pelo pensamento em si. O suporte 

anímico da conduta é levado em consideração para efeito de punição. O juízo de 

culpabilidade, afinal, é um juízo subjetivo, que leva em conta a indemonstrável 

possibilidade de que o indivíduo, nas circunstâncias em que se encontrava, podia ter 

feito uma escolha diferente. Não se pune apenas porque produzido um dano; pune-

se também porque o dano produzido tem por antecedente um determinado 

pensamento, uma determinada vontade, um determinado sentimento do agente. 

 

Um exemplo pode facilitar a compreensão. Suponha-se que A mata B nas 

mesmas circunstâncias objetivas em que C mata D (mesma quantidade de tiros, 

mesmo tipo de arma, mesmo local, etc.), alterando-se unicamente o móvel subjetivo, 

pois A mata B porque lhe deixou cair uma mosca na sopa (motivo fútil), enquanto C 

mata D por ser um desafeto seu. Neste caso, é de se notar que ambas as 

                                                            
186 Dennis Lloyd, A idéia de lei, tradução de Álvaro Cabral, 2 ed, São Paulo: Martins Fontes, 1998, 
p.3-4. 



108 
 

manifestações são idênticas (mesma forma de execução), como idêntico também o 

dano causado (eliminação da vida humana em ambas as hipóteses). No entanto, o 

Direito Penal brasileiro prevê punição diversa para os dois casos, pois aplica para A 

o disposto no art.121, §2º, II, do Código Penal [pena: reclusão, de 12 (doze) a 30 

(trinta) anos], e para B o disposto no art.121, caput, do mesmo diploma [pena: 

reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos]. Tal exemplo mostra que o sistema pátrio não 

pune apenas a manifestação (a causação do dano), mas também sua mola 

propulsora (o elemento volitivo anterior e/ou concomitante à causação do dano), 

pelo que relativiza não apenas a liberdade de manifestação do pensamento, mas 

também a própria liberdade de pensamento. Tal relativização é “pós-fática”, pois não 

se dá em momento antecedente (pois o indivíduo não é impedido de formar a 

vontade), mas em momento sucessivo (o indivíduo é punido por ter formado a 

vontade, colocando-a em prática). Em outras palavras, a liberdade de pensamento e 

dos demais processos mentais no Direito Penal é garantida apenas enquanto não se 

manifesta, pois, uma vez externado o conteúdo psíquico, a punição se aplica não 

apenas pela conduta praticada, mas também pelo pensamento que a acionou. 

Analogamente, pode-se dizer que a liberdade do sujeito ativo, no exemplo dado, 

equipara-se à liberdade que tem um diabético de consumir açúcar: não é impedido 

de consumir, mas se consumir, sofrerá as consequências. Trata-se, na verdade, de 

uma liberdade pela metade, de uma liberdade mitigada. 

 

No capítulo que a este sucederá, serão abordados os problemas que se 

relacionam à referida mitigação da liberdade psíquica, mas, por ora, já é possível 

formular a seguinte questão: como é possível castigar, e com graus diferentes de 

reprovação, alguém que quis fazer algo sem ter optado por querer realizar o que 

fez? No exemplo anterior, A não escolheu ter tolerância reduzida (são os diversos 

fatores da vida, afinal, que lhe garantiram um temperamento explosivo). Se não 

escolheu, como pode sua falta de tolerância com o próximo (a vontade de matar por 

uma razão estúpida) ser levada em consideração para efeito de punição, de castigo? 

O juízo de censura, afinal, não pressupõe justamente a liberdade de escolha com 

sua consequente responsabilidade?  
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12 OS PROBLEMAS DA RELATIVIZAÇÃO DA LIBERDADE DE VONTADE 

 

 Quando o Direito Penal brasileiro se introduz na seara do pensamento 

humano e formula sobre este determinado juízo de valor, a liberdade de pensamento 

(e dos demais processos psíquicos) sofre, como visto no capítulo antecedente, certo 

enfraquecimento. O caráter subjetivo do Direito Penal pátrio, por assim dizer, 

produz, ainda que de modo aparentemente discreto, certa flexibilização da referida 

liberdade. Esta é, por assim dizer, a primeira conclusão a que chega a presente 

pesquisa: o Direito Penal brasileiro, por se revestir de caráter subjetivo, relativiza 

não apenas a liberdade de manifestação do pensamento, mas também a liberdade 

de pensamento. Não se leva em conta, afinal, apenas o fato (o dano externo), mas 

também se considera a figura do autor (o componente subjetivo atrelado ao dano 

externo). Nesse passo, valem as palavras de Francisco de Assis Toledo187: 

 

Entre essas duas posições opostas, situam-se as correntes moderadas em 
prol de um direito penal do fato que considere também o autor. Esta é a 
posição do moderno direito penal, predominantemente um moderado direito 
penal do fato. Assim é na Alemanha, na Itália, no Brasil e em outros países 
civilizados.  

 

 No mesmo sentido, Hans Welzel188 põe em relevo o fato de se valer o Direito 

Penal tanto do desvalor do resultado quanto do desvalor da conduta. Eis o seu 

comentário: 

 

Ambas as formas de valor son importantes para el Derecho Penal. El 
Derecho Penal quiere proteger antes que nada determinados bienes vitales 
de la comunidad (valores materiales), como, por ejemplo, la integridad del 
Estado, la vida, da salud, la libertad, la propiedad, etc. (los llamados bienes 
jurídicos), de ahí que impone consecuencias jurídicas a su lesión (al 
desvalor de resultado). Esta protección de los bienes jurídicos la cumple en 
cuanto prohíbe e castiga las acciones dirigidas a la lesión de bienes 
jurídicos. Luego, se impide el desvalor material o de resultado mediante la 
punición del desvalor de acto. Así asegura la vigencia de los valores de acto 
ético-sociales de carácter positivo, como el respeto a la vida ajena, a la 
salud, a la libertad, a la propiedad, etc. 

  

 Relativiza-se a liberdade psíquica sob o argumento de que, conforme registra 

Francesco Carnelutti189, a infração penal não é cometida por um corpo, mas por um 

                                                            
187 Francisco de Assis Toledo, Princípios básicos de direito penal, 5 ed, São Paulo: Saraiva, 1994, 
p.251. 
188 Hans Welzel, Derecho penal aleman, tradução de Juan Bustos Ramírez e Sergio Yáñes Pérez, 
11 ed, Santiago de Chile: Editorial Juridica, 1997, p.2. 
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corpo com alma. Isso significa que apenas o aspecto externo não é suficiente, sendo 

necessário que se procure também no coeficiente psíquico o fundamento da 

punição. 

 

 Ocorre que, ao se estruturar dessa maneira, o Direito Penal brasileiro acaba 

tendo de enfrentar alguns problemas de difícil, para não dizer impossível, solução. 

Trata-se de uma considerável gama de problemas que se relacionam com o campo 

impreciso da subjetivação. Enquanto o aspecto objetivo é de fácil apreensão, dado o 

seu caráter externo, o aspecto subjetivo é, invariavelmente, de espinhosa 

compreensão, dado o seu caráter interno. 

 

 Desse modo, cumpre examinar, detidamente, essa gama de problemas que 

circundam a subjetivação do Direito Penal. O primeiro desses problemas diz respeito 

ao fato de que o pensamento se processa em compartimentos internos, cujo acesso 

se faz permitir apenas e tão-somente a Deus e, quando muito, ao próprio ser 

pensante. É o que será mais bem esclarecido no tópico a seguir. 

 

12.1. A complexidade e a relativa inacessibilidade do conteúdo psíquico do 

agente  

 

 O sistema jurídico-penal da atualidade é, sempre foi e deverá ser por muito 

tempo ainda, um sistema que opera no campo da superficialidade, máxime no que 

se refere ao conteúdo subjetivo da infração penal. Trata-se de um sistema para o 

qual o ser humano se apresenta como um produto em série, cujos “comandos” – 

tidos por idênticos em todas as pessoas – alimentam a dedução subjetiva que se 

projeta a partir da análise do aspecto externo da conduta. É por essa razão que o 

Direito Penal se contenta em saber se o agente quis ou não quis o resultado, isto é, 

se teve ou não teve intenção criminosa. Para fazer tal descoberta, lança-se à 

observação dos elementos externos que caracterizam a conduta, como, por 

exemplo, a sede das lesões em determinados delitos. E, assim, o responsável pelas 

investigações de uma infração penal passa a ter a convicção de que desvendou toda 

                                                                                                                                                                                          
189 Francesco Carnelutti, O delito, Tradução de Julia Jimenez Amador, Campinas: Péritas, 2002, 
p.77. 
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a trama e que, a partir daí, já é capaz de saber precisamente o que o sujeito ativo 

pensou quando agiu, bem como qual a sanção penal merecida pelo agente. 

 

 Ocorre que tal sistema, no mínimo, apresenta o senão de simplificar algo que 

não comporta simplificações. As pessoas não são iguais umas às outras, e o 

sistema subjetivo que as caracteriza não comporta análise padronizada, 

predefinida190. Os “comandos” da mente humana são muito mais complexos do que 

supõe o exame de alguns poucos elementos externos, como o citado exemplo da 

sede das lesões. À vista do sistema que ora se comenta, o ser humano é tido como 

uma máquina cujo banco de dados se permite conhecer a partir de um programa 

predeterminado, e é nesse ponto que o grau de complexidade do ser humano torna 

pequeno o alcance do Direito Penal. Sobre tal complexidade, vale a seguinte 

advertência de Seymour M. Farber e Roger H. L. Wilson191: 

 

O homem é um ser anfíbio múltiplo vivendo em muito mundos ao mesmo 
tempo: vive no mundo do individual e no mundo da sociedade, no mundo 
dos símbolos e no mundo da experiência imediata, no mundo da 
herediariedade e dos valores culturais adquiridos, e tudo o que acontece a 
um ser humano tão complexo deve necessariamente ter causas múltiplas, 
sendo necessário pensar sempre nos problemas humanos em termos de 
todas essas causas, ao mesmo tempo. 

 

 Considerando-se a referida advertência, é possível afirmar que o Direito Penal 

brasileiro não leva em conta a mencionada multiplicidade de mundos, mas considera 

um só mundo, tentando convencer à razão de que todos os destinatários da norma 

penal possuem o mesmo sistema de pensamentos, vontades, desejos, sentimentos, 

paixões, etc. Isso se deve, talvez, ao fato de que, conforme acentua Enrico Ferri192, 

“cabendo à lei estabelecer ‘normas gerais e impessoais’, não lhe é possível 

individualizar o culpado”, razão pela qual a lei acaba se apoiando em algumas 

                                                            
190 Neste contexto, vale trazer à baila o trecho de um artigo que Sidney Mintz publicou em 1982, 
citado por Sidney Chalhoub, que diz: “[...] ao tratar das intenções dos atores num sistema social, 
atores que empregam uma variante cultural ao invés de outra em vários momentos de suas vidas, 
parece necessário enfatizar que a relação entre intenção, ato e conseqüência não é sempre a 
mesma. Pessoas diferentemente situadas numa sociedade podem fazer a mesma coisa, pensar em 
signficados muito diferentes para aquilo que estão fazendo, e acarretar conseqüências diferentes ao 
praticarem atos similares” (Sidney Chalhoub, Visões da liberdade: uma hostória das últimas 
décadas da escravidão na corte, São Paulo: Companhia das letras, 1990, p.25). 
191 Seymour M. Farber e Roger H. L. Wilson, O controle da mente, Rio de Janeiro: Sahar Editores, 
1963, p.82. 
192 Enrico Ferri, Delinqüente e responsabilidade penal, tradução de Fernanda Lobo, São Paulo: 
Rideel, 2006, p.12. 
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demarcações. E para se ajustar a tais demarcações, o que se faz, em última análise, 

é considerar que a realidade psíquica do agente é acessível a partir de um esquema 

fixo de análise objetiva, quando, ao revés, tudo parece indicar que a complexidade 

em que insertos todos os “mundos” vividos pelo autor restringe, consideravelmente, 

a acessibilidade ao subjetivo da conduta. 

 

 Nada disso quer dizer que o aspecto psicológico do ser humano deva ser 

afastado de toda espécie de estudo. A relativa inacessibilidade do mundo psíquico 

não deve repelir a investida da ciência no sentido de, pelo menos, tentar 

compreendê-lo o quanto possível. Provam isso a Psicologia, a Psicanálise, etc., 

ramos da ciência que estão acostumados, como afirma Sigmund Freud num artigo 

que publicou em 1914, “a advinhar coisas secretas e ocultas a partir de aspectos 

menosprezados ou inobservados, do monte de lixo, por assim dizer, de nossas 

observações”193. O que se está dizendo é que o Direito Penal, no Brasil e no mundo, 

não contente em examinar o fato apenas objetivamente, examina-o também sob o 

ponto de vista subjetivo e, aí, sem se desgarrar de sua característica flagrantemente 

uniformizadora, atua de maneira superficial, crendo estar desvendando algo que, na 

realidade, é, em geral, ou pelo menos pode ser, muito diferente do que aparenta. 

Mais um vez, aqui, ganham importância as palavras de Enrico Ferri194: 

 

Mas existe também uma minoria (cada vez maior) que, sabendo – em 
virtude das noções divulgadas em relação à influência das condições 
biopsíquicas e ambientais – que a aparência de normalidade não 
corresponde à personalidade real dos criminosos. 

 

 A complexidade do mundo psíquico do ser humano e sua consequente 

inacessibilidade relativa se apresenta, portanto, como uma primeira dificuldade do 

sistema jurídico-penal objetivo-subjetivo. Deveras, é tarefa mui árdua, para não dizer 

impossível, definir com exatidão o pleno conteúdo dos pensamentos de uma pessoa, 

ou melhor, a plenitude de seu material psíquico. O homem, como afirma Karl 

Jaspers195, “é sempre mais do que dele se sabe”. Mesmo para profissionais que, por 

meses ou até por anos, se dedicam à análise da mente de um único paciente, a 

                                                            
193 Sigmund Freud apud Sidney Chalhoub, Visões da liberdade: uma hostória das últimas 
décadas da escravidão na corte, São Paulo: Companhia das letras, 1990, p.17. 
194 Idem, p.50. 
195 Karl Jaspers apud Basave del Valle, Filosofia do homem: fundamentos de antroposofia 
metafísica, tradução de Hugo Di Primio Paz, São Paulo: Convívio, 1975, p.148. 
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dificuldade é tanta que, como acentua Wilhelm Reich196, as técnicas de interpretação 

por vezes se deparam com situações caóticas, dando azo a erros que muito 

atrapalham o tratamento. Até mesmo Björn Burkhardt197, que defende a ideia de 

culpabilidade pessoal, reconhece: 

 

Los problemas específicos que envuelven la prueba de elementos 
subjetivos surgen porque los contenidos mentales de otra persona no son 
accesibles directamente a la percepción: “La única persona que sabe cuáles 
fueron los procesos mentales del acusado el el acusado mismo, y 
probablemente ni siquiera él puede recordarlos correctamente”. 

 

 Assim, apenas os traços exteriores que o Direito Penal considera, a exemplo 

da sede das lesões em determinadas infrações, revelam-se absurdamente 

insuficientes ante à constatação de que muito mais profundo é o sistema de fatores 

que forjam a realidade psíquica do ser humano. O máximo que se consegue a partir 

do método utilizado pelos sistemas penais da modernidade é definir, com razoável 

convicção, se o agente quis ou não quis praticar o crime, mas tal definição ainda se 

mantém distante de elucidar o todo, qual seja, por que o agente quis, o que pensou 

quando quis, o que desejou quando quis, etc. É justamente a relativa 

inacessibilidade do todo que torna problemático o Direito Penal que se arrisca, com 

intenção punitiva, a perscrutar o universo subjetivo da conduta. 

 

 Mesmo quando, pois, diante de um sólido conjunto de dados objetivos, pode 

se julgar conhecido o conteúdo anímico de determinada pessoa, id est, mesmo 

quando se realizam com segurança raciocínios como “fulano quis matar”, “sicrano 

quis se vingar”, “beltrano quis ofender”, o estudo sobre a situação psíquica do 

agente permanece como que sobre uma corda bamba, pois, para que possa 

justificar a incidência de juízos de valor, deve ainda buscar respostas satisfatórias 

sobre os critérios, os valores e outros elementos consciente ou insconscientemente 

utilizados pelo agente ao ensejo da formação de sua vontade. A mera identificação 

de que houve intenção, por assim dizer, ainda é pouco, se o sentido teleológico da 

investigação subjetiva se fundamenta na busca por justificativas para o exercício da 

censura ético-penal. 

                                                            
196 Wilhelm Reich, Análise do caráter, tradução de Ricardo Amaral do Rego, 3 ed, São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p.38. 
197 Björn Burkhardt et al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2007, p.41. 
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 Vale dizer que o próprio ser pensante é, muitas vezes, incapaz de desvendar 

o contexto integral de seus pensamentos e sentimentos, a base em que se 

sustentam e, mormente, a razão pela qual se formaram. O ser pensante, afinal, 

possui um mais ou menos regular sistema de pensamentos (um esquema de 

pensamentos) que se justifica por um conjunto de numerosas razões que lhe são 

inteiramente desconhecidas, ou pelo menos desconhecidas em parte. Como um 

adulto poderia suspeitar, afinal, de que pensamentos egocêntricos que possui 

podem ter origem – é o que sugere Jean Piaget198 – no fato de que a relação 

naturalmente desigual entre criança e adulto é capaz de provocar a consequência do 

isolamento infantil? Como um adulto poderia suspeitar de que sua formação moral 

pode sofrer influência até mesmo de determinados jogos de que participou quando 

criança? Ora, se o contexto geral da vida psíquica é um quarto escuro até mesmo 

para o próprio ser pensante, quanto mais escuro será para quem se encontra ao 

redor? 

 

 Registre-se, por exemplo, a hipótese de um homem penalmente capaz que 

mata a esposa por encontrá-la nos braços de um amante. Para o Direito Penal da 

atualidade, de que não é exceção o brasileiro, basta a constatação de que houve 

dolo e de que este se relaciona com o fato “traição”. A partir daí, entende-se que o 

fato é típico, antijurídico e culpável, censurando-se o agente por ter posto em prática 

uma vontade reprovável. É certo que, no Direito Penal pátrio, o art.59 do Código 

Penal instrui acerca da graduação da pena, mas não vai muito longe, permanece na 

superfície e, o mais interessante, não desvia a seta retributiva que aponta na direção 

do acusado. Se o agente quis matar, se matou por uma determinada razão, deve ser 

reprovado pelo que fez voluntariamente, e reprovado conforme um esquema fixo de 

valoração. Não se aprofunda a análise; considera-se, por uma ficção, acessível a 

seara subjetiva que, na realidade, possui meandros insondáveis ao observador 

humano. 

 

 O exemplo fornecido no parágrafo anterior é útil para monstrar o quão 

superficial é o Direito Penal que se arrisca a entrar em compartimentos que lhe são 

completamente escuros. Basta ver que no fato exemplificado (marido que mata 

                                                            
198 Jean Piaget, O juízo moral na criança, tradução de Elzon Lenardon, São Paulo: Summus, 1994,  
passim. 
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esposa por flagrá-la em adultério), inúmeros fatores – que não costumam ser 

levados em consideração pelo Direito Penal brasileiro – podem transformar o juízo 

de valor que sobre ele se lança. Um homem traído, afinal, pode matar a esposa 

adúltera por diversas razões que podem até mesmo estar relacionadas ao 

inconsciente dele (exemplos: A pode matar a esposa adúltera por: a) não aceitar 

nenhum tipo de derrota, já que, quando era criança, costumava ser humilhado ao 

sofrer derrotas; b) medo de, mantendo-a viva, não suportar a dor de vê-la nos 

braços de outro; c) receio de perder o respeito da sociedade, sobretudo da classe 

masculina; d) não admitir nenhum tipo de traição, já que viu seu pai ser traído 

durante a vida toda e sofrer muito por isso; e) desejar que a mulher sinta na pele o 

mesmo sofrimento que causou; f) crer que uma mulher adúltera só pode ser 

espiritualmente salva se assassinada pelo próprio marido; etc.). Como se observa, 

as hipóteses são infinitas e, em muitos casos, o verdadeiro contexto da formação da 

vontade pode não vir à tona, justamente porque desconhecido. Quiçá um denso 

trabalho no campo da Psicologia, da Psiquiatria, da Psicanálise ou de alguma outra 

área especializada no estudo da mente pudesse expor à luz fatores como os 

elencados no rol exemplificativo, mas o Direito Penal brasileiro, ainda tímido nesse 

campo (para não dizer indeciso, já que, como visto, ora leva em conta o aspecto 

anímico da conduta, ora não a leva em consideração), está longe de ultrapassar as 

barreiras da superficialidade, mesmo porque prevê uma pena mínima que, 

independentemente dos fatores identificados no caso concreto, tem sua posição 

inalterável. 

  

 Diante disso, poder-se-ia propor a seguinte questão: se o conteúdo psíquico é 

complexo e não pode ser conhecido integralmente, se nem o próprio ser humano 

tem consciência de tudo que pensa e sente, o Direito Penal deve se afastar da 

análise subjetiva para só considerar o aspecto objetivo do comportamento 

criminoso? Na realidade, como será visto mais adiante, tal não parece ser a solução 

mais correta. A conclusão de que a mente humana é bem mais complexa do que 

propõe o esquema padronizado do Direito Penal serve apenas para mostrar que, se 

não é possível ao julgador criminal se aprofundar no âmbito psicológico – parece até 

que, de fato, seria mesmo inexequível o propósito de se aprofundar em tal âmbito –, 

então se faz necessário, pelo menos, que se ajuste o discurso penal a essa 

intransponível barreira que torna o Direito Penal um instrumento limitado de 
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aplicação da justiça. Se, afinal, o operador do Direito é incapaz de conhecer o todo 

que forja a realidade psíquica do agente, se não lhe é dado conhecer senão 

superficialmente o conteúdo volitivo do indivíduo, o melhor a fazer é reconhecer sua 

própria limitação e dela se lembrar antes de transformar o condenado em alvo de 

reprovação e castigo (demonização do criminoso)199. 

 

 Assim, o primeiro grande problema que o Direito Penal de caráter subjetivo 

tem de enfrentar é o fato de que a totalidade dos pensamentos, bem como dos 

fatores que cooperam para a sua formação, é, em geral, inapreensível. Na tentativa 

de contornar tal dificuldade, o Direito Penal – e assim opera o Direito Penal brasileiro 

– busca evitar aprofundamentos, e, mantendo-se na superfície, limita-se à 

classificação do crime na esfera do dolo e da culpa, prevendo, quando muito, 

pequenas e quase insignificantes reduções de pena. A verdade é que o Direito 

Penal resolve ingressar num grande labirinto, mas, percebendo a dificuldade que 

encontrará, contenta-se em apenas colocar o pé direito para dentro. 

 

12.2. A dificuldade de se apurar a posição de vantagem ou desvantagem do 

agente 

 

 Outro grande problema que o Direito Penal de cunho subjetivo tem de 

enfrentar, e que acaba tendo relação com o problema abordado no tópico anterior, 

diz respeito ao fato de que a apuração da culpa do agente não pode deixar de levar 

em consideração a posição de vantagem ou desvantagem do agente em relação à 

formação da vontade criminosa. 

 

 De fato, parece tocar o bom-senso a ideia de que maior justificativa há, por 

exemplo, para um time de futebol que perde uma partida fora de casa do que para 

um time que perde dentro da própria casa. Isso se dá porque, instalada uma 

situação de desvantagem, as chances de êxito diminuem, razão pela qual, em vez 

de reprimir a derrota, mais sensato é compreendê-la. Em outros termos, para se 

mensurar, com justiça, a falta cometida por uma pessoa, necessário é que se 

conheça todo o conjunto de possibilidades que lhe são disponíveis, já que, só depois 

                                                            
199 Manuel Cancio Meliá, Direito penal do inimigo: noções e críticas, tradução de André Luís 
Callegari e Nereu José Giacomolli, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.97. 
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de identificada a sua real posição em relação à sua própria conduta, é que se pode 

afirmar se se trata de uma transgressão sem qualquer justificativa ou, ao revés, de 

uma falta até certo ponto compreensível. Qualquer juízo que se realize sem tal 

conhecimento se revela, inevitavelmente, impreciso e, por assim dizer, injusto. 

 

 Nesse sentido, sem levar em conta o aspecto religioso, é possível que se dê 

razão a Jesus quando, em Lucas, Capítulo 12, versículos 47 e 48, afirma que será 

cobrado mais de quem mais receber200. Ainda que se deixe de lado a conotação 

religiosa desses versículos, é inegável que revelam algo de importância ímpar: se 

duas pessoas situadas em posições diferentes (uma, em posição de desvantagem; 

outra, em posição de vantagem) realizam idêntica conduta, não é justo que sejam 

censuradas de igual modo. O que, na realidade, parece defluir do citado trecho 

bíblico é a ideia de que, se há uma situação de desvantagem, o erro se torna mais 

compreensível, isto é, menos censurável. 

 

 Trata-se, na realidade, da ideia de proporcionalidade, que está presente no 

aspecto formal da justiça. Segundo Tércio Sampaio Ferraz Junior201, a justiça, sob o 

ponto de vista formal, é vista como sendo um valor ético-social de proporcionalidade. 

Na filosofia aristotélica, por exemplo, a justiça formal corresponde à ideia de 

proporcionalidade aritmética e geométrica, sendo certo que, na justiça comutativa, a 

proporcionalidade se impõe entre coisas de sujeitos iguais entre si e, na justiça 

distributiva, entre coisas de sujeitos desiguais entre si, o que faz aparecer como 

cerne da justiça, tanto da comutativa quanto da distributiva, a igualdade. Wayne 

Morrison202, comentando a visão de Aristóteles, informa que, para o filósofo, “se as 

pessoas são iguais, devem ter partes iguais; se são desiguais, devem ter partes 

desiguais. Violar esse princípio equivale a ser injusto (...)”. É nesse sentido que 

parece ficar distante a ideia de justiça quando o Direito Penal, ignorando as 

diferenças que tornam os criminosos desiguais entre si, acaba por utilizar 

                                                            
200 O texto em referência é assim redigido: “E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se 
aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não 
soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito 
for dado, muito se lhe pedirá,e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá” (Bíblia de 
Promessas, Novo Testamento, tradução de João Ferreira de Almeida, 7 ed, 2007, p.71). 
201 Tércio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 
4 ed, são paulo: atlas, 2003, p.353-354. 
202 Wayne Morrison, Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo, tradução de Jefferson 
Luiz Camargo, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.57. 
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mecanismos fixos de valoração, graduando a censura conforme um sistema rígido 

incapaz de garantir uma individualização realmente justa. 

 

 Este é, portanto, o segundo problema que o Direito Penal subjetivado tem de 

enfrentar: ao valorar, sob o ponto de vista subjetivo, o grau de culpa do agente, 

precisa não só conhecer, com exatidão, o conteúdo anímico do sujeito ativo e todo o 

intrincado contexto que o cerca, mas precisa conhecer, ainda, e com precisão, a 

posição de vantagem ou desvantagem na qual se coloca o agente no momento da 

conduta. Para que se compreenda mais facilmente o que acaba de ser dito, vale 

trazer para o campo das hipóteses o seguinte exemplo: suponha-se que A (que 

nasceu em bairro nobre, que recebeu excelente educação ao longo de sua vida, que 

teve em casa os melhores exemplos de conduta, que teve tudo, enfim, para ser um 

“cidadão de bem”) pratique um crime de homicídio simples, enquanto B (que nasceu 

na favela, que recebeu educação deficitária, que teve em casa os piores exemplos 

de conduta, que teve tudo, enfim, para ser um “criminoso”) pratique um crime de 

homicídio qualificado por motivo fútil. Quem, dentre os dois, merecerá reprimenda 

maior? Para o Direito Penal brasileiro, B deverá ser censurado com mais intenso 

rigor, já que presente uma causa qualificadora. Entretanto, levando-se em conta que 

a posição de A, considerados os dados fornecidos, contém visível vantagem em 

relação à de B, mais censurável se revela a atitude de A, e não a de B. 

 

 Igual raciocínio pode ser aplicado aos delinquentes dolosos e aos 

pseudocriminosos203. À primeira vista, parece que sempre o dolo merece censura 

maior que a culpa, mas, analisando-se cuidadosamente o caso concreto, os 

parâmetros podem sofrer alteração. Suponha-se que A, num momento de fraqueza, 

pratique dolosamente um crime de homicídio e que B, assumidamente avesso à 

ideia de respeito ao próximo, pratique culposamente um crime de homicídio. Ora, é 

possível que, diante das posições em que se encontram A e B, censura maior 

mereça B, e não A.   

 

                                                            
203 Vocábulo utilizado por Enrico Ferri para designar os autores de crimes culposos (Enrico Ferri, 
Delinqüente e responsabilidade penal, tradução de Fernanda Lobo, São Paulo: Rideel, 2006, 
p.107). 
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 Em conclusão, pode-se dizer o seguinte: o Direito Penal que ingressa, com 

intento claramente retributivo, no campo da subjetividade, id est, que fixa suas bases 

mais no desvalor da ação do que no desvalor do resultado – e assim é, anote-se, o 

Direito Penal brasileiro –, é um Direito Penal que, mesmo incapaz de vencer as 

dificuldades próprias de qualquer análise de fundo ético, mesmo impotente diante da 

complexidade da mente humana e do contexto que garante ao indivíduo certa 

posição de vantagem ou desvantagem, parece ir além do ponto que se lhe reserva 

como limite à legitimidade, parece avocar poderes que não possui, parece chamar 

para si atribuições que, quiçá, só a Deus pertencem. 

 

12.3. A inexigibilidade de vontade diversa 

 

  No Brasil, a exigibilidade de conduta diversa, a par da imputabilidade e do 

potencial conhecimento do caráter ilícito do fato, figura como elemento da 

culpabilidade. Não há se falar em culpabilidade – e, para a teoria tripartida, não há 

se falar em crime – quando, nas circunstâncias em que se encontra o agente, não se 

lhe pode exigir comportamento conforme o Direito. Nesse diapasão, escreve Ricarco 

Antônio Andreucci204: 

 

A exigibilidade de conduta diversa é o terceiro e último elemento da 
culpabilidade. Seu fundamento encontra-se na possibilidade de serem 
punidas somente as condutas que poderiam ter sido evitadas pelo agente. 
Exige-se do agente que, nas circunstâncias do fato, tenha possibilidade de 
realizar, em vez do comportamento criminoso, um comportamento de 
acordo com o ordenamento jurídico. 

 

 Semelhante observação também faz Damásio Evangelista de Jesus205: 

 

Não é suficiente que o sujeito seja imputável e tenha cometido o fato com 
possibilidade de lhe conhecer o caráter ilícito para que surja a reprovação 
social (culpabilidade). Além dos dois primeiros elementos, exige-se que nas 
circunstâncias do fato tivesse possibilidade de realizar outra conduta, de 
acordo com o ordenamento jurídico. A conduta só é reprovável quando, 
podendo o sujeito realizar comportamento diverso, de acordo com a ordem 
jurídica, realiza outro, proibido. 

 

                                                            
204 Ricardo Antonio Andreucci, Manual de direito penal, 6 ed, São Paulo: Saraiva, 2010, p.126. 
205 Damásio Evangelista de Jesus, Direito penal: parte geral, V.1, 28 ed, São Paulo: Saraiva, 2005, 
p.479. 
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Para Freudenthal, citado por Miguel Reale Junior206, a culpabilidade é 

reprovação ao agente que age contra o Direito, quando poderia ter atuado em 

conformidade com o ordenamento jurídico. 

 

Em concordância com os autores citados, é possível afirmar que, de fato, 

nenhum juízo de censura é possível diante de uma conduta inevitável, isto é, diante 

de um comportamento que o indivíduo não pode evitar (ou não lhe é exigível que o 

evite). 

 

A culpabilidade, como juízo de reprovação, é, por assim dizer, coligada com a 

ideia de possibilidade. Se o indivíduo compreende o caráter ilícito de seu 

comportamento, mas, por alguma razão, é incapaz de se determinar de acordo com 

seu entendimento (impossibilidade de autodeterminação), não há se falar em 

culpabilidade, pois ausente o elemento da imputabilidade. De igual modo, se o 

indivíduo, por alguma razão, não tem possibilidade de conhecer o caráter ilícito de 

seu comportamento (impossibilidade de cognição), também não há se falar em 

culpabilidade, pois ausente o elemento do potencial conhecimento do caráter ilícito 

do fato. Igualmente, se o indivíduo, por alguma razão, não pode agir conforme o 

Direito (impossibilidade de conduta lícita), não há se falar em culpabilidade, pois 

ausente o elemento da exigibilidade de conduta conforme o Direito. 

 

Assim, só pode ser alvo de reprovação quem, podendo acertar, erra.  Daí 

afirmar Hans Welzel207: “Somente aquilo a respeito do qual o homem pode algo 

voluntariamente lhe pode ser reprovado como culpabilidade”. É também por isso que 

conclui Cury Urzúa208: “a culpabilidade é reprovabilidade do fato típico e antijurídico, 

fundada em que seu autor o executou não obstante que na situação concreta podia 

submeter-se às determinações e proibições do direito”. 

 

Ocorre que os mesmos pressupostos utilizados na construção da ideia de 

exigibilidade de conduta diversa podem ser transportados para o campo da fase 

                                                            
206 Miguel Reale Junior, Instituições de direito penal: parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p.183. 
207 Hans Welzel apud Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.I, 12 ed, Rio de Janeiro: 
Impetus, 2010, p.363. 
208 Cury Urzúa apud Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.I, 12 ed, Rio de Janeiro: 
Impetus, 2010, p.363. 



121 
 

subjetiva do comportamento delituoso, bastando que se substitua “conduta” por 

“pensamento”, “sentimento”, “vontade”, “intenção”, etc. Assim, é possível dizer que, 

da mesma forma que a conduta pode ser censurada apenas quando outra é 

possível, o coeficiente psíquico também só pode ser censurado quando outro é 

possível. Em outras palavras, a mesma razão que impede a punição de uma 

conduta inevitável obstaculiza também a punição de uma vontade inevitável. 

 

Nessa linha de raciocínio, encontra justificativa a afirmação de que a 

culpabilidade, como juízo de reprovação, só tem lugar no campo da liberdade. Onde 

falte liberdade – possibilidade de escolha –, faltará também, por conseguinte, a 

possibilidade de reprovação. É por esse caminho que trilha o pensamento filosófico 

de Santo Tomás de Aquino209: 

 

Pues no parece que pueda ser meritorio o demeritorio que alguien obre 
necessariamente de tal modo que no pueda avitarlo. Es también 
considerada entre las opiniones extrañas a la filosofía: porque no sólo es 
contraria a la fe, sino que subvierte todos los principios de la filosofía moral. 
Pues si no hay algo libre en nosotros, sino que por necessidad somos 
movidos a querer, se excluye la deliberación, la exhortación, el precepto y el 
castigo, la abalanza y el vituperio, sobre los que versa la filosofía moral. 
Sólo si el actuar es libre habrá algo meritorio o demeritorio; sin mérito o 
demérito se subvierten todos los principios de la filosofia moral. 
(...) es proprio de la filosofia moral (...) considerar las operaciones humanas 
en cuanto están ordenadas entre sí y con respecto al fin. 
(...) Pero me refiero a las operaciones humanas que proceden  de la 
voluntad del hombre según el orden de la razón. Porque las operaciones 
que se encuentran en el hombre, pero que no dependen de la voluntad y la 
razón, no se dicen propiamente humanas sino naturales, como resulta claro 
en el caso de las operaciones del alma vegetativa, que de ninguén modo 
caen bajo la consideración de la filosofía moral. Así como el sujeto de la 
filosofía natural es el movimiento o la cosa móvil, así el sujeto de la filosofía 
moral es la actividad humana ordenada a un fin, o sea el hombre como 
agente voluntario en vista del fin. 

 

 Comentando o pensamento filosófico de Aristóteles, Wayne Morrison210 

também discorre sobre o assunto: 

 

A moral humana, portanto, é essencialmente ligada à estrutura das 
escolhas morais, e isso, por sua vez, implica responsabilidade humana. Se 
vamos louvar ou acusar, louvar a virtude e culpar o vício, uma pessoa deve 
ser verdadeiramente capaz de fazer uma escolha. Aristóteles afirmava que 

                                                            
209 Santo Tomás de Aquino apud Alfredo L. Repetto, El acto culpable: el dolo y la culpa como sus 
formas, Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2007, p.18. 
210 Wayne Morrison, Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo, tradução de Jefferson 
Luiz Camargo, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.55. 
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um ato pelo qual uma epssoa podia ser considerada responsável deve ser 
um ato voluntário. Uma escolha genuína compreende uma ação voluntária. 

 

Sem embargo da calorosa discussão acerca da possibilidade de conduta 

diversa ante os diversos fatores que podem determinar o tipo de comportamento 

humano – a discussão, aqui, gira em torno de ser livre ou não o ato de escolha 

comportamental211 –, o objetivo do presente capítulo é trazer a lume alguns estudos 

científicos que servem de base para a seguinte afirmação: a formação da vontade 

humana é involuntária, isto é, não depende do querer do agente. 

 

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que, no campo da investigação 

psicológica, nada há de muito claro. O pensamento humano e os demais processos 

mentais que trabalham para a formação da realidade psíquica ainda são fenômenos 

não muito compreendidos pela ciência moderna. Antônio Damásio212, a esse 

respeito, sintetiza a complexidade da investigação psicológica, afirmando que “às 

vezes, usamos nossa mente não para descobrir fatos, mas para encobri-los...ainda 

que nem sempre de maneira intencional”. 

 

Compreendida a complexidade do terreno a ser explorado, vale destacar, 

inicialmente, que, a todo instante, o conteúdo cerebral de cada pessoa vai sendo 

transformado por uma série de processos mentais, tais como sensações, 

percepções, emoções, pensamentos, atenção, etc. Esses processos mentais, 

chamados de funções mentais superiores, constituem, na visão de José Osmir 

                                                            
211 Enquanto parte da doutrina continua defendendo que o agir humano é livre [“ na concepção bíblica 
– salienta Fábio Konder Comparato –, o ser humano participa, em certa medida, da excelência divina, 
porque é dotado da capacidade de escolher entre o bem e o mal. Não foi ele capaz de provar o fruto 
proibido da árvore situada no centro do jardim do Éden, o que acabaria por tornar o primeiro casal 
humano um êmulo de Deus, como disse o tentador?” (Ética: direito, moral e religião no mundo 
moderno, São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.546)], a liberdade de escolha tem encontrado 
resistência por parte de alguns estudiosos. Confira-se, a propósito, o que escreve Daniel R. Pastor: 
“Nos referimos a los experimentos sobre la secuencia de la formación de consciencia en el cerebro 
de Benjamin Libet expuestos en su obra Mind Time (...). Según estos experimentos las decisiones 
humanas responderían, en primer lugar, a um impulso causal que no es controlado de modo 
consciente, aunque inmediatamente después, en segundo lugar, el agente perciba una sensación de 
‘acompañamiento’ de lo hecho que le hace creer que lo quiso, de forma tal que, como se dice en la 
literatura especializada a modo de resumen de estas experiencias empíricas, no hacemos lo que 
queremos, sino que queremos lo que hacemos” (El problema de la libertad de acción en el 
derecho penal, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2007, p.9). 
212 Antônio Damásio apud José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia 
jurídica, 2 ed, São Paulo: Atlas, 2010, p.7. 
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Fiorelli213, uma espécie de programação por meio da qual os indivíduos 

“desenvolvem imagens mentais de si mesmos e do mundo que os rodeia, 

interpretam os estímulos que recebem, elaboram a realidade psíquica e emitem 

comportamentos”. 

 

Essas funções superiores, dentre as quais se destaca o pensamento, podem 

sofrer, e efetivamente sofrem, influência de incontáveis fatores externos à vontade 

do indivíduo. A sensação, por exemplo, definida como “operação por meio da qual 

as informações relativas a fenômenos do mundo exterior ou ao estado do organismo 

chegam ao cérebro”214, sofre, segundo a Psicologia, influência do estado emocional, 

dos limiares inferiores e superiores, da quantidade de informações, do estresse, 

dentre outros fatores. De igual modo, a percepção, que realiza “a interpretação da 

imagem mental resultante da sensação”215, também sofre influência de inúmeros 

fatores, como experiências anteriores, crenças e valores, captura visual, 

expectativas, emoções, etc. No campo da percepção, aliás, vale destacar ainda os 

fenômenos da figura-e-fundo e das ilusões perceptivas. Pelo primeiro, o indivíduo, 

sem perceber, atribui importância ao que ocupa o lugar de figura, como é o caso de 

um homem que, ao experimentar um veículo, atenta para a capacidade do motor 

(figura) e não para a beleza exterior do automóvel (fundo). Pelo segundo, o indivíduo 

percebe estímulos sensoriais com equívoco em virtude de fatores como, por 

exemplo, fatores culturais. É o que ocorre quando se torna mais fácil confundir uma 

nuvem com um disco voador numa serra distante do que no “labirinto urbano de uma 

avenida movimentada”216.  

 

Da mesma forma que as sensações e as percepções são alteradas conforme 

diversas circunstâncias alheias à vontade do indivíduo – pois o indivíduo não sente o 

que quer sentir, nem percebe o que quer perceber; simplesmente sente e percebe, 

conforme se combinem os fatores da emoção, do estresse, das crenças, dos 

valores, etc. –, o pensamento também deflui de um série de fatores, dentre eles a 

linguagem. Quanto mais palavras conhece uma pessoa, mais se amplia o seu leque 

                                                            
213 José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia jurídica, 2 ed, São Paulo: 
Atlas, 2010, p.11. 
214 Ibidem, p.13. 
215 Ibidem, p12. 
216 Ibidem, p.17. 
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de pensamentos. “Palavras ajudam a pensar sobre pessoas e objetos não presentes 

e, assim, expandem, restringem ou limitam o pensamento”.É com segurança, afinal, 

que afirma José Osmir Fiorelli217, quanto à linguagem: “Ela influencia e é 

influenciada pelo pensamento, estabelecendo-se um círculo de desenvolvimento. 

Quanto mais rica a linguagem, mais evoluído é o pensamento, e assim 

sucessivamente”. 

 

Além da linguagem, Jean Piaget218 identifica a influência de outros fatores: 

 

(...) as pessoas desenvolvem a capacidade de pensar, passando por 
estágios, desde o nascimento, cada um deles apoiado no anterior. Essa 
evolução acompanha nitidamente o desenvolvimento anátomo-fisiológico 
das estruturas cerebrais (daí a nutrição insuficiente provocar danos para a 
evolução do psiquismo).  

 

Na verdade, não apenas a sensação, a percepção e o pensamento sofrem 

influência de plúrimos fatores externos à vontade do indivíduo. A realidade psíquica 

como um todo é construída à revelia das intenções do indivíduo, mesmo porque 

suas intenções também se formam à sua revelia. É como um muro que se levanta 

por meio da combinação de tijolos que não escolheu. Pode-se dizer que o ser 

humano é (ou seja: pensa, sente, deseja, percebe, emociona-se, etc.) não o que 

quer ser, mas o que pode ser, o que lhe permitem ser os fatores que forjam sua 

personalidade. 

 

O que acaba de ser dito encontra respaldo no campo da Psicologia da 

Personalidade. Conforme anotam Howard S. Friedman e Miriam W. Schustack219, a 

personalidade sofre influência de oito aspectos principais. O primeiro aspecto se 

refere aos elementos inconscientes que figuram no universo da mente humana 

(perspectiva psicanalítica). O segundo aspecto diz respeito às forças do ego, que 

oferecem um sentimento de identidade ou self (perspectiva neo-analítica). O terceiro 

aspecto, e um dos mais importantes, acena para a natureza genética, física, 

fisiológica e temperamental (perspectiva biológica). O quarto aspecto se relaciona 

                                                            
217 Ibidem, p.24. 
218 Jean Piaget apud José Osmir Fiorelli e Rosana Cathya Ragazzoni Mangini, Psicologia jurídica, 2 
ed, São Paulo: Atlas, 2010, p.26. 
219 Howard S. Friedman e Miriam W. Schustack, Teorias da personalidade, tradução de Beth 
Honorato, São Paulo: Prentice Hall, 2004, p.2. 
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com a carga de experiências obtida no meio social (perspectiva behaviorista). O 

quinto aspecto guarda relação com a dimensão cognitiva de cada indivíduo, isto é, 

com a capacidade de interpretação de cada pessoa (perspectiva cognitiva). O sexto 

aspecto diz respeito aos traços, habilidades e predisposições específicas 

(perspectiva dos traços). O sétimo aspecto aponta para a dimensão espiritual que 

faz com que o indivíduo pondere sobre o significado de sua própria existência 

(perspectiva humanística). O oitavo aspecto, por fim, se refere à interação contínua 

entre o indivíduo e o ambiente (perspectiva interacionista). 

 

É evidente que o presente trabalho não comporta maiores aprofundamentos 

no campo da mente humana. Considerações mais detalhadas seriam necessárias a 

um trabalho de Psicologia, de Psiquiatria ou de qualquer outra ciência diretamente 

relacionada ao estudo do universo psíquico. Nos lindes da presente dissertação, é 

suficiente, afinal, a constatação de que a mente das pessoas é construída a partir de 

inúmeros fatores que independem da vontade delas, mesmo porque a própria 

vontade que possuem surge da conjugação de múltiplas circunstâncias. Tal 

constatação, afinal, acarreta, por si só, importantes reflexos na área jurídica, dentre 

os quais se destaca, sem dúvida, a fragilidade do conceito de livre arbítrio. Se o ser 

humano é (ou, pelos menos, possível é que seja) exatamente o que sua natureza o 

deixa ser, não há campo fértil para a livre escolha. E para essa direção aponta a 

relevância de cada um dos oito aspectos acima alinhavados. As perspectivas que se 

projetam sobre a personalidade de cada indivíduo, logicamente, dele subtraem 

diversas possibilidades que podem ser disponíveis a pessoas com personalidade 

diversa. É precisamente a má compreensão dessas perspectivas que faz que o 

indivíduo honesto, por exemplo, não consiga entender o desonesto, o amoroso não 

consiga compreender o rancoroso, o sensato não consiga explicar o desequilibrado, 

e assim por diante. 

 

É dispensável o aprofundamento no tema da psiquê humana, outrossim, 

porque a presente pesquisa não depende da prova de que a vontade humana não é 

livre, bastando-lhe a possibilidade de inexistência de tal liberdade. Diante das 

perspectivas apontadas, parece claro que, no mínimo, é possível, e perfeitamente 

defensável, que, perante as circunstâncias endógenas e exógenas que marcam a 

vida de cada qual, o indivíduo não dispõe de livre arbítrio. 
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13 O AGRAVAMENTO DO PROBLEMA EM RAZÃO DO CARÁTER RETRIBUTIVO 

DO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

 A insuficiência dos mecanismos legais diante da complexidade do mundo 

psíquico do agente e a constatação – ou pelo menos considerável possibilidade220 – 

de que não há propriamente escolha no âmbito da formação da vontade, são 

problemas que, conforme assinalado, tornam cambaleante o Direito Penal que 

busca o fundamento de sua aplicação no binômio “objetividade-subjetividade”. E os 

referidos problemas, que já não são pequenos, agigantam-se ainda mais quando o 

sistema penal se apresenta como um sistema retributivo, que tem na pena o 

instrumento capaz de devolver ao condenado o mal que este produziu. 

 

 O caráter retributivo da pena, não obstante receber, modernamente, críticas 

cada vez mais numerosas, ainda se faz presente na maioria dos sistemas penais do 

mundo, sendo certo que, também no Brasil, a finalidade retributiva da pena, por mais 

que tente, não consegue se esconder. O próprio termo “pena”, que provém do latim 

“poena”, traz à tona a ideia de castigo, suplício221. Eis por que a pena é imposta 

para, dentre outras finalidades, retribuir ao criminoso o mal por ele causado. Daí 

afirmar Oswaldo Henrique Duek Marques222: 

 

Atualmente, embora os sistemas penais busquem alicerçar-se teoricamente 
em postulados tidos como racionais e científicos, com limites traçados pelos 
princípios fundamentais de direitos humanos, constantes em textos 

                                                            
220 As regras do “in dubio quod minimum est sequimur” (na dúvida seguimos aquilo que é mínimo) e 
do “semper in dubiis benigniora proeferenda sunt”, surgidas no Digesto, têm uma razão de ser que 
também pode servir de orientação à questão tratada no presente trabalho (a possibilidade de não 
haver liberdade deve ser considerada em favor do acusado), embora, conforme anota Sérgio Marcos 
de Moraes Pitombo, seja para o campo da prova no processo penal que o princípio do “in dubio pro 
reo” se destina (Sérgio Marcos de Moraes Pitombo et al, Direito criminal, V.4, Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003, p.56). 
221 A raíz etimológica da palavra “pena”, porém, não é pacífica. Assim escreve José Henrique 
Pierangeli: “(...) para alguns, ela deriva de pondas, peso, porque na balança que representa a justiça, 
faz-se necessário equilibrar os dois pratinhos. E para que o pratinho onde se coloca o crime não caia 
quando, no outro, se coloque as causas de justificação, de atenuação, etc., não contenha suficientes 
elementos que contrapesem, se coloca um peso, pondus, que é a pena, restabelecendo-se o 
equilíbrio. Não falta quem estime ter a palavra derivado do grego ponos, que significa trabalho, 
fadiga, ou do sânscrito punya, que expressa o sentido de pureza, de virtude. Evidententemente que, 
para os partidários da teoria retributiva, a palavra pena só pode derivar do latim poena, com o sentido 
de suplício, de castigo, expiação (José Henrique Pierangeli, Antônio  Beristain Ipiña e Rosa Del Olmo, 
Direito criminal, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.157.   
222 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.6. 
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constitucionais, do ponto de vista prático arrimam-se em fundamentos 
míticos de vingança e castigo. 

 

 Não custa lembrar que a pena tem caráter retributivo quando sua aplicação é 

justificada pela necessidade de se castigar o agente por ter este obrado de maneira 

censurável. Para as teorias absolutas, às quais o fim da pena só pode ser retributivo, 

o sujeito ativo é punido porque pecou, e não para que não volte a pecar. Nesse 

sentido, Emmanuel Kant, o grande vulto de tal corrente de pensamento, aproximou-

se do talião. Segundo José Henrique Pierangeli223, a pena, no contexto das teorias 

absolutas, “é simplesmente a conseqüência do delito, é a retribuição, é a expiação 

que deve o delinqüente sofrer”.  O mesmo autor completa seu raciocínio por meio da 

seguinte crítica às teorias absolutas: 

 

Com uma teoria tão radical, os fins da pena e do próprio direito estariam 
bastante diminuídos nos seus sentidos ético e espiritualista, visto que sua 
função primordial se resumiria numa compensação entre o mal causado 
pelo delito com um mal infringido ao delinqüente, sem qualquer 
preocupação, em algum momento, com os benefícios que a sanção penal 
poderia outorgar ao condenado, durante a execução da pena que lhe foi 
irrogada, ou seja, sem qualquer preocupação com a ressocialização. 

 

 A crítica citada procede, mas não diz tudo. É preciso observar, ainda, que a 

noção de retribuição também apresenta o inconveniente de ignorar o fato de que a 

mente humana é muito mais ampla, e bem mais complexa, do que a pequena fração 

revelada objetivamente pela conduta, e mais, de ignorar o fato de que não há 

propriamente liberdade de escolha no âmbito da formação da vontade. A 

retributividade, afinal, considera responsável por tudo que pensa e faz o indivíduo 

que, na verdade, parece não ter culpa de pensar e sentir como pensa e sente, nem 

de fazer o que faz. 

 

 Aliás, a ideia de retributividade vem sendo duramente combatida até mesmo 

no campo da Sociologia, onde despontam diversas teorias, dentre as quais se 

destaca a teoria das subculturas criminais, assim comentada por Alessandro 

Baratta224: 

 

                                                            
223 José Henrique Pierangeli et al, Direito criminal, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.153-154. 
224 Alessandro Baratta, Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal, tradução de Juarez Cirino dos Santos, 2 ed, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p.76. 
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A teoria das subculturas criminais mostra que os mecanismos de 
aprendizagem e de interiorização de regras e modelos de comportamento, 
que estão na base da delinqüência, e em particular, das carreiras 
criminosas, não diferem dos mecanismos de socialização através dos quais 
se explica o comportamento normal. Mostra, também, que diante da 
influência destes mecanismos de socialização, o peso específico da escolha 
individual ou da determinação da vontade, como também o dos caracteres 
(naturais) da personalidade, é muito relativo. Deste último ponto de vista, a 
teoria das subculturas constitui não só uma negação de toda teoria 
normativa e ética da culpabilidade, mas uma negação do próprio princípio 
da culpabilidade, ou responsabilidade ética individual, como base do 
sistema penal. 

 

 De qualquer modo, a pena, no Direito Penal brasileiro, ainda mantém seu 

caratér retributivo. Para Damásio Evangelista de Jesus225,  a pena “apresenta 

característica de retribuição, de ameaça de um mal contra o autor de uma infração 

penal”. Rogério Greco226, igualmente, esclarece que o Código Penal brasileiro, por 

intermédio do art.59, prevê que as penas devem ser necessárias e suficientes à 

reprovação e prevenção do crime. Ricardo Antonio Andreucci227 fornece idêntica 

explicação: 

 

Apesar do acirrado debate que a questão dos fins da pena suscita, variando 
seu enfoque de acordo com posicionamentos históricos, morais, 
sociológicos, filosóficos, religiosos, políticos e institucionais, pode-se 
estabelecer, com base em dispositivo legal vigente (art. 59 do CP), que a 
pena apresenta finalidade mista: retribuição e prvenção (quia peccatum est 
et ut ne peccetur).  

 

 Quando se qualifica um crime por ter sido praticado por motivo torpe, por 

exemplo, o que se faz é lançar uma candente resposta a quem, animado por 

pensamentos abjetos, logrou produzir determinado resultado lesivo. Castiga-se com 

maior rigor, portanto, a quem pratica um fato delituoso com intenções “merecedoras” 

de maior reprimenda. Não se trata de mera medida de controle social, pois o sistema 

despendido ao sujeito plenamente capaz é bem diferente do sistema construído para 

atender ao incapaz (doente mental ou menor de idade), este sim baseado na ideia 

de mero controle, de segurança. A pena estabelecida com base nos motivos do 

crime, bem assim com base em qualquer outro elemento de ordem subjetiva, é, no 

fundo, representação do castigo que se quer aplicar ao pensamento considerado 

indesejado pela sociedade. A pena, nesse sentido, é castigo em face do mal caráter, 

                                                            
225 Damásio Evangelista de Jesus, Direito penal: parte geral, V.1, 28 ed, São Paulo: Saraiva, p.519. 
226 Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.1, 12 ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, 
p.465. 
227 Ricardo Antonio Andreucci, Manual de direito penal, 6 ed, São Paulo: Saraiva, 2010, p.136. 
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do impiedoso, do “monstro”; é vingança do suposto “bem” contra o suposto “mal”, 

em última análise. 

 

 Em toda a sua história, vale relembrar, o Direito Penal revelou sua face 

retributiva. Isso ocorreu até mesmo em 1830, quando a luz do utilitarismo de 

Bentham lhe clareou parte do caminho. Semelhante face também revela o sistema 

penal da atualidade, bastando que se leve em conta o fato de que, mesmo 

regenerado e verdadeiramente convertido, o indivíduo penalmente condenado, 

enquanto não operada a prescrição, tem de cumprir a pena imposta, ainda que já 

passados anos a fio. Utilidade, vale observar, não se verifica em tal hipótese – 

senão a indireta e quase insignificante utilidade de que o exemplo seja visto pela 

sociedade (prevenção geral) –, despontando, na superfície, o caráter retributivo da 

sanção penal, sendo necessário que a dor causada pelo crime seja replicada pela 

dor que a pena é capaz de proporcionar. 

 

 Ocorre que, diante dos problemas apontados no tocante à relativização da 

liberdade psíquica, o caráter retributivo do Direito Penal, embora tenha caído nas 

graças de diversos autores conhecidos (Binding, Welzel, Mezger, Bettiol, etc.)228, só 

vem agravar as dificuldades. Isso porque, ao ingressar no terreno da culpa – terreno 

nebuloso, de contornos morais e de difícil valoração –, o Direito Penal precisa 

contar, no mínimo, com critérios seguros que garantam um julgamento justo, 

equilibrado e atrelado à realidade. É justamente a falta de segurança dos critérios 

utilizados pelo Direito Penal – e, mais do que isso, a própria impossibilidade de que 

seguros critérios possam ser estabelecidos – que tornam perigoso, para não dizer 

injusto, o Direito Penal subjetivado. 

 

 Como é possível aceitar, afinal, que o Direito Penal considere merecedor de 

castigo (isto é, considere culpável) uma pessoa que teve seu esquema de 

pensamentos elaborado com base em diversos fatores alheios à sua vontade? 

Como é possível anuir ao caráter retributivo da pena se parcela da suposta “culpa” 

                                                            
228 No Brasil, muitos autores também defendem a concepção absolutista, destacando-se Nélson 
Hungria, que afirmava: “Não se pode repudiar, irrestritamente, o sistema ético-jurídico da pena, cuja 
modalidade principal é a prisão. A compesatio mali cum malo é ditada por uma lei da natureza e 
depara justificação em nossa própria consciência (José Henrique Pierangeli et al, Direito criminal, 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.160).  
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do indivíduo tem sua origem agarrada a falhas e limitações, senão a abusos e atos 

ilegais, do próprio aparelho estatal? Não raras vezes o Estado atua, afinal – e a 

ninguém tal fato se oculta –, como um pai que vê o fracasso do filho, mas não 

enxerga, no espelho desse fracasso, o seu próprio reflexo. Parte das condições 

capazes de propiciar a formação de mentes voltadas para a criminalidade se 

justifica, não há como negar, pela absoluta negligência do Estado na educação, na 

saúde, na distribuição de renda, etc. Gera, no mínimo, uma situação desconfortante 

o fato de poder o Estado, que muitas vezes se faz omisso, adentrar no campo da 

retribuição para atingir o indivíduo que dele sempre dependeu para se 

desenvolver229. 

 

 Vale trazer à colação, nesse sentido, o comentário de Magalhães Noronha230 

acerca das condições capazes de tornar delinquente um menor de idade. Confira-se: 

 

Que é que se pode esperar dessas crianças que vemos a perambular pelas 
ruas? Magras, pálidas, pés descalços, peito nu, cobertas com andrajos, 
levam o dia a estender a mão à caridade pública. A vida, sem dúvida, é-lhes 
madrasta. Escorraçado quase sempre, sem ter uma palavra de carinho, 
conforto ou estímulo, vai, então, o menor criando-se e aproximando-se da 
maioridade, animado por um espírito de revolta, que o faz rebelar-se contra 
os que não o compreendem ou não vêem o que ele sofre, ele que outra 
culpa não tem a não ser a de ter vindo a um mundo sem que pedisse... 

 

 A propósito, é igualmente interessante o comentário que Klaus Günther231 

tece a respeito do chamado “paradigma bienerista”, que teria marcado as décadas 

de sessenta e setenta do Direito Penal mundial. Nesse período, segundo o autor 

alemão, era amplamente aceita a opinião de que o comportamento delitivo não era 

propriamente associável à responsabilidade individual, mas às circunstâncias 

sociais, e que “los individuos se hacían delincuentes porque eran privados de una 

                                                            
229 A parcela de culpa estatal na prática criminosa individual tem sido bem exposta pelos adeptos da 
teoria da coculpabilidade. É o que explicita Rogério Greco: “A teoria da coculpabilidade ingressa no 
mundo do Direito Penal para apontar e evidenciar a parcela de responsabilidade que deve ser 
atribuída à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais pelos seus ‘supostos 
cidadãos’. Contamos com uma legião de miseráveis que não possuem um teto para se abrigar, 
morando embaixo de viadutos ou dormindo em praças ou calçadas, que não conseguem emprego, 
pois o Estado não os preparou ou os qualificou para que pudessem trabalhar, que vivem a mendigar 
por um prato de comida, que fazem uso de bebida alcóolica para fugir à realidade que lhes é 
impingida. Quando tais pessoas praticam crimes, devemos apurar e dividir essa responsabilidade 
com a sociedade” (Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, 12 ed, Rio de Janeiro: 
Impetus, 2010, p.404). 
230 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.162. 
231 Klaus Günther et al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2007, p.102-103. 
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adecuada educación, o de socialización familiar, o de oportunidades laborales, o de 

un tratamiento adecuado a sus problemas sociales o psicológicos”. E ainda 

complementa: 

 

Por lo general, esta línea de pensamiento postulaba una mayor 
comprensión del delincuente y su situación en lugar de hacerle responsable 
individualmente por vulnerar la ley. Al mismo tiempo, cada vez más autores 
mostraron su escepticismo acerca de la posibilidad de la acción voluntaria, 
en el sentido fuerte de un “libre albedrío”, como requisito necesario para la 
responsabilidad penal. Dicho escepticismo no surgio por pura coincidencia. 
Si la conducta delictiva podía ser explicada a partir de circunstancias 
sociales y factores psicológicos, parecía ser sencillamente injusto 
seleccionar una persona en particular y atribuirle a él o ella únicamente la 
responsabilidad por la vulneración de la ley. El derecho penal continuó 
aplicándose, pero con una creciente mala conciencia.  

 

 Por essas razões, o caráter retributivo que marca o conceito de culpabilidade 

no Direito Penal merece, pelo menos, encontrar críticas. Nesse passo, tudo quanto 

se disse até aqui pode ser resumido pelas seguintes palavras de Paulo José da 

Costa Junior232: 

 

A culpabilidade vem sendo entendida como reprovação ou censura. 
Entretanto, a reprovação da culpabilidade pressupõe uma liberdade volitiva, 
da qual não é possível fornecer uma comprovação exaustiva. De mais a 
mais, a idéia de retribuição que compense o mal com o próprio mal encerra 
algo de irracional: não se pode entender como o mal causado possa ser 
extinto com a inflação de um outro mal. A retribuição nada mais é que a 
reedição do instinto de vingança, que não pode certamente constituir a base 
do poder punitivo estatal hodierno. 
Mostra-se assim a retribuição insustentável, não só por dar como resolvido 
o problema do livre-arbítrio como por pretender que o fato delituoso venha a 
ser extinto ou compensado com a pena, o que é inconciliável com os 
princípios democráticos. Só seria admissível tal compensação se se 
visualizasse no juiz o braço secular da justiça divina, restabelecendo à 
justiça lesada o direito de extinguir, com a pena, a culpabilidade. 
Semelhante matriz juspublicística pertence ao passado, quando o monarca 
“recebia seus poderes de Deus”, delegando-se aos juízes, que proferiam as 
sentenças em nome da divindade. 
Por outro lado, um dos elementos integrantes da atual concepção da 
culpabilidade, a possibilidade de o agente poder conduzir-se de outro modo, 
é de difícil ou até impossível constatação. Praticamente inadmissível que 
um psicólogo ou psiquiatra, como perito, venha demonstrar que o autor do 
crime, à época do fato, era capaz de comportar-se de maneira diversa. E 
não serão os instrumentos limitados e ainda primitivos do processo penal 
que irão evidenciar tal capacidade. 
Isto sem falar no fato de que a possibilidade de agir diversamente se acha 
ligada à liberdade de querer (Andershandelnkönen), que não restou ainda 
comprovada, pois sua função no direito penal não é a de um fato real, mas 
normativo. A liberdade de escolha não chega a constituir uma afirmação 

                                                            
232 Paulo José da Costa Junior, Curso de direito penal, 10 ed, São Paulo: Saraiva, 2009, p.143-144. 
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ontológica, mas um princípio regulador do ordenamento jurídico, como 
expectativa social-normativa.    

 

 Complementando tal raciocínio, e acentuando que o Direito Penal não tem 

condições de demonstrar a existência da liberdade no âmbito psíquico, Juarez Cirino 

dos Santos233 assevera: 

 

A crítica jurídica da função retributiva tem por objeto a natureza expiatória 
ou compensatória da pena criminal: retribuir, como método de expiar ou de 
compensar um mal (o crime) com outro mal (a pena), pode corresponder a 
uma crença – e, nessa medida, constituir um ato de fé –, mas não é 
democrático, nem científico. Não é democrático porque no Estado 
Democrático de Direito o poder é exercido em nome do povo – e não em 
nome de Deus – e o Direito Penal tem por objetivo proteger bens jurídicos – 
e não realizar vinganças. Por outro lado, não é científico porque a 
retribuição do crime pressupõe um dado indemonstrável: a liberdade de 
vontade do ser humano, pressuposta no juízo de culpabilidade – presente 
em fórmulas famosas como o poder de agir de outro modo de WELZEL –, 
não admite prova empírica. Assim, a pena como retribuição do crime se 
fundamenta num dado indemonstrável: o mito da liberdade pressuposto na 
culpabilidade do autor. A impossibilidade de demonstrar a liberdade 
pressuposta na culpabilidade determinou mudança na função atribuída à 
culpabilidade, que perde a antiga função de fundamento da pena 
(legitimação do poder punitivo do Estado em face do indivíduo), para 
assumir a função atual de limitação da pena (garantia do indivíduo contra o 
poder punitivo do Estado) – uma mudança de sinal com óbvio significado 
político.  

 

 Diante disso, poder-se-ia formular a seguinte questão: por que ainda se 

mantém viva a ideia de culpabilidade no Direito Penal? Por que a ideia de retribuição 

ainda permanece de pé? É evidente que tais questões, singularmente complexas, 

comportam respostas várias, mas Klaus Günther234 parece dar uma pista bastante 

confiável do porquê a ideia de censura não desaparece nem mesmo com os estudos 

científicos realizados no campo da liberdade psíquica. O autor principia tal análise 

pela frase do ministro inglês John Mayor, para quem “debíamos estar preparados 

‘para condenar más y comprender menos”. A atitude compreensiva, aos olhos da 

modernidade, parece inadequada e por demais permissiva, porque retira do agente 

o peso moral do prejuízo causado ao inocente. Esse rebate à compreensão, afirma 

Günther, turva até mesmo a fundamentação do castigo, pois não se sabe ao certo 

se tal se apoia mesmo no indeterminismo e no livre arbítrio ou se encontra arrimo na 

necessidade de proteção contra o perigo do crime. De um modo ou de outro, as 
                                                            
233 Juarez Cirino dos Santos, Manual de direito penal: parte geral, São Paulo: Conceito Editorial, 
2011, p.242. 
234 Klaus Günther et al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2007, p.103-106. 
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descobertas científicas acerca do funcionamento do cérebro humano, assinala o 

autor, não têm sido consideradas no que tange à retributividade penal. Tem-se dado 

preferência, até pela nova face da criminalidade235, a um sistema punitivo de perfil 

bastante severo, como é o caso da regra californiana do “three strikes and you are 

out”, que estabelece prisão perpétua ao indivíduo que infringe a norma penal pela 

terceira vez. 

 

 Ademais, Klaus Günther também anota que o modelo de responsabilidade 

individual tem sido a chave da política crítica ao Estado do Bem-Estar Social, 

fundada nos interesses de uma sociedade mais voltada para o mercado, que 

depende, por razões óbvias, de pessoas que: 

 

(...) deberían considerarse a sí misma como empresarios de su propia 
capacidad de trabajo y competir con los demás en un mercado libre. 
Deberían también elegir su propio seguro frente a los riesgos derivados de 
la edad, los accidentes, la enfermedad y el desempleo en un mercado libre. 
En lugar de ser dependientes de la solidaridad social, deberían ser duênos 
de su futuro. 
Hacer uso de las propias capacidades creativas en um mercado libre, y 
elegir un camino propio para tomar precauciones frente a los riesgos vitales, 
implica que esas elecciones son manifestaciones de la acción voluntaria. 

 

 Na concepção de Günther, portanto, o juízo de censura não tem sido 

justificado tanto a partir da liberdade de vontade, pois “la mayoría de la gente sigue 

creyendo que el delito está relacionado con factores sociales y psicológicos”, mas 

tem se apoiado  na necessidade de áspera resposta à criminalidade, bem assim na 

direção mercadológica da sociedade que não mais se assenta no plano da 

solidariedade estatal. É possível que tais asserções não expliquem, na íntegra, a 

razão pela qual se mantém vivaz a ideia de censurabilidade no Direito Penal, mas, 

certamente, auxiliam na compreensão de boa parte do problema.   

                                                            
235 De fato, quanto mais ameaçadora a criminalidade, maior o clamor popular em torno da 
punitividade. Basta ver que, na sociedade de risco atualmente marcada por uma criminalidade que 
não encontra fronteiras, a pressão popular, somada à midiática, é avassaladora no sentido de que se 
puna rigorosamente o culpado. Daí afirmar Luciano Anderson de Souza: “O Direito Penal é, assim, 
trazido à baila para que o Estado – ou muitas vezes, o governante do momento, com a constante 
propaganda política – possa demonstrar uma imediata e aparente dura e eficaz resposta. Atende-se 
então ao anseio social. No mais das vezes, o caminho escolhido é o da produção dos mais diversos 
tipos penais, o agravamento da pena dos já existentes ou a supressão de direitos e garantias no 
âmbito processual ou executório de penas. A postura repressiva expansionista abusa do simbolismo 
do ramo jurídico-penal, isto é, promana a perspectiva intervencionista intimidadora” (Luciano 
Anderson de Souza, Expansão do direito penal e globalização, São Paulo; Quartier Latin, 2007, 
p.154). 
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14 AS JUSTIFICAÇÕES DA INTERVENÇÃO SUBJETIVISTA RETRIBUTIVA 

 

 Em direção oposta à visão explicitada nas linhas anteriores, muitos autores 

defendem o sistema objetivo-subjetivo que marca o Direito Penal moderno e 

justificam o juízo de censura que se realiza no campo da culpabilidade. Dentre os 

argumentos que costumam ser utilizados na defesa do referido sistema, alguns 

ocupam lugar de destaque, pelo que, a seguir, passam a ser analisados. 

 

 O primeiro argumento que busca justificar o sistema atual aponta para a 

existência de livre arbítrio entre os seres humanos. Caminhando à margem das 

interessantes descobertas que a ciência tem revelado acerca do funcionamento 

cerebral, o referido argumento diferencia o imputável do inimputável, crendo que o 

primeiro tem plena capacidade de escolha, enquanto o segundo não a tem. O 

imputável, pessoa adulta plenamente capaz, possui, de acordo com o argumento em 

apreço, liberdade para optar pelo bem ou pelo mal, tendo, pois, livre arbítrio. 

 

 O argumento citado, que se viu prevalente por séculos, chegou a ser utilizado 

por Francesco Carrara236, quando tal se propôs a justificar a aplicação da pena em 

razão da responsabilidade do agente. Responsável pelos próprios atos só poderia 

ser, afinal, o indivíduo que, tendo livre arbítrio, optasse por errada via. Daí Moacyr 

Benedicto de Souza237, ao pontuar as principais características da Escola Clássica, 

registrar a seguinte nota: 

 

A imputabilidade moral é o pressuposto da responsabilidade penal, com 
suporte no livre arbítrio, que supõe sempre a existência de uma vontade 
livre e inteligente. O criminoso é penalmente responsável por ter violado 
consciente e voluntariamente a lei penal. É a vontade culpável, isto é, o 
elemento subjetivo que, modernamente, se identifica com a culpabilidade. 
Logo, no sistema penal defendido pelos clássicos a distinção entre 
imputáveis e inimputáveis é fundamental. Daí a validade da observação do 
Professor BASILEU GARCIA: “Para a Escola Clássica, o enfermo mental 
era tão irresponsável pelo delito como quem não o tivesse praticado. Podia 
ser comparado a uma pedra, que caindo, ocasionasse a morte de alguém. 

  

                                                            
236 Francesco Carrara, Programa de derecho criminal: parte general, tradução de José J. Ortega 
Torres e Jorge Guerrero,  V.I, Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis, 1996, p.32. 
237 Moacyr Benedicto de Souza, A influência da escola positiva no direito penal brasileiro, São 
Paulo: Universitária de Direito, 1982, p.13.  
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 Sem se afastar dessa linha de raciocínio, Enrico Pessina238 inclui, entre os 

princípios que regem a matéria do delito, o seguinte: “Não há delito se o homem, 

como ser inteligente e livre, não seja sua causa (sujeito)”. Outro não é o 

entendimento de Alfredo L. Repetto239, que assinala: 

 

La libertad es, pues, una propriedad de la voluntad humana, dotada de la 
posibilidad de elegir, de autodeterminarse en relación con los bienes 
particulares. 
La libertad – expone Basse – es un fenómeno psicológico, o propio de la 
inmanencia humana, cuya existencia experimenta cada uno interiormente. 
Es imposible no advertir nuestra capacidad de dominio sobre nuestras 
actividades o, dicho de otra manera, de elegir entre cosas diversas. 

 

 No Brasil, a ideia de livre arbítrio ainda serve de apoio à culpabilidade. Não 

custa lembrar que o sistema vigente no país distingue o imputável do inimputável, 

prevendo consequências absolutamente diversas para um e para outro. Basta ver 

que o adulto inimputável não é considerado culpado, e a sentença que o reconhece 

como autor de um fato definido como crime é absolutória, ao passo que o adulto 

imputável é considerado culpado, sendo-lhe proferido decisum condenatório. É 

bastante claro, pois, que o sistema pátrio identifica no imputável algo que não 

vislumbra no inimputável: o livre arbítrio, a capacidade de escolha entre o certo e o 

errado. É a partir disso, afinal, que se estrutura, no Brasil, o juízo de censura 

(culpabilidade) como elemento indispensável à configuração do crime ou, pelo 

menos, como pressuposto necessário à aplicação da pena, conforme se adote a 

teoria tripartida ou a teoria bipartida. Por motivo diverso não é que Magalhães 

Noronha240, ao afirmar que o fundamento da imputabilidade é a vontade humana 

livre e consciente, conclui: “Realmente, juízo de reprovação ou censura no conceito 

da culpabilidade, sem livre arbítrio, não se compreende facilmente”. 

 

 De mais a mais, o próprio item 4 da Exposição de Motivos do Código Penal 

de 1940, já citado em linhas anteriores, esclarece que, nesse aspecto, o sistema 

brasileiro se filiou à corrente clássica, considerando que o indivíduo é livre e, por 

isso, responsável. Tal esclarecimento, vale dizer, não chegou a ser contestado ou 

                                                            
238 Enrico Pessina, Teoria do delito e da pena, tradução de Fernanda Lobo, São Paulo: Rideel, 
2006, p.19. 
239 Alfredo L. Repetto, El acto culpable: el dolo y la culpa como sus formas, Buenos Aires: 
Cathedra Jurídica, 2007, p.225. 
240 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.157. 
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mesmo substituído pela Exposição de Motivos da Reforma de 1984, o que dá a 

entender que, ainda hoje, o livre arbítrio e a responsabilidade do indivíduo sustentam 

o juízo de censura no Brasil.  

 

 É profícuo destacar, entretanto, que, para grande parte da doutrina, o livre 

arbítrio que sustenta o juízo de censura não se encontra em forma pura, mas se 

atrela aos postulados da teoria da indiferença, mencionada no capítulo exordial da 

presente pesquisa. Assim, às circunstâncias que influenciam o indivíduo não são 

cerrados os olhos; crê-se, em vez disso, na possibilidade de que a pessoa 

plenamente capaz realize escolhas livres a partir da superação das forças que a 

pressionam. É por esse caminho que trilha Rogerio Greco241, ao afirmar o quanto 

segue: 

 

Todos sabemos a influência, por exemplo, do meio social na prática de 
determinada infração penal. Temos quase que diariamente, por meio da 
imprensa, notícias de que o tráfico de entorpecentes procura arregimentar 
pessoas da própria comunidade para que possam praticar o comércio ilícito 
de drogas. Muitos são atraídos pela ausência de oportunidades de trabalho; 
outros, pela falsa impressão de poder e autoridade que o tráfico de drogas 
transmite. Enfim, o meio social pode exercer influência ou mesmo 
determinar a prática de uma infração penal. Contudo, nem todas as pessoas 
que convivem nesse mesmo meio social se deixam influenciar e, com isso, 
resistem à prática de crimes. 

 

 Assim, o primeiro argumento que procura rechaçar o exposto nos capítulos 

anteriores se agarra à ideia de que há livre arbítrio e de que, por isso, o indivíduo 

plenamente capaz é dono de suas atitudes, sendo por elas responsável. O 

entendimento de que o ser humano é fruto das circunstâncias endógenas e 

exógenas que o limitam, conquanto encontre lastro científico cada vez maior e mais 

seguro, costuma ser repelida pelos defensores do livre arbítrio sob o argumento de 

que o homem, por mais que possa sofrer influências de plúrimos fatores, mantém-se 

capaz de assumir uma identidade e de escolher entre alternativas diversas. 

 

                                                            
241 Rogério Greco, Curso de direito penal: parte geral, V.1, 12 ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, 
p.33. 
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 Nesse diapasão, seria imperdoável deixar de citar o entendimento de Fábio 

Konder Comparato242, que, diferenciando o ser humano dos demais seres animais, 

anota: 

 

O patrimônio genético é, obviamente, um dado natural primário, que não 
pode jamais ser afastado na compreensão do homem. Mas não é menos 
certo que, a par do genótipo, outros fatores intervêm, de modo indefectível, 
na formação do indivíduo e, por via de conseqüência, na construção da 
sociedade: o meio ambiente geográfico, o meio social mais amplo em que 
se inserem os indivíduos, bem como cada um destes, numa atuação reflexa 
sobre si mesmo. A grande especialidade do gênero humano reside no fato 
de que, embora produto e elemento integrante da biosfera, ele passou a 
alterá-la decisivamente no curso do processo evolutivo, e tornou-se, afinal, 
capaz de interferir na geração e sobrevivência de todas as espécies vivas. 
Na etapa atual de evolução, como todos reconhecem, o componente 
cultural, ou seja, o elemento criado pelo próprio homem. Até o aparecimento 
da linguagem, a evolução cultural foi quase imperceptível. A partir de então, 
porém, ou seja, a contar desse marco histórico decisivo, ocorrido há cerca 
de 40 mil anos, a evolução cultural cresceu mais rapidamente do que nos 
milhões de anos que a precederam. O homem perfaz assim, 
indefinidamente, a sua própria natureza, ao mesmo tempo que transforma a 
Terra, tornando-a sempre mais dependente de si próprio. 
O fantástico progresso da biotecnologia representa, na verdade, a mais 
cabal afirmação da liberdade humana, em completo contraste com o 
determinismo evolutivo das demais espécies vivas. 

 

 Também relevante é a conclusão de Miguel Reale Junior243, que assim vê a 

questão: 

 

A imputabilidade, como já afirmei, é pressuposto da ação, pois o inimputável 
não age, enquanto se compreenda a ação como escolha entre valores. O 
inimputável pratica fatos. Desse modo, imputável é o homem que é livre, 
que possui liberdade. Mas liberdade em que sentido? Liberdade, não como 
concebida pelo indeterminismo da escola clássica, para a qual cada fato é 
considerado isoladamente, desvinculado de seus precedentes, desligado, 
pois, de suas razões, como que originado do nada. A liberdade se manifesta 
na situação, envolta e condicionada por ela. 
A psique do homem possui dois planos: o plano inferior dos impulsos e 
instintos e o plano superior do “eu” regulador e doador de sentidoa tais 
impulsos. Liberdade de querer é, então, a capacidade de impor um sentido 
aos impulsos, “capacidade de determinar-se de acordo com o sentido” 
próprio do homem e de suas circunstâncias. O homem livre é aquele que 
pode interferir no processo dos impulsos, impondo-lhe um sentido. É 
pressuposto da ação e logo, também, da culpabilidade que o agente não 
seja prisioneiro dos impulsos, que ele possa agir segundo sua 
autodeterminação racional. 

 

                                                            
242 Fábio Konder Comparato, Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p.29-30. 
243 Miguel Reale Junior, Instituições de direito penal: parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p.189. 



138 
 

 O segundo argumento que busca justificar o sistema atualmente sedimentado 

acena, por sua vez, à ideia de que, independentemente de existir ou não livre 

arbítrio, a noção de responsabilidade individual se mantém e se justifica pelo fato de 

que o próprio indivíduo acredita em sua capacidade de escolha (princípio da crença). 

A questão da responsabilidade pessoal, por isso, é analisada não sob a perspectiva 

da terceira pessoa, mas sob a perspectiva da primeira pessoa. Com base nessas 

ideias é que Björn Burkhardt244, defensor do “principio del creencia”, opõe-se às 

afirmações de que a ausência de livre arbítrio causa abalo à ideia de culpabilidade e, 

nesse passo, aduz as seguintes considerações: 

 

Considero que estas afirmaciones son esencialmente inadecuadas y, en 
parte, también simplemente infundadas. Ellas, por sua parte, están basadas 
en un cúmulo de concepciones e interpretaciones erróneas. Mis respuestas 
serían las siguientes: 
1.Las ideas sobre la perspectiva de la primera persona basadas en la 
psicología popular no contienen postulados metafísicos y epistemológicos 
insostenibles. 
2.La afirmación de que las personas son, en general, libres para elegir (y 
actuar) de otro modo es verdadera desde la perspectiva de la primera 
persona. 
3.Si se quiere explicar y evaluar acciones – al menos en lo concerniente al 
derecho penal –, es la perspectiva de la primera persona la decisiva: 
“nuestras acciones son una función de nuestras representaciones mentales 
sobre el mundo, no del mundo tal como es (a menos, ciertamente, que sea 
como nos lo representamos)”. 
4.El derecho penal no se sostiene sin un principio de culpabilidad personal. 
Además, la teoría del derecho penal no se ve afectada por los 
descubrimientos de Benjamin Libet. 

 

 A perspectiva da primeira pessoa, para Burkhardt, é tão importante que a 

expressão “poder-agir-de-outro-modo” deve ser analisada sob o ponto de vista do 

agente, a fim de que se possa afirmar que o indivíduo “actuó en la creencia de que 

tenía esa alternativa”245, id est, de que agiu acreditando que poderia ter agido de 

modo diverso. Desse modo, o argumento que ora se analisa busca fundamentar a 

culpabilidade não na liberdade objetiva (livre arbítrio), mas na liberdade subjetiva (“la 

experiencia de la libertad”246), o que vem a desligar o conceito de responsabilidade 

individual da ideia de livre arbítrio. 

 

                                                            
244 Björn Burkhardt et al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, tradução de 
Rafael Alcácer Guirao e Bernardo Feijoo Sánchez, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2007, p.37. 
245 Ibidem, p.44. 
246 Ibidem, p.45. 
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 O terceiro argumento que se costuma invocar tem seus olhos voltados para o 

princípio democrático247. Para Klaus Günther, só se pode falar em Democracia 

quando os membros da coletividade são considerados livres, capazes de escolher 

seu próprio futuro. Não haveria nenhum sentido, afirma o autor, argumentar em favor 

da Democracia “si los ciudadanos se consideraran a sí mismos y a los demás como 

um mero cúmulo de motivos susceptible de ser manipulado”. Para Günther, portanto, 

a construção lógica da Democracia pressupõe igualdade e liberdade. Assim, se a 

liberdade fundamenta o regime democrático, também há de fundamentar tudo que a 

ele se submeta, até mesmo, e sobretudo, a responsabilidade jurídica. Não se trata, 

pois, de saber se, à vista das ciências naturais, os indivíduos são ou não são livres; 

trata-se de serem considerados livres para que se possa manter de pé o princípio 

democrático. 

 

 Analisando cautelosamente os argumentos apresentados por Björn Burkhardt 

e por Klaus Günther, Daniel Pastor248 realiza o seguinte escorço: 

 

Para los autores de estas contribuciones el fundamento de esa imputación 
legal de responsabilidad es la idea de autocontrol, de posibilidad de actuar 
conforme al derecho que tienen de sí mismas las personas según ciertas 
formas de comunicación propias de una socialización adquirida. Günther 
pone el acento al respecto en el principio democrático. Esta forma política, 
irrenunciable para nosotros, sólo es concebible si se considera que los 
miembros de la comunidad son personas iguales y libres, de modo que este 
punto de vista político impone los criterios normativos de la responsabilidad 
jurídica. Por su parte, para Burkhardt lo decisivo es la perspectiva de la 
primera persona en combinación con el principio de creencia: nuestros 
hechos deben ser tratados tal como nosotros creemos que son. 

 

 O quarto argumento que vem ao encontro do sistema presente no mundo 

hodierno se prende, por seu turno, à ideia de que, independentemente de existir ou 

não livre arbítrio e de haver crença pessoal na livre escolha, o ser humano precisa 

ser visto como alguém capaz, a fim de que ele próprio tenha o estímulo de se tornar 

melhor, de corrigir seus erros, de se desenvolver. Aqui, o argumento é de que, se o 

Direito retira do indivíduo a responsabilidade sobre si próprio, as perspectivas 

individuais se perdem, os valores se desgarram, as expectativas se desintegram. 

                                                            
247 Klaus Günther et al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, tradução de 
Rafael Alcácer Guirao e Bernardo Feijoo Sánchez, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2007, p.112-113. 
248 Daniel R. Pastor el al, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, tradução de 
Rafael Alcácer Guirao e Bernardo Feijoo Sánchez, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2007, p.23. 
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Trata-se da “coisificação” a que se refere Juan Bustos Ramírez249 quando cita a 

fundamental crítica que costuma ser lançada contra as teorias da prevenção. É 

importante, nessa medida, que o Homem seja um ser acreditado, um ente 

considerado capaz. 

 

 O quinto argumento que costuma ser utilizado na defesa do sistema moderno 

se apoia na ideia de que, para o Direito Penal, não importa a discussão sobre a 

existência ou não de livre arbítrio, tampouco sobre a crença que sobre tal existe. A 

discussão acerca dessas questões é metafísica e não interessa ao aplicador do 

Direito, a quem cabe aferir tão-somente se o indivíduo, em condições normais, lesou 

ou não determinado bem jurídico, caso em que, se lesou, deverá ser censurado, até 

para que os demais membros da sociedade observem o prejuízo que sofreriam se 

obrassem de igual modo. Em tal análise, levam-se em conta os valores que o 

Estado tutela, tendo-se por parâmetro a figura do Homem-médio e a ideia do dever-

ser. 

 

 O sexto argumento que se coloca a favor do modelo acolhido pelo mundo 

moderno acena para à ideia de que a liberdade e a responsabilidade devem ser 

encaradas sob o ponto de vista do dever, e não do poder. Tal compreensão, de 

cunho normativista, deita suas raízes na doutrina de Jorge de Figueiredo Dias, para 

quem a culpabilidade deve ser determinada em função do dever inerente à formação 

da personalidade. Para o autor português, conforme explica Joe Tennyson Velo250, 

não há que se falar em livre arbítrio no sentido que se relaciona ao poder-agir-de-

outro-modo, mas se deve levar em consideração a liberdade no sentido de que toda 

pessoa está inserta numa determinada situação (existencialismo) e, aí estando, tem 

o dever jurídico de formar sua personalidade segundo os anseios do Direito.  Dessa 

maneira, não importa se o indivíduo tem condições ou não de se ajustar ao Direito, 

mas interessa se, nas circunstâncias existenciais do indivíduo, o seu ajuste ao 

ordenamento é ou não exigível. Daí afirmar Joe Tennyson Velo que, para a doutrina 

do autor lusitano, “a pergunta central envolvida no juízo de censura penal é: era 

exigível que a pessoa tivesse poder, haja vista sua personalidade existencial?”. Com 

                                                            
249 Juan Bustos Ramírez, Introdución al derecho penal, 3 ed, Bogotá: Temis, 2005, p.100. 
250 Joe Tennyson Velo, O juízo de censura penal (o princípio da inexigibilidade de conduta 
diversa e algumas tendências), Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editora, 1993, p.139-144. 
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isso, abandona-se o naturalismo, abrançando-se, a uma só vez, o normativismo e a 

filosofia existencialista. 

 

 Interessa dizer, ainda, que o dever a que alude a teoria da culpabilidade pela 

formação da personalidade é imposto pelo próprio Direito, que “exige que as 

pessoas se eduquem, criem hábitos, em respeito aos valores por ele protegidos”251. 

Tal visão, vale sublinhar, em muito se assemelha à de Edmundo Mezger, segundo 

quem “a culpa do agente reside, pois, na aquisição de componentes culposos do 

próprio caráter: ela não se dirige a um ‘modo de ser’ como tal, empiricamente dado 

em certo momento, antes sim a uma ‘aquisição’ de um certo modo de ser”252. Trata-

se da chamada culpa pela condução da vida. 

 

 Todos os seis argumentos citados buscam justificar o Direito Penal que 

ingressa no campo psicológico para estabelecer o nível de reprovação a que faz jus 

o indivíduo. Embora mereçam profundo respeito os argumentos arrolados – mesmo 

porque procuram dar prestígio à figura humana enquanto ser capaz –, não parecem 

palmilhar pelo melhor caminho. 

 

 Relativamente ao primeiro argumento, o desacerto parece repousar no fato de 

que a existência do livre arbítrio não é demonstrável, não é suscetível de 

comprovação. Pelo contrário, os avanços na área científica, ao que parece, têm se 

aproximado mais da constatação de inexistência do livre arbítrio do que da 

demonstração de sua existência. 

 

 De mais a mais, o juízo de censura penal, por ter de se agarrar à noção de 

justiça (não se tolera, afinal, um castigo imposto com injustiça), parece não ter 

licença para se prender a critérios que não sejam demonstráveis, que não se 

possam provar com segurança. Daí por que a simples dúvida – e a dúvida em 

relação à existência do livre arbítrio é bem mais séria do que uma simples dúvida – 

parece impedir que possa o Direito julgar, como se provas cabais tivesse, a 

realidade psíquica do indivíduo. 

 

                                                            
251 Ibidem, p.143. 
252 Ibidem, p.142. 
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 No tocante ao segundo argumento,  o pecado parece residir no fato de não se 

levar em conta a realidade em si, mas a leitura que dela se faz. Toda crença, por 

mais que se aloje no coração de um grande número de pessoas, pode estar certa ou 

errada, ou seja, pode corresponder ou não à realidade. Se assim é, não parece 

adequado que o juízo de censura, com toda a gravidade que lhe é peculiar, seja 

entregue ao sabor de uma crença. Considerar-se que o indivíduo é livre porque 

assim ele próprio o crê não parece a solução mais acertada do ponto de vista 

científico, ainda mais quando tudo leva a crer que a crença pessoal sequer tem 

condição de entender a realidade psíquica. A ficção, que até pode ser admissível na 

área do Direito Privado, não parece ter permissão para figurar no campo do Direito 

de consequências extremas. 

 

 No que respeita ao terceiro argumento, parece igualmente inapropriado 

afirmar que as pessoas devem ser consideradas livres por conta do princípio 

democrático. A liberdade que se leva em conta na construção da Democracia não 

coincide com a liberdade que se deve levar em consideração no âmbito da 

culpabilidade. A liberdade democrática, por ser um benefício ao indivíduo, pode ser 

presumida e convencionalmente reconhecida, uma vez que, na hipótese de 

presunção e convenção erradas à vista das ciências naturais, prejuízo algum se 

projeta em face do indivíduo. A liberdade culpável, por outro lado, não pode ser 

presumida e convencionalmente reconhecida, haja visto que, na hipótese de erro, o 

prejuízo ao indivíduo é incalculável. 

 

 Relativamente ao quarto argumento, é até plausível o propósito de se garantir 

ao ser humano uma perspectiva sobre si mesmo. Entretanto, tal perspectiva não 

depende, para se manter, da convenção política de que a liberdade existe e deve 

ser considerada para efeito de censura. A ausência de liberdade não signfica, afinal, 

imutabilidade. Mesmo tendo limitada gama de possibilidades em razão da limitação 

de sua liberdade, o ser humano pode, dentro de suas restrições, agregar novos 

fatores que lhe confiram acentuado aumento de possibilidades. O fato, por exemplo, 

de ser impossível determinada escolha a um adolescente não significa, afinal, que 

tal impossibilidade irá perdurar pelo resto de seus dias. Assim, se a possível 

ausência de vontade livre não tem o condão de eliminar, por si só, as expectativas 
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humanas, não há razão para que o Direito Penal as queira preservar por meio da 

reprovabilidade. 

 

 O quinto argumento, por seu canto, também merece reparos. A ideia de que a 

discussão sobre o livre arbítrio é metafísica e, por via de consequência, não possui 

interesse para o universo jurídico pode até corresponder à razão, mas não pode ser 

invocada para justificar a aplicação do juízo de censura penal. De fato, o Direito não 

pode ter sua existência condicionada à prova do livre arbítrio, mesmo porque, 

existindo ou não liberdade – e a discussão, aqui, parece mesmo ser metafísica –, o 

Direito não se exime de sua função de defesa social. Quando, porém, a visão 

axiologicamente neutra cede espaço à censurabilidade jurídico-moral, isto é, quando 

a proposta passa do controle social para o âmbito ético, a discussão filosófica sobre 

a liberdade ganha inocultável relevo. Como se pode aceitar, afinal, que o Direito 

Penal da Culpa não precise investigar se o indivíduo tem ou não culpa de ser o que 

é, de pensar o que pensa, de sentir o que sente? Ora, quando se fala em 

culpabilidade, a discussão acerca da liberdade não pode ser afastada sob o 

argumento de que se trata de uma discussão metafísica. 

 

 No que tange ao sexto e último argumento, também este comporta críticas. A 

ideia de que a culpabilidade se assenta sobre o dever-agir-de-outro-modo e não 

sobre o poder-agir-de-outro-modo não pode ser acolhida, porquanto habita região 

afastada da realidade. Não se pode fazer tabula rasa do real: ou se pode ou não se 

pode; o dever na impossibilidade é como a cor para o cego. A ideia de que o Direito 

obriga as pessoas a se educarem, a adotarem bons hábitos, a buscarem o 

aprimoramento de sua personalidade, além de ilusória, lança integralmente sobre o 

indivíduo uma responsabilidade que não cabe apenas a ele, mas também, e 

sobretudo, ao Estado e à própria sociedade. 

 

 Por todo o exposto, não podem ser aceitas, conquanto mereçam respeito, as 

ideias que buscam justificar o juízo de censura penal no que diz respeito à liberdade, 

tendo em vista que, se não pairam sobre a irrealidade, buscam se sustentar em 

elementos que não podem ser comprovados. No Direito Penal, como se sabe, ramo 

científico de consequências drásticas, não podem ser considerados, mormente 

quando se tem por foco a censurabilidade, o irreal e o duvidoso. 
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PARTE III – UMA ALTERNATIVA AO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

15 A IDEIA DE CONTROLE SOCIAL 

  

 O ser humano, ser reconhecidamente gregário, não vive só, mas convive em 

sociedade. A vida humana em sociedade, porém, encontra-se sujeita a uma série de 

riscos, de situações que a ameaçam. Estes riscos advêem de todos os lados, são 

provocados por fenômenos da natureza e também pelas próprias mãos do homem. 

Para se proteger desses riscos, ou pelos menos para diminui-los ao máximo, cada 

sociedade cria uma série de mecanismos de defesa253, que atuam como 

ferramentas em prol da sobrevivência humana. 

 

 Um dos mecanismos de defesa criados em face dos riscos provocados pela 

própria figura humana é o Direito. Como os conflitos entre os homens não são 

poucos, e como, em geral, são capazes de causar grande destruição, o Direito como 

conjunto de normas que visam a regular o comportamento humano em sociedade 

aparece como importante instrumento de controle social. Para citar a visão poética 

de Franz Von Liszt254, pode-se dizer que o Direito “existe por amor dos homens e 

tem por fim proteger interesses da vida humana. A proteção de interesses é a 

essência do direito, a idéia finalística, a força que o produz”. Especialmente no 

âmbito dos conflitos mais sérios, que atingem os bens mais importantes da 

sociedade, o Direito assume características próprias, representando o ramo jurídico 

de maior força, já que as consequências que prevê são mais graves. Este ramo 

jurídico – o Direito Penal – é, portanto, um dos mais importantes mecanismos de 

defesa já criados pela sociedade. 

  

 Por essa razão, não parece conveniente a proposta abolicionista, a qual, 

fragrantemente radical, aponta para a eliminação do Direito Penal, sob o argumento 

                                                            
253 Da mesma forma que, contra a capacidade destrutiva das chuvas, criam-se mecanismos de 
defesa como as áreas para escoamento de água em São Paulo, contra a capacidade destrutiva do 
próprio homem devem ser criados mecanismos de defesa como, por exemplo, a escola, a igreja, o 
sindicato, etc. (estes exemplos foram extraídos da página 3 da obra Instituições de Direito Penal: 
parte geral, V.I, 2 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2006, de Miguel Reale Junior), que são instrumentos 
informais de controle, bem como devem ser criados mecanismos formais de defesa, como o Direito 
Penal, por exemplo. 
254 Franz Von Liszt, Tratado de direito penal alemão, tradução de José Higino Duarte Pereira, Tomo 
I, Campinas: Russell, 2003, p.139. 
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de que o crime não é um dado, mas um construído, de que pequena parte dos 

crimes cai nas malhas do Estado, de que o sistema penal propicia desigualdade 

social, etc255. Apesar de respeitáveis os argumentos trazidos pelo programa 

abolicionista, parece que a existência de normas penais há de ser conservada, 

porquanto auxilia, em certa medida, na contenção da criminalidade. 

 

 Se, porém, a existência do Direito Penal é justificada, justificativa não há para 

que o Direito Penal passe de instrumento de defesa social a ferramenta de censura 

moral. O que se acaba de concluir não pretende, de modo algum, negar a relação 

existente entre o Direito e a Moral, pois é evidente que, na própria escolha dos bens 

jurídicos a serem salvaguardados, é do campo ético, muitas vezes, que se extrai o 

conjunto de valores capazes de justificar a construção dos tipos penais. Todavia, 

não cabe ao Direito Penal ingressar no campo moral para encerrar juízos como: “o 

agente merece pena mais grave porque quis se vingar”, “o agente merece castigo 

porque podia ter agido de outro modo”, o agente merece menor reprovação penal 

porque não quis matar”, e assim por diante. Quando o Direito Penal se desgarra de 

sua função de controlador social para atuar como medidor da reprovabilidade moral, 

acentuam-se todos os problemas mencionados na Parte II do presente trabalho. 

Deveras, o fato de ser indispensável a existência do Direito Penal na base do 

controle da sociedade não parece o bastante para que se lhe atribuam poderes de 

afirmar quem “merece” e quem “não merece” castigo e, pior, de afirmar o quanto de 

censura cada qual merece. 

 

 Corroborando o que acaba de se afirmar, John Stuart Mill256, citado por 

Wayne Morrison, constroi o que chama de princípio do dano (ou princípio de 

liberdade), e assim se expressa: 

 

Esse princípio é o de que a autodefesa é o único fim que justifica que a 
humanidade, individual ou coletivamente, possa interferir na liberdade de 
ação de qualquer um de seus membros; que o único objetivo em cujo nome 
o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma 
comunidade civilizada, contra sua vontade, é o de impedir o dano aos 
demais. Seu próprio bem, tanto físico quanto moral, não é justificação 
suficiente. 

                                                            
255 Edson Passeti et al, Curso livre de abolicionismo penal, Rio de Janeiro: Revan, 2004, passim. 
256 John Stuart Mill apud Wayne Morrison, Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo, 
tradução de Jefferson Luiz Camargo, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.239.  
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 De mais a mais, o Direito Penal, ao aplicar a sanção, deve ter por foco 

apenas a proteção da sociedade, não a correção de opiniões e entendimentos257. 

Não cabe ao Direito Penal, portanto, determinar se este ou aquele pensamento é 

correto ou incorreto, se este ou aquele ponto-de-vista é certo ou errado, se esta ou 

aquela vontade é respeitável ou censurável, se este ou aquele sentimento merece 

ou não merece reprimenda, mesmo porque, na base que sustenta o pluralismo de 

ideias, tudo quanto se pense, por mais incompreensível que possa parecer, deve ser 

respeitado. O julgamento moral do suporte anímico da conduta humana, afinal, não 

pertence – ou, pelo menos, não deve pertencer – ao Estado258, mas, quem sabe, a 

Deus. Neste contexto, a propósito, mais uma vez ganha relevância a visão de Stuart 

Mill259, para quem “a interferência nas atividades de um indivíduo não se justifica 

pelo fato de outras pessoas não gostarem do que o indivíduo está fazendo (...). Á 

parte disso, as atividades de um indivíduo não são da conta de ninguém”.  

 

 Em concordância com o que se acaba de afirmar, Antonio Beristain Ipiña260 

preconiza: 

 

Actualmente el objetivo de sancionar al infractor por el delito cometido sigue 
figurando como uno de los pivotes de la PC, a través de las penas y 
medidas de seguridad, pero debe ceder su primacía a la protección y 
promoción de las víctimas y de los victimarios, a la protección del patrimonio 
histórico y del medio ambiente (Código penal, Título XVI del Libro II), a los 
fines resocializadores (art.25.2, Constitución española) y pedagógicos, 
etcétera. La PC protetora (más que sancionadora) debe girar alrededor de 
los valores humanos más que en torno a los delitos y las penas. 

 

                                                            
257 É claro que, conforme acentua Robert Alexy, o Direito sempre visa à correção (Robert Alexy, 
Conceito e validade do direito, tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes, São Paulo: Martins 
Fontes, 2009, p.151), mas entre mostrar o correto e afirmar que alguém optou pelo errado e por isso 
merece castigo existe uma diferença gritante. O Direito Penal não precisa, para que atinja suas 
finalidades, entrar no campo da referida afirmação; basta que, em sendo prejudicial a conduta do 
indivíduo, encontre meios eficazes de afastar o prejuízo. O ingresso no mérito ético é dispensável 
para que a finalidade de proteção social seja devidamente cumprida. 
258 Mesmo porque o julgamento moral é, muitas vezes, direcionado conforme interesses, cabendo 
citar, aqui, a advertência de Friedrich Nietzsche: “Para mim é claro, antes de tudo, que essa teoria 
busca e estabelece a fonte do conceito ‘bom’ no lugar errado: o juízo ‘bom’ não provém daqueles aos 
quais se fez o ‘bem’! Foram os ‘bons’ mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e 
pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira 
ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, e vulgar e plebeu (Friedrich 
Nietzsche, Genealogia da moral, tradução de Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009, p.16-17).  
259 John Stuart Mill apud Wayne Morrison, Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo, 
tradução de Jefferson Luiz Camargo, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.239. 
260 Antonio Beristain Ipiña, Direito criminal, V.5, Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.32. 
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 A passagem de um Direito Penal retributivo para um Direito Penal de controle 

social não é, obviamente, proposta inédita que a presente dissertação vem 

apresentar. Pelo contrário, há muito se entregou à discussão a possibilidade de 

assumir o Direito Penal um caráter utilitarista, de modo que conseguisse este 

efetivamente beneficiar a sociedade, em vez de apenas satisfazer sua sede de 

vingança. 

 

 Os primeiros passos, conquanto tímidos, foram dados a partir do 

reconhecimento da utilidade que a pena pode e deve ter. Cesare Bonesana, a par 

de autores como Jean Paul Marat, Manuel de Lardizabal y Uribe e Jeremias 

Bentham, destacaram-se no período humanitário, segundo Oswaldo Henrique Duek 

Marques261, por defenderem que a pena deveria ser aplicada de acordo com o 

critério da necessidade e com vistas a certa utilidade. Daí por que, ao encerramento 

da obra Dos delitos e das penas, conclui o Marquês de Beccaria: “a pena deve ser, 

de modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas 

circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada pela lei”262. É certo que 

tais autores não submetiam à discussão o tema do livre arbítrio e da 

responsabilidade moral – tanto é que, conforme acentua Oswaldo Henrique Duek 

Marques263, a obra de Bonesana pode ser considerada a base para as teorias da 

Escola Clássica de Direito Penal, fundada justamente no livre arbítrio e na 

responsabilidade moral –, mas, inegavelmente, suas contribuições no campo da 

ciência penal foram de extrema importância para que a face meramente retributiva 

do sistema criminal começasse, de algum modo, a suscitar questionamentos. 

 

 Pouco mais tarde, foi Giandomenico Romagnosi (1761-1835) o responsável 

por apresentar ideias mais diretamente ligadas à defesa social em substituição à 

mera imposição de castigo. “Diversamente de outros clássicos, não postulou uma 

defesa voltada para o passado, pois o fato e o prejuízo já haviam ocorrido”, anota 

Oswaldo Henrique Duek Marques264. A vingança, para Romagnosi, não poderia 

                                                            
261 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.80-94. 
262 Cesare Bonesana, Dos delitos e das penas, tradução de Torrieri Guimarães, São Paulo: Martin 
Claret, 2002, p.107. 
263 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.80. 
264 Ibidem, p.95. 
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consubstanciar o fim das penas, já que seria esta, para o autor italiano, tão injusta 

quanto o delito praticado. Aliás, Alessandro Baratta265, ao comentar as ideias penais 

da época, esclarece o seguinte: “Como para Beccaria, assim também para 

Romagnosi, mas através de uma muito diferente e mais complexa demonstração, 

que parte da existência originária da sociedade, e não da hipótese utilitarista do 

pacto social, o fim da pena é a defesa social”. 

 

 Mais adiante, na segunda metade do século XIX, foi Francesco Carrara quem 

atraiu para si a atenção da comunidade jurídica da época, consolidando os 

princípios da Escola Clássica. Embora defensor da ideia de livre arbítrio e de 

responsabilidade moral, entendia que a pena não deveria ter a pretensão de fazer 

justiça, nem de vingar o ofendido ou de reparar o dano, tampouco de amedrontar os 

cidadãos, mas de unicamente restabelecer a ordem externa social266. 

 

 Assim, pode-se dizer que, mesmo no auge da Escola Clássica, em que “a 

vontade livre e consciente do delinquente”267 se punha em relevo, despontaram 

diversas ideias no campo da utilidade da pena: um primeiro avanço no sentido de 

pôr contra a parede o modelo retributivo que, porém, devido à forte influência de 

Kant e Hegel, insistiu em prevalecer entre os clássicos.   

 

 Mais tarde, no entanto, tendo por base os estudos inovadores que Cesare 

Lombroso desenvolveu na área da Antropologia Criminal, Enrico Ferri e Rafaelle 

Garofalo se encarregaram de expandir uma nova concepção acerca do crime e do 

criminoso, pelo que, com êxito, criaram uma nova Escola Penal: a Escola Positiva. 

Esta trouxe para o campo do Direito a discussão sobre a mente criminosa, 

mormente sobre os fatores orgânicos, físicos e sociais ligados à etiologia do delito, 

e, abandonando a ideia clássica de livre arbítrio e responsabilidade moral, fez 

questão de acentuar muito mais a necessidade de prevenção do crime do que a 

imposição de castigo. Daí anotar Moacyr Benedicto de Souza268 que, para a Escola 

                                                            
265 Alessandro Baratta, Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal, tradução de Juarez Cirino dos Santos, 2 ed, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p.35.  
266 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.103. 
267 Magalhães Noronha, Direito penal, V.1, 9 ed, São Paulo: Saraiva, 1973, p.31. 
268 Moacyr Benedicto de Souza, A influência da escola positiva no direito penal brasileiro, São 
Paula: Universitária de Direito, 1982, p.19. 
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Positiva, “a punição do infrator da lei, mais preventiva do que repressiva, é feita em 

nome da defesa social”. Assim é que a pena-castigo predominante entre os 

clássicos passa a ser pena-defesa proposta pelo positivistas269. 

 

 Alessandro Baratta270 explica que “à tese propugnada pela Escola Clássica, 

da responsabilidade moral, da absoluta imputabilidade do delinqüente, Lombroso 

contrapunha, pois, um rígido determinismo biológico”. Assim, complementa o autor, 

“o delito era reconduzido assim, pela Escola Positiva, a uma concepção determinista 

da realidade em que o homem está inserido, e da qual todo o seu comportamento é, 

no fim das contas, expressão”. 

 

 Sem dúvida, foi o surgimento da Escola Positiva o maior salto em direção à 

fragilização do caráter retributivo da pena diante da necessidade de controle 

social271. Sua influência foi grande e, no Brasil, pode ser facilmente constatada nas 

disposições respeitantes à personalidade do delinquente, à classificação dos 

criminosos, à multidão delinquente, à periculosidade, à individualização da pena, às 

medidas de segurança, ao tratamento tutelar do menor, etc. Moacyr Benedicto de 

Souza, em sua obra “A influência da escola positiva no direito penal brasileiro”, 

comenta cada um dos institutos pátrios decorrentes da influência da Escola Positiva. 

 

                                                            
269 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.110. 
270 Alessandro Baratta, Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal, tradução de Juarez Cirino dos Santos, 2 ed, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p.39. 
271 Alessandro Baratta explica que tanto a Escola Positiva quanto a Clássica sustentavam, embora de 
maneira diversa, a ideia da defesa social. Confira-se: “As diferenças entre as escolas positivistas e a 
teoria sobre a criminalidade da escola liberal clássica não residem, por isso, tanto no conteúdo da 
ideologia da defesa social e dos valores fundamentais considerados dignos de tutela, quanto na 
atitude metodológica geral com relação à explicação da criminalidade. Matza colocou em evidência 
esta diferença de modo particularmente claro: seguindo o modelo da Escola positiva e da criminologia 
positivista ainda hoje amplamente difundida, a tarefa da criminologia é reduzida à explicação causal 
do comportamento criminoso, baseada na dupla hipótese do caráter complementar determinado do 
comportamento criminoso, e da diferença fundamental entre indivíduos criminosos e não-criminosos. 
A tal modelo vem contraposto o da Escola Clássica, que tem por objeto, mais que o criminoso, o 
próprio crime, ligando-se à idéia de livre arbítrio, do mérito e do demérito individual e da igualdade 
substancial entre criminosos e não-criminosos. Estas diferenças não incidem em mais do que um dos 
princípios acima individualizados: o relativo à atitude interior do delinqüente (desvalor, condenação 
moral) ou simplesmente sócio-psicológica (revelador de periculosidade social), conforme se parta da 
premissa da Escola clássica ou da Escola positiva. Mas se, por um lado, só o primeiro significado 
será idôneo para sustentar a ideologia de um sistema penal baseado na retribuição (ideologia que, de 
resto, como se viu, não é, absolutamente a mais difundida no seio da orientação liberal clássica), por 
outro, ambas as impostações, se bem que se maneira diferente, são aptas a sustentar a ideologia de 
um sistema penal baseado na defesa social (Ibidem, p.43). 
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 De qualquer modo, as ideias relacionadas à defesa social não encontraram 

fim com a Escola Positiva. Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos 

humanitários trouxeram para o Direito Penal uma nova doutrina de defesa social. 

Tendo como precursor Felippo Gramatica, a nova defesa social veio propor a 

substituição do Direito Penal por um “Direito de Defesa Social”, no qual a noção de 

responsabilidade passa a ser substituída pela de anti-sociabilidade. Vale citar, nesse 

contexto, Oswaldo Henrique Duek Marques272, que explica: 

 

As propostas de Gramatica estão inseridas em seu livro Princípios de 
defesa social (1961), destacando-se, entre elas, a substituição da pena por 
medidas preventivas de defesa social, baseadas em estudos dedicados ao 
conhecimento da personalidade do infrator. Propõe, ainda, em oposição 
radical à justiça penal tradicional, de cunho eminentemente repressivo, 
substituir a pena por medidas de defesa social de ressocialização, em face 
do indivíduo considerado anti-social – em vez de delinquente. 

 

 Segundo José Henrique Pierangeli273, o movimento de defesa social, tal como 

exposto e defendido por Gramatica, “pretendia eliminar toda idéia de pena, bem 

assim a de delinqüente e de infração penal, abandonando também toda idéia de 

retribuição”. À luz dessa posição, o Direito Penal passa, então, a ser um instrumento 

de educação e tratamento, não de censura274. 

  

 Em meados do século XX, porém, a partir das críticas severas que se 

lançaram contra a radical visão de Gramatica, uma nova concepção de defesa social 

passou a ser sustentada por Marc Ancel. Procurando se dissociar dos “claros e 

insustentáveis exageros do movimento precursor”275, o neodefensismo  postula pela 

substituição dos meios utilizados pelo Direito Penal punitivo por um programa que 

inclua medidas de prevenção do crime e de tratamento do delinquente, tal como 

adotado pelas Nações Unidas276. Para tanto, a Nova Defesa Social se põe a favor 

                                                            
272 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.127. 
273 José Henrique Pierangeli et al, Direito criminal, V.5, Belo Horizonte: Dey Rey, 2003, p.170-171. 
274 A ideia de retributividade, segundo Juan Bustos Ramírez, “resulta inadecuada, pues se supone 
destinada a un ser libre e igual por naturaleza, lo que es falso, pues los hombres no son libres y el 
delincuente tampouco es igual a un ser social, ya que está determinado al delito, es un peligroso 
social”. O mesmo autor frisa, também, que, no lugar da retribuição, as correntes defensivas 
propunham “llevar a cabo una defensa social contra nos enemigos de la sociedad” (Juan Bustos 
Ramírez, Introducción al derecho penal, 3 ed, Bogotá: Temis, 2005, p.97). 
275 José Henrique Pierangeli et al, Direito criminal, V.5, Belo Horizonte: Dey Rey, 2003, p.171. 
276 Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.128. 



151 
 

de que não se vislumbre o crime de maneira abstrata, mas se o estude a partir de 

pesquisas criminológicas, segundo a realidade subjetiva do agente. Apesar de 

propor a eliminação da ideia de pena e de castigo, o movimento encabeçado por 

Marc Ancel mantém de pé a noção de livre-arbítrio, afastando-se do indeterminismo 

positivista. Não bastasse, a construção teórica em referência não retira do indivíduo 

a sua responsabilidade moral, mas entende, por outro lado, que tal responsabilidade 

“não pesa unilateralmente sobre o indivíduo, pois a própria sociedade tem o dever 

de respeitar sua dignidade e sua liberdade, em uma política criminal voltada para a 

proteção do indivíduo”277. 

 

 Conforme explica Oswaldo Henrique Duek Marques278, paralelamente às 

ideias da Nova Defesa Social, surgiu um novo movimento com propostas bem mais 

radicais. Tal movimento, intitulado Política Criminal Alternativa, tem como principal 

proposta a eliminação da pena privativa de liberdade, por ser ineficaz como 

ferramenta de controle social e pelas negativas consequências estigmatizantes que 

causa. Enquanto tal objetivo não é alcançado, propõe a realização de um largo 

projeto de discriminalização, despenalização e desjudicialização como processo de 

socialização alternativa, cujo objetivo é transferir do Estado para a comunidade a 

função de controle em relação às condutas desviadas de natureza leve. 

 

 No mesmo contexto, Marcelo Gonçalves Saliba279 acentua que, dentro das 

novas tendências que marcam o enfraquecimento da ideia de retributividade, 

identifica-se também o programa da Justiça Restaurativa, pautado na 

“deslegitimidade do paradigma retributivo”. Citando Sérgio García Ramírez, o autor 

“aponta que o modelo restaurativo não tem por fim abolir o velho sistema penal, nem 

as penas, mas propuga pela diminuição de seus efeitos, diante da influência dos 

ideais abolicionistas”280. Interessante que a própria Organização das Nações Unidas, 

                                                            
277 Ibidem, mesma página. 
278 Ibidem, p.133 e 134. 
279 Marcelo Gonçalves Saliba, Justiça restaurativa e paradigma punitivo, Curitiba: Juruá, 2009, 
p.146. 
280 No Brasil, informa Marcelo Gonçalves Saliba, “os princípios e valores da justiça restaurativa foram 
enunciados na cidade de Araçatuba, interior do Estado de São Paulo, quando da realização do I 
Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, no mês de abril de 2005, mediante um documento 
intitulado Carta de Araçatuba, que, posteriormente, foi ratificado na Conferência Internacional Acesso 
à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, realizada em Brasília, no documento 
intitulado Carta de Brasília, num marco para o sistema restaurativo brasileiro” (Ibidem, p.149). 
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por meio do Conselho Econômico e Social, enunciou princípios do sistema 

restaurativo nos seguintes termos: 

 

1. Programa restaurativo – se entende qualquer programa que utilize 
processos restaurativos voltados para resultados restaurativos. 2. Processo 
restaurativo – significa que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, 
outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, participam 
coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime, 
geralmente com a ajuda de um facilitador. O processo restaurativo abrange 
mediação, conciliação, audiências e círculos de sentença. 3. Resultado 
restaurativo: significa um acordo alcançado devido a um processo 
restaurativo, incluindo responsabilidades e programas, tais como reparação, 
restituiçã, prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as 
necessidades individuais e coletivas das partes e logrando a reintegração 
da vítima e do infrator. 

 

 Como se observa, o Direito Penal, que hoje já consegue ingressar em 

discussões relativas à defesa social e a programas alternativos, seguiu uma 

interessante evolução ao longo de sua história, notadamente a partir do Iluminismo, 

quando Cesare Bonesana ergueu sua voz contra a crueldade que marcava o Direito 

de sua geração. Tal evolução esteve por quase todo tempo ao encalço, na verdade, 

da ideia de que muito mais legítimo é um sistema jurídico-penal que vise à proteção 

da sociedade do que um plexo normativo que se satisfaça com a inflição de castigo 

ao delinquente. Daí se afirmar, na abertura do presente capítulo, que o Direito Penal 

é um dos mais importantes mecanismos de controle social já criados pela 

sociedade. De fato, o que a evolução histórica há pouco resumida revela é que o 

Direito Penal – e esta parece ser a tendência do futuro – não precisa querer mais do 

que cumprir sua função de defesa social. Quando vai além, quando se infiltra no 

campo da culpa para aí exercer um juízo de reprovação moral, o Direito Penal 

extrapola seus limites, passando a fazer as vezes de outras ciências, como a 

Filosofia, a Teologia, etc. Talvez por isso é que Alessandro Baratta281, embora 

sustente que o Direito Penal se vê atrasado em relação à Sociologia e que a própria 

ideia de defesa social pode ser revista, conclui que “o conceito de defesa social 

parece ser, assim, na ciência penal, a condensação dos maiores progressos 

realizados pelo direito penal moderno”. 

 

                                                            
281 Alessandro Baratta, Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal, tradução de Juarez Cirino dos Santos, 2 ed, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p.43. 
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 O Direito Penal brasileiro, vale dizer, não se prostrou indiferente à evolução 

do Direito Penal. As ideias utilitaristas surgidas já no período da Escola Clássica, 

bem como os postulados liberais da Escola Positiva chegaram a encontrar acolhida, 

pelo menos parcial, na legislação pátria. Até mesmo algumas das ideias das novas 

teorias de defesa social tiveram, no Brasil, acolhimento, conforme anota Oswaldo 

Henrique Duek Marques282: 

 

Se for considerado o que ocorre no Brasil, constata-se, por um lado, que a 
legislação penal tem-se ajustado aos postulados traçados pelo moderno 
movimento de defesa social, no tocante à busca de penas alternativas, com 
realce para a reparação do dano causado pelo crime, como se observa na 
Reforma Penal de 1984, na Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 
9.099, de 1995) e, mais recentemente, na legislação das penas alternativas 
(Lei n. 9.714, de 1998). Esta chega a prever a possibilidade de substituir a 
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nas condenações 
de até quatro anos de reclusão, em crimes cometidos sem violência ou 
grave ameaça à pessoa. 
A legislação penal brasileira encontra-se igualmente em consonância com o 
movimento de defesa social, ao estabelecer meios eficazes para prevenir e 
reprimir a criminalidade organizada, dentro do equilíbrio entre as exigências 
da tutela estatal e a proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos. Tal 
consonância também ocorre no que se refere à recente criminalização da 
tortura, pela Lei n.9.455, de 1997. Essa criminalização estava prevista 
desde a entrada em vigor da Constituição de 1988. 

  

 Apesar disso, cai a lanço enfatizar que o Direito Penal brasileiro ainda se 

mantém pautado na ideia de culpabilidade e retribuição. Para dar sustentação à 

culpabilidade, permanece fiel à doutrina do livre arbítrio e da responsabilidade. No 

tocante à retribuição, contrapõe a necessidade desta ao grau de culpa manifestada 

pelo agente. Em outras palavras, o Direito Penal brasileiro, embora tenha avançado 

muito ao longo dos anos, principalmente no que se refere ao abandono da 

desumanidade das penas e de certos termos axiologicamente carregados como 

“maldade”, ainda é um sistema jurídico que não tem em vista apenas e tão-somente 

a salvação pública, mas ainda visa à imposição de castigo ao criminoso, 

permanecendo como um sistema que intervém no campo moral com intenção 

claramente retributiva. 

 

 

                                                            
282Oswaldo Henrique Duek Marques, Fundamentos da pena, 2 ed, São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008, p.135. 
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16 O ASPECTO SUBJETIVO DA CONDUTA COMO CRITÉRIO DE ESCOLHA 

DAS MEDIDAS ADEQUADAS DE PROTEÇÃO 

 

 Levando-se em conta o exposto até o presente momento, poder-se-ia pensar 

que a presente pesquisa tem por objetivo mostrar que o Direito Penal deve ter 

caráter exclusivamente objetivo, e que o campo da subjetividade, por ser complexo e 

relativamente inacessível, deve ser completamente afastado da análise jurídico-

penal. Poder-se-ia pensar que o presente trabalho anela levantar ao mais alto nível 

a bandeira do sistema da responsabilidade penal objetiva, defendendo a ideia de 

que, sem olhar para o aspecto anímico da conduta, o Direito Penal deve fazer incidir 

a pena criminal sempre que, objetivamente, a conduta do sujeito ativo produzir dano. 

 

 De se perceber que tal não é o objetivo do presente trabalho. Não se 

pretende que sejam relegadas ao desinteresse as irrefragáveis diferenças entre uma 

conduta dolosa e uma conduta reflexa, entre um comportamento culposo e uma 

atitude tomada sob pressão psicológica insuportável, entre um crime praticado sob 

violenta emoção e um delito perpetrado a sangue frio. As diferenças subjetivas entre 

um fato e outro são inegáveis, e não podem ser deixadas de lado283. Seria um 

absurdo sustentar, afinal, que tanto o homicida por premeditação quanto o indivíduo 

que mata por piedade devem receber, porque ofenderam o Direito, idêntica medida 

protetiva. 

 

 O que, na realidade, não parece se ajustar aos avanços que os diversos 

ramos da ciência têm empreendido, que não parece de acordo com a necessidade 

de se garantir eficazmente o direito à liberdade psíquica, que não parece se afinar 

às próprias finalidades do Direito Penal e com a construção filosófica que permeia a 

ideia de culpabilidade, é a maneira como o aspecto subjetivo foi e ainda tem sido 

tratado no Brasil. Apesar dos avanços que, como visto, têm marcado a evolução do 

Direito Penal pátrio, este, ao diferenciar os fatos com base no suporte anímico que 

lhes dá sentido, insere-os no campo do “merecimento” da pena, considerando que 

                                                            
283 Soa como inconsequente exagero a proposta de Barbara Wooton, que se inclina, segundo Carlos 
Santiago nino, “por dejar de lado el requerimiento de actitudes subjetivas, salvo en lo que respecta a 
la selección del tratamiento apropiado, teniendo en cuenta los obejtivos diferentes y la neutralidad 
moral del nuevo sistema” (Carlos Santiago Nino, Los limítes de la responsabilidad penal: una 
teoría liberal del delito, Buenos Aires: Astrea, 1980, p.258). 
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há livre arbítrio, que há responsabilidade, que há culpa e que, portanto, o castigo é 

merecido pelo agente. 

  

 Como explanado algures, a análise subjetiva que ingressa no mérito do 

comportamento humano encontra diversos problemas, dentre os quais se destaca o 

fato de que o ser humano, não sendo dono de seus pensamentos e sentimentos, 

isto é, não tendo propriamente vontade livre, não tem culpa e, não a tendo, não pode 

ser censurado. Daí por que ninguém pode ser proibido de pensar, tampouco 

castigado por ter pensado, mesmo quando o pensamento vem a ser manifestado por 

meio de uma ação ou de uma omissão. Por isso o Direito Penal brasileiro, que ainda 

parece estar preso à concepção clássica de livre arbítrio, responsabilidade e 

consequente juízo de merecimento da pena, necessita de incisiva alteração no 

campo no qual habitam, lado a lado, a culpabilidade e a liberdade humana. Assim, o 

que sugere o conjunto de informações transmitidas ao longo do presente trabalho é, 

simplesmente, uma alteração no modo de se apreciar o aspecto subjetivo do 

comportamento delituoso, a fim de que deste se retire o peso moral que, conforme 

visto, não consegue se desvincilhar dos problemas anteriormente elencados.   

 

 Em momento algum se postula, portanto, pela desconsideração do aspecto 

anímico da conduta criminosa. Ao revés, inevitável é que se levem em consideração 

o querido e o pensado, já que o fato objetivo ganha sentido com o propósito que lhe 

antecede. O que se busca pôr em relevo é somente a necessidade de que o 

coeficiente psíquico do agente deva ser considerado apenas e tão-somente para 

que se possa encontrar a medida adequada para a defesa da sociedade. Da mesma 

forma como, por exemplo, áreas de escoamento de água devem ser criadas para 

que a comunidade se proteja de tempestades avassaladoras, também contra o 

prejuízo causado pelo crime devem ser criadas medidas adequadas284. E é aí, no 

escolher a medida mais adequada – não no impor rótulos como o de “marginal” ou 

                                                            
284 O exemplo vem ao encontro da explicação de Fernando A .N. Galvão da Rocha: “Essa concepção 
parte de uma visão organicista da sociedade e reconhece que esta possui o direito de defender-se de 
qualquer ofensa que lhe seja dirigida. Enrico Ferri utiliza como comparação a colocação de que, se o 
homem atacado por uma enfermidade deve procurar um médico, a sociedade, da mesma forma, 
possui o indiscutível direito de defender-se mediante a aplicação da pena, não da ofensa 
concretamente individualizada, mas sim da repercussão social dessa ofensa. Ferri sustenta que a 
primeira e fundamental afirmação de um critério positivo de responsabilidade penal é que o homem 
vive em sociedade. A responsabilidade penal, assim, é social e não moral” (Fernando A. N. Galvão da 
Rocha, Aplicação da pena, Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p.37). 
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de “cidadão de bem”285 – que a análise do aspecto subjetivo do crime avulta de 

importância, devendo ser realizada mesmo que, conforme sublinhado em páginas 

passadas, diversos fatores a possam tornar imprecisa, senão, por vezes, injusta. 

 

 Trata-se, na verdade, de uma mudança de foco, alteração que já vem sendo 

proposta, há algum tempo, por diversos estudiosos, conforme explica Klaus 

Günther286: 

 

(...) algunos penalistas se manifiestan en favor de modificar el significado de 
algunos conceptos básicos del derecho penal tales como “responsabilidad 
penal”, así como de una modificación del sentido de la pena (p.ej., Roxin, 
1997, pp. 721 ss.). Intentam explicar y justificar el derecho penal y la pena 
sin referencia a nociones omnicomprensivas de acción voluntaria o 
culpabilidad. 

 

17 DOS REFLEXOS NO CAMPO DA LIBERDADE PSÍQUICA 

 

 Diante das ideias expostas ao longo do trabalho, sobretudo diante da ideia de 

que o sistema penal brasileiro, tal como se encontra estruturado, mitiga a liberdade 

psíquica à medida que censura o conteúdo volitivo da conduta, é preciso verificar se 

o ajuste do Direito Penal à noção de necessidade – proposta debatida nos itens 

anteriores – é capaz de reaproximar o sistema pátrio da aludida liberdade 

constitucional. 

 

 A liberdade psíquica, como visto, somente é respeitada quando preservados 

os seus dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à atividade mental em si (o 

pensar, o sentir, o querer, etc.). Este aspecto não gera problema maior, pois o 

impedimento à atividade cerebral, salvo por meio de intervenção física, é impossível.  

De mais a mais, a atual legislação penal brasileira, nesse aspecto, não apresenta 

nenhum inconveniente, já que não traz qualquer vedação à atividade mental em si. 
                                                            
285 O poder estigmatizante do modelo retributivo é inegável. E embora Carlos Santiago Nino sustente 
que a susbtituição da pena retributiva pela medida de tratamento não resolveria o problema, sob o 
argumento de que “la comunidad no cesaría en modo alguno de reprochar y mostrar resentimento 
contra cualquiera de quien se supiera que ha cometido un acto que, independientemente de su status 
jurídico, se considera inmoral” e de que “las medidas que se aplicaran a los delincuentes no perderían 
su distintividad (aunque podría ella atenuarse) por su mero cambio de nombre o por su diferente 
propósito”, quer parecer que a mudança teórica, por si só, já é importante (Carlos Santiago Nino, Los 
limítes de la responsabilidad penal: una teoría liberal del delito, Buenos Aires: Astrea, 1980, 
p.257-258). 
286 Klaus Günther el at, El problema de la libertad de acción en el derecho penal, tradução de 
Rafael Alcácer Guirao e Bernardo Feijoo Sánchez, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2007, p.97. 
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O segundo aspecto, por sua vez, acena para a não punibilidade do conteúdo 

psíquico. Neste ponto é que o problema sai à janela, pois, no Brasil, o conteúdo 

psíquico se torna passível de punição quando manifestado por meio de uma conduta 

lesiva. Basta ver que, no Direito Penal, o elemento subjetivo é levado em conta na 

escolha da sanção penal a ser imposta ao infrator. 

 

 Assim, o que se pretende mostrar é que a liberdade jurídica no âmbito volitivo, 

que tem de ser ampla, não se compatibiliza com um sistema capaz de censurar uma 

determinada vontade ou um sentimento específico. Não há compatibilidade, por 

assim dizer, entre a ampla liberdade de vontade (liberdade de opinião, crença, etc.) 

e o juízo de culpabilidade que se baseia no aspecto volitivo do comportamento 

criminoso. 

 

 A pergunta que fica é a seguinte: a alteração do sistema retributivo pautado 

na culpabilidade para o sistema preventivo sedimentado na defesa social pode 

contribuir, de algum modo, para que a liberdade volitiva seja respeitada? Na prática, 

pode ser que as consequências a serem suportadas pelo indivíduo sejam idênticas 

(ou, quem sabe, até mais gravosas), mas, no plano teórico, o respeito ao conteúdo 

psíquico passa a compor a realidade, já que a eventual aplicação de uma 

determinada medida protetiva não adentra no mérito do problema, não diz se o 

indivíduo tem ou não tem culpa por pensar deste ou daquele modo, mas se justifica 

tão-somente pela necessidade. E quando se fala em necessidade, até mesmo a 

agressão – e a aplicação de medidas de controle constitui agressão à liberdade do 

indivíduo – passa a ter justificativa plausível (necessitas non habet legem)287. 

 

 Cai a lanço observar que o Direito Penal brasileiro, em tendo o objetivo de 

garantir efetivo respeito ao pluralismo de ideias e ao próprio pluralismo de 

personalidades, não pode se manter agarrado à noção de culpabilidade, muito 

menos ao caráter retributivo a que suas penas se submetem. Deve, antes, libertar-

se dessas amarras, destinando toda a sua força na necessária luta contra os efeitos 

                                                            
287 O item 16 da Exposição de Motivos do Código Penal de 1969 dizia: “a pena, não obstante a sua 
natureza retributiva, deve ser cumprida como uma medida de segurança”. Ora, não seria melhor que 
tal fosse o critério: “a pena, não obstante representar um mal, deve ser cumprida como uma medida 
de segurança”? 
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indesejados da criminalidade. É, desse modo, no discurso jurídico-penal que a 

mudança pode ocorrer. 

 

 É bem verdade que a queda do modelo retributivo em favor de um sistema 

que se balize pela necessidade de salvação pública não tem o condão de eliminar 

os problemas apontados no item 9.1, tampouco os elencados no capítulo 12. Tais 

problemas, que muito fragilizam o papel do Direito Penal, são, porém, inevitáveis, 

porquanto inevitável é o exame do aspecto volitivo da comportamento criminoso. A 

alteração de foco, porém, que permite a análise subjetiva com intuito exclusivo de se 

optar pela medida de proteção mais adequada, pode, pelo mínimo, trazer uma 

justificativa menos incoerente ao julgamento penal. Ainda que a questão se 

desenvolva apenas no plano teórico, grande avanço significaria a compreensão de 

que, diante dos problemas afetos à subjetividade humana, todo julgamento penal é 

injusto, abandonando-se, com isso, a falta impressão – e também o inverídico 

discurso – de que o Direito Penal é capaz de restituir a justiça, retribuindo ao agente 

o mal por este realizado. 
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CONCLUSÕES 

   

 De todo o exposto, é possível concluir o seguinte: 

 

 1 O Direito Penal brasileiro, caracterizado pelo sistema da responsabilidade 

penal subjetiva, não leva em conta, para efeito de aplicação de pena, apenas o 

coeficiente físico do comportamento humano, tampouco leva em conta apenas o 

coeficiente psíquico da conduta, mas considera, em geral, e sem escapar a algumas 

incoerências, a conjugação de ambos os coeficientes (binômio “objetividade-

subjetividade”), de modo que o juízo de reprovação recai mais sobre o desvalor da 

ação do que sobre o desvalor do resultado; 

 

 2 Levando em consideração tanto o aspecto objetivo (fase da atuação) quanto 

o aspecto subjetivo (fase da formação da vontade), o Direito Penal brasileiro não 

pune apenas a manifestação do pensamento em sentido amplo (aspecto externo), 

mas também pune o pensamento em si e os demais processos mentais equiparados 

(aspecto interno), de maneira que o juízo de reprovação recai não apenas sobre o 

agir-de-modo-errado, mas também sobre o pensar-de-modo-errado, sentir-de-modo-

errado, etc; 

 

 3 Punindo, além da manifestação do pensamento, o próprio conteúdo 

psíquico, o Direito Penal brasileiro relativiza não apenas a liberdade de expressão 

em sentido amplo, mas também relativiza a liberdade de pensamento em sentido 

amplo, haja vista que, dependendo do que pensa o indivíduo, este, ao externar seu 

conteúdo anímico, é punido não só pela exteriorização, mas também pelo 

coeficiente psíquico que a propiciou; 

 

 4 A relativização da liberdade de pensamento está presente em toda a 

história do Direito Penal brasileiro. Basta examinar o Livro V das Ordenações 

Filipinas, o Código Criminal de 1830, o Código Imperial de 1890, a Consolidação das 

Leis Penais de 1932, o texto original do Código Penal de 1940, o Código Penal de 

1969 (que não chegou a vigorar no país) e o atual texto reformado do Código Penal 

de 1940. Apesar de ter o sistema da responsabilidade penal objetiva marcado 
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presença, ainda que discreta, em todos os Códigos Penais do Brasil, prevaleceu 

sempre, como ainda hoje, a relevância do coeficiente psíquico na aplicação da pena; 

 

 5 Ao relativizar a liberdade psíquica, o Direito Penal brasileiro enfrenta 

problemas, a saber: 1) o conteúdo psíquico do sujeito ativo é relativamente 

inacessível; 2) o juízo de valoração subjetiva da conduta não leva em conta a 

posição de vantagem ou de desvantagem do agente; 3) a realidade psíquica do 

indivíduo não é fruto de sua escolha (ao menos, não é demonstrável a liberdade de 

escolha no âmbito subjetivo), de maneira a se tornar inexigível a formação de 

vontade diversa; 

 

 6 Os problemas que o Direito Penal brasileiro enfrenta ao relativizar a 

liberdade psíquica se agravam por conta da noção de culpabilidade (juízo de 

reprovação), pois o juízo de merecimento da pena, que se baseia no livre arbítrio e 

na consequente responsabilidade, deixa de se justificar diante da demonstração de 

que, na fase da formação da vontade, é possível que não haja livre arbítrio nem 

responsabilidade, embora possam estar presentes na fase da atuação, conquanto 

nem aqui seja demonstrável a sua presença; 

 

 7 Sendo possível que não haja livre arbítrio e consequente responsabilidade 

na fase da formação da vontade e não sendo possível, por isso, a realização de 

juízo de valor no que tange ao coeficiente psíquico, a ideia de culpabilidade, ainda 

presente no Direito Penal brasileiro, não se sustenta, pois, ao punir objetiva e 

subjetivamente, o sistema pátrio não só considera que o indivíduo tem livre arbítrio 

para agir-de-outro-modo (punição objetiva), como também considera, por mera 

suposição, que o ser humano tem livre arbítrio para pensar-de-outro-modo (punição 

subjetiva); 

 

 8 A constatação de que o Direito Penal brasileiro relativiza a liberdade de 

pensamento em sentido amplo e que aplica o juízo de censura indevidamente no 

campo da subjetividade, não requer, necessariamente, o retorno do sistema da 

responsabilidade penal objetiva, tampouco requer a abolição da pena. A referida 

constatação requer apenas que o Direito Penal seja aplicado como mero 

instrumento de salvação pública, substituindo-se a ideia de castigo, de culpa, de 
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responsabilidade, pela ideia de medida de proteção, de necessidade pública. Daí 

parecerem acertados, nesse sentido, os passos que têm dado as construções 

teóricas relativas à defesa social, desde suas origens até suas mais novas versões, 

já que, embora seguindo outros pressupostos, têm por cerne a ideia de que o Direito 

Penal é instrumento de controle social, e não propriamente ferramenta de censura 

moral. 

 

 Diante das conclusões apresentadas, vale observar que, se algum mérito teve 

o presente trabalho, certamente não foi o de ter inovado na ciência penal – mesmo 

porque as questões de que tratou já foram, de uma ou de outra forma, objeto de 

atenção científica –, mas foi o de ter trazido para o estudo do Direito Penal brasileiro 

a discussão de tema que está, e sempre estará, presente nas discussões jurídicas e 

filosóficas. As conclusões de que a liberdade de pensamento é relativizada pelo 

Direito Penal brasileiro e de que o sistema subjetivo-retributivo que o assinala não se 

coaduna com os estudos relacionados à ausência de liberdade na formação da 

vontade mostram, por si só, que a presente pesquisa, por mais singela que tenha 

sido, alguma importância teve, bastando, para que sua missão maior tenha sido 

cumprida, que a temática que propôs seja revisitada por mais vezes. 
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