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Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. 
 
(ARISTÓTELES. Metafísica. Vol. II. Texto grego com tradução ao lado de 

Giovanni Reale. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005, livro Α (primeiro), capítulo primeiro, 
980a, p. 3). 

 
Portanto, <o primeiro movente> move como o que é amado, enquanto todas 

as outras coisas movem sendo movidas. 
Ora, se algo se move, também pode ser diferente do que é. Portanto, o 

primeiro movimento da translação, mesmo sendo em ato, pode ser diferente do que 
é, pelo menos enquanto é movimento: evidentemente, diferente segundo o lugar, 
não, porém, segundo a substância. Mas, dado existir algo que move sendo, ele 
mesmo, imóvel e em ato, não pode ser diferente do que é em nenhum sentido. O 
movimento de translação, de fato, é a primeira forma de mudança, e a primeira 
forma de translação é a circular: e assim é o movimento que o primeiro movente 
produz. Portanto, ele é um ser que existe necessariamente; e enquanto existe 
necessariamente, existe como Bem, e desse modo é Princípio. (De fato, o 
“necessário” tem os seguintes significados: (a) o que se faz sob constrição contra a 
inclinação, (b) aquilo sem o quê não existe o bem, e, enfim, (c) o que não pode 
absolutamente ser diferente do que é). 

Desse Princípio, portanto, dependem o céu e a natureza. E seu modo de viver 
é o mais excelente: é o modo de viver que só nos é concebido por breve tempo. E 
naquele estado Ele está sempre. Isso é impossível para nós, mas para Ele não é 
impossível, pois o ato de seu viver é prazer. E também para nós a vigília, a 
sensação e o conhecimento são sumamente agradáveis, justamente porque são ato, 
e, em virtude deles, também esperanças e recordações. 

Ora, o pensamento que é pensamento por si, tem como objeto o que por si é 
mais excelente, e o pensamento que é assim maximamente tem como objeto o que 
é excelente em máximo grau. A inteligência pensa a si mesma, captando-se como 
inteligível: de fato, ela é inteligível ao intuir e ao pensar a si mesma, de modo a 
coincidirem inteligência e inteligível. A inteligência é, com efeito, o que é capaz de 
captar o inteligível e a substância, e é em ato quando os possui. Portanto, muito 
mais do que aquela capacidade, o que de divino há na inteligência é essa posse; e a 
atividade contemplativa é o que há de mais prazeroso e mais excelente. 

Se, portanto, nessa feliz condição em que às vezes nos encontramos, Deus 
se encontra perenemente, isso nos enche de maravilha; e se Ele se encontra numa 
condição superior, é ainda mais maravilhoso. E Ele se encontra efetivamente nessa 
condição. E Ele também é vida, porque a atividade da inteligência é vida, e Ele é, 
justamente, essa atividade. E sua atividade, subsistente por si, é vida ótima e eterna. 
Dizemos, com efeito, que Deus é vivente, eterno e ótimo; de modo que a Deus 
pertence uma vida perenemente contínua e eterna: isto, portanto, é Deus. 

 
(ARISTÓTELES. Metafísica. Vol. II. Texto grego com tradução ao lado de 

Giovanni Reale. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005, livro Λ (décimo-segundo), capítulo 
sétimo, 1072b, pp. 563-565). 



RESUMO 
 

Santos, Eduardo Bezerra Ferraz. Uma contribuição crítica à teoria final da ação: 
o conceito de conduta como elemento unitário, elemento de enlace elemento-limite 
na teoria do delito. 2010. 146 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
O objetivo do presente trabalho é analisar a capacidade de rendimento do conceito 
final de ação, baseado em estruturas lógico-objetivas, enquanto elemento unitário, 
elemento de enlace e elemento-limite na teoria do delito, compreendida como 
tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. O método utilizado é o de análise 
bibliográfica, sobretudo da doutrina estrangeira. As normas jurídico-penais têm como 
objeto de regulamentação a conduta. Enquanto elemento básico, o conceito de ação 
deve ser capaz de abarcar as diferentes formas de conduta punível; enquanto 
elemento de enlace, deve possuir força expressiva o suficiente para ancorar os 
extratos da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade e manter sua neutralidade 
frente a eles; enquanto elemento-limite, o conceito de ação deve excluir de si os 
casos de ausência de conduta. Para compreender as “ações” omissivas, recorre-se 
à teoria do aliud agere, enquanto para as ações culposas, admite-se sejam ações 
finalistas reais. Para manter a força expressiva do conceito de finalidade na ação 
culposa, põe-se acento nos meios escolhidos ou na forma de sua utilização, 
enquanto que o conceito ontológico de finalidade é afastado do conceito jurídico de 
dolo, posto seja este um conceito jurídico, enquanto aquele está presente em toda e 
qualquer conduta. Finalmente, exclui de si os atos de pessoas jurídicas, os 
movimentos instintivos de animais, os casos de coação física irresistível, os atos 
reflexos, os atos praticados em estado de inconsciência (exceto os casos de 
inconsciência pré-ordenada, onde se recorre à teoria da actio libera in causa), os 
casos de embriaguez letárgica (exceto os casos de embriaguez eufórica e 
depressiva, desde que se comprove a capacidade de sobredeterminar processos 
causais), abrangendo como conduta os casos de hipnose (excetuado os casos em 
que fique provado o domínio total do hipnotizador sobre o hipnotizado), as ações em 
curto-circuito, as ações automatizadas e os movimentos mecânicos repetitivos 
(desde que considerados como um ato parcial da atividade global finalista realizada 
pelo agente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Teoria do delito; Teoria final da ação; Capacidade de rendimento. 



ABSTRACT 
 

Santos, Eduardo Bezerra Ferraz. A critical contribution to the final theory of 
action: the concept of conduct as unitary element, element of enlace and element-

limit in the theory of the delict. 2010. 146 f. Dissertation (Master's Degree of Law) - 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
The objective of the present work is to analyze the capacity of performance of the 
final concept of action, based on logical-objective structures, while unitary element, 
element of enlace and element-limit in the theory of the delict, understood as 
satisfaction of all offense elements as defined in the statute, wrongfulness and 
culpability. The used method is of bibliographical analysis, over all of the foreign 
doctrine. The legal-criminal norms have as regulation object the behavior. While 
basic element, the action concept must be capable to accumulate of stocks the 
different forms of wrongful conduct; while element of enlace, the sufficient must 
possess expressive force to anchor extracts of the elements defined in the statute, 
wrongfulness and culpability and keep its neutrality front they; while element-limit, the 
action concept must exclude from itself the cases of behavior absence. To 
understand the omissions, the theory of aliud agere is appealed to it, while for the 
negligence actions, is admitted is a real final action. To keep the expressive force of 
the concept of purpose in the negligence action, accent sets in the chosen ways or in 
the form of its use, whereas the ontolological concept of purpose is moved away from 
the intentional action, rank is this a legal concept, while that one is present in all and 
any behavior. Finally, it excludes from itself the acts of legal people, the instinctive 
movements of animals, the cases of irresistible physical coercion, the reflected acts, 
the acts practised in unconsciousness state (except the cases of daily pay-
commanded unconsciousness, where if it appeals to the theory of the actio libera in 
cause), the cases of lethargic drunkeness (except the cases of euphoric and 
depressive drunkeness, since that if it proves the capacity of domain causal 
processes), enclosing as it saves the cases of hypnosis (excepted the cases where 
the total domain of the hypnotist is proven on the hipnotizade one), the automatized 
actions, actions in short circuit, actions and the movements repetitive mechanics 
(since that considered as a partial act of the finalist global activity carried through by 
the agent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Theory of delict; Theory of final action; Capacity of performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação pretende ser um estudo crítico acerca da teoria da 

ação enquanto objeto de valoração das normas jurídico-penais. Elege-se, para tanto, 

o conceito finalista de ação, formulado, já nos idos de 1930, pelo jusfilósofo e 

penalista alemão, Hans Fritz Welzel. 

Sua tese opõe-se radicalmente ao positivismo naturalista dos causalistas 

(Franz von Liszt e Ernest von Beling), ao relativismo valorativo e ao subjetivismo 

metodológico próprios do neokantismo (Gustav Radbruch, Max Ernest Mayer e 

Edmund Mezger) e às bases irracionalistas da Escola de Kiel (Dahm e Schaffstein). 

Busca Welzel uma fundamentação metadogmática da teoria do delito, 

fundamentação essa que pensa encontrar nas estruturas fenomênicas da matéria, 

de validade geral, bem como no princípio da dignidade humana, no respeito à 

autonomia ética. Essa concepção, ontologicista e material dos valores, conduz à 

introdução das estruturas lógico-objetivas, com o fim de limitar o legislador e o 

aplicador da lei, evitando arbitrariedades. Essa limitação, porém, não torna nula sua 

regulação, e sim faz com que ela não seja objetiva, contraditória, com lacunas. 

Estas estruturas seriam três: a) O conceito ontológico de ação. Não deve o 

legislador modificar ou ignorar a estrutura finalista da ação, bem como o papel que 

nela desempenha a vontade. Diferentemente dos causalistas, para quem a ação era 

a soma de elementos objetivos e subjetivos, estanques, a ação, para Welzel, é a 

sobredeterminação de um curso causal pela vontade humana, de modo que a ela 

deve corresponder o conteúdo dessa vontade; b) A participação como uma conduta 

finalista do autor, e; c) A culpabilidade e sua relação com o erro de proibição. 
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Postos os pilares, Welzel construiu sua teoria do delito. Sobre a ação 

humana, o genus proximun, erigiram-se os caracteres da tipicidade, da 

antijuridicidade e da culpabilidade, as diferentiæ especificæ. 

Essa estrutura conceitual não ficou, todavia, isenta de críticas. Dominou 

durante quase meio século as discussões jurídico-penais, mas não dominou as 

opiniões. As teorias que o sucederam, como a teoria social da ação (Hans-Heinrich 

Jescheck e Johannes Wessels), o funcionalismo teleológico-racional (Claus Roxin), 

o funcionalismo sistêmico (Günter Jakobs) e a teoria significativa da ação (Tomás 

Salvador Vives Antón), negaram validade às ditas estruturas lógico-objetivas, 

procurando libertar o legislador e o intérprete do direito das amarras que 

aparentemente lhe foram impostas. Negou-se, igualmente, a aptidão do conceito 

final de ação para cumprir as três funções formuladas por Werner Maihofer: a) a de 

elemento unitário, isto é, abarcar as mais diversas formas de manifestação delitiva 

(ações dolosas, culposas e omissivas); b) a de elemento de enlace, ou seja, ter força 

expressiva o suficiente para ancorar os extratos da tipicidade, antijuridicidade e 

culpabilidade, não antecipando para si o conteúdo valorativo destes predicados, e; c) 

a de elemento-limite, excluindo de si os casos de ausência de ação. 

A Claus Roxin atribui-se o derradeiro golpe de misericórdia na teoria final da 

ação, com a publicação do seu aclamado artigo “Contribuição para a crítica da teoria 

finalista da ação”, em 1962. 

Enfrentar toda esta problemática, resumidamente exposta, é a tarefa desta 

dissertação. Continuação da monografia de graduação, de mesmo título, defendida 

na Universidade Católica de Pernambuco sob a orientação do Prof. MsC. Ricardo 

José Borges Galvão de Melo, este trabalho, devidamente ampliado e aprofundado, 



13 
 

visa esclarecer pontos que até hoje restam obscuros para boa parte da comunidade 

científica, sobretudo a nacional. 

A escolha do título foi intencionalmente tomada do escrito crítico de Claus 

Roxin. Da sua “Contribuição para a crítica da teoria finalista da ação” ao nosso “Uma 

contribuição crítica à teoria final da ação”. O subtítulo, “O conceito de conduta como 

elemento unitário, elemento de enlace e elemento-limite na teoria do delito”, 

demonstra claramente a posição deste autor, na tentativa de reafirmar a capacidade 

de rendimento da teoria final da ação. 

Para cumprir tal tarefa, este autor socorreu-se da vasta bibliografia, sobretudo 

internacional, acerca do tema. Contando com a quase totalidade de escritos de seu 

idealizador, Hans Welzel, bem como com boa parte dos artigos e livros de seus 

críticos e interlocutores, pretende-se fazer uma releitura e um diálogo constante, 

capaz de mostrar a força revitalizadora da teoria final da ação. 

No Brasil, em cuja teoria do delito é marcada por um forte sincretismo 

metodológico, dois trabalhos cuidam especificamente deste tema: o de Fábio André 

Guaragni (As teorias da conduta em direito penal: Um estudo da conduta humana do 

pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista, RT, 2005) e o de Paulo César Busato 

(Direito penal e ação significativa, Lumen Juris, 2005). 

A metodologia de abordagem adotada será tanto a dedutiva quanto a indutiva, 

com destaque da primeira. 

Os métodos de procedimento adotados são o histórico, o comparativo e o 

monográfico. O método histórico será utilizado quando da evolução histórico-

sistemática da teoria do delito; o método comparativo será utilizado para avaliar as 

vantagens e desvantagens de cada uma das referidas teorias, e, por fim, o método 
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monográfico, para avaliar em profundidade todos os aspectos da teoria final da 

ação, objeto do presente estudo. 

A presente dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, intitulado 

“Das bases sistemáticas para uma teoria do delito”, expõe-se a problemática relativa 

ao lugar e ao objeto da dogmática, sobretudo enquanto gramática jurídico-penal, 

para ao fim apresentar a temática subtítulo desta dissertação, formulada por Werner 

Maihofer. No segundo, “Formação e evolução histórico-sistemática da teoria da ação 

e da teoria do delito”, são estudados os antecedentes do conceito welzeliano de 

ação, como a teoria da ação em Aristóteles, a teoria da ação em Samuel Pufendorf e 

em Hegel para, em seguida, analisar a teoria causal e neokantiana do delito e o 

direito penal da escola de Kiel; após devidamente estudada a teoria final, são 

estudadas as teorias que lhe sucederam, como a teoria social da ação, o 

funcionalismo teleológico-racional, o funcionalismo sistêmico, culminando com a 

teoria negativa e a teoria significativa da ação. No terceiro capítulo, “Da capacidade 

de rendimento da teoria final da ação”, submete-se a teoria final da ação às 

exigências sistemáticas que lhe foram impostas (já apresentadas no primeiro 

capítulo) e analisa-se a sua viabilidade enquanto elemento unitário, elemento de 

enlace e elemento-limite na teoria do delito. 

Acredita e espera o autor sirva este trabalho para responder muitas das 

perguntas e infundadas críticas, bem como contribuir para o desenvolvimento 

científico do Direito penal brasileiro. 



CAPÍTULO I 

DAS BASES SISTEMÁTICAS PARA UMA TEORIA DO DELITO 

 

1 O lugar da dogmática 

 

Não seria exagero dizer que nenhuma outra disciplina jurídica passou por 

tantas revoluções científicas quanto o Direito Penal, a ciência1,2 que, no de dizer de 

Franz von Liszt, estuda “o conjunto das prescrições emanadas do Estado que ligam 

ao crime, como fato, a pena como conseqüência”3. 

E isso pelo simples fato de que o Direito Penal lida com os “conceptos 

fundamentales de la filosofia práctica”, posto que “es una teoría del actuar humano 

justo e injusto”4. 

                                            
1
 A consideração do Direito como ciência é uma herança do neokantismo. Assim é que, no primeiro 

capítulo de sua Filosofia do Direito, intitulado Realidade e Valor, o penalista e jusfilósofo alemão 
Gustav Radbruch, analisando as quatro atitudes fundamentais de nosso espírito, quais sejam: a 
atitude cega para os valores; a atitude valorativa; a atitude que refere as realidades a valores; e a que 
supera a antítese entre realidade e valor, afirma que “o direito só pode ser compreendido dentro da 
atitude que refere as realidades aos valores... O direito é um facto ou fenómeno cultural, isto é um 
facto referido aos valores”, e conclui “Que o direito é obra dos homens e que, como toda a obra 
humana, só pode ser compreendido através da sua idéia, é por si mesmo evidente.” Esta afirmação, 
segundo a qual o Direito é, antes de tudo, produto da cultura, da experiência histórica humana 
constitui hoje verdadeiro topói. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Coimbra: Armênio Amado, 
1997. (Coleção Studium), pp. 44-45. O termo “cultura” é utilizado aqui em sua acepção objetiva, como 
“o sistema de intencionalidades humanas historicamente tornadas objetivas através da história, ou, 
por outras palavras, a objetivação e a objetivização histórica das intencionalidades no pocesso 
existencial.” REALE, Miguel. Paradigmas da cultura contemporânea. 2. ed., rev. e aum. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 3. 
2
 O termo “ciência” aqui é usado em seu sentido vulgar. Não pretende o autor adentrar a discussão 

acerca da cientificidade das ciências humanas, especificamente da ciência jurídica enquanto ciência 
social aplicada. Deveras, “ciência” deve ser entendida como saber pautado por uma metodologia 
própria, que, se não propriamente científico, ao menos guiado por seus preceitos. Nesse sentido, 
Zaffaroni, para quem é preferível entender o Direito Penal enquanto saber que deve definir seu 
horizonte de projeção. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho 
penal. Parte general. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 3. Cf. ainda BRITO A. P. FREITAS, Ricardo 
de. As condições da pesquisa científica em Direito penal. In: SILVA, Ivan Luiz da; NORONHA 
CARDOZO, Teodomiro; FÖPPEL, Gamil (coord.). Ciências criminais no século XXI. Estudos em 
homenagem aos 180 anos da Faculdade de Direito do Recife. Recife: Editora Universitária/UFPE, 
2007, pp. 499-548. 
3
 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tomo I. Campinas: Russell, 2003, p. 71. 

4
 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Santiago: Jurídica de Chile, 2002, p. 1. 
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Por ser uma ciência eminentemente prática, por estar ligado aos temas da 

moral prática (como a liberdade, a autodeterminação), o Direito Penal, em que pese 

seus adversários, continua a existir e a atrair cada vez mais estudiosos. 

Aqueles que se iniciam, porém, nos tortuosos caminhos construídos ao longo 

de dois séculos de evolução (não necessariamente de progresso) dogmática, vêem-

se, muitas vezes, em um labirinto. 

Constituiria este labirinto uma armadilha para os incautos, ou não passaria de 

mero diletantismo dos já iniciados, que cultuariam seu saber como l’art? Diversas 

têm sido as respostas dadas a esta questão, e muitas delas tem posto em xeque a 

viabilidade de nossa ciência. 

Essa crise é apontada por Hans Joachim Hirsch, afirmando que o papel até 

então assinalado na Alemanha à dogmática do Direito Penal já não é considerado 

com a mesma evidência5. Em detrimento da dogmática, outras disciplinas, como a 

criminologia e a política criminal, assim como disciplinas afins, como a psicologia, a 

psiquiatria e a sociologia, tem sido objeto de atenção por parte daqueles que se 

dedicam à ciência do crime e do criminoso. 

Representativo desse estado de coisas é o escrito de Richard Schmid, 

criticando a reforma penal na Alemanha de seu tempo: 

A ação criminal era um problema jurídico de subsunção, e de acordo com 
essa idéia formaram-se, selecionaram-se e instruíram-se os funcionários da 
justiça penal. Floresceu a ciência do Direito Penal. O delito não era mais um 
problema humano, não era um problema político, mas um problema jurídico 
[...] No lugar de voltar-se para a figura do criminoso, na Alemanha – 
diferentemente do que se deu na maioria dos demais Estados civilizados – 
a disciplina do Direito Penal cultivou-se l’art pour l’art, por assim dizer, 
sendo elaboradas com toda a classe de sutilezas jurídicas. Entretanto, os 
efeitos protetores característicos do Direito Penal num Estado de direito, ao 
converterem-se em evidentes, perderam toda relevância; em outras partes, 
o homem criminoso converteu-se no principal problema científico e político; 
mas entre nós desse apenas se ocupava a justiça penal oficial, não a 
doutrina universitária. Das ações criminosas destilavam-se as distintas 

                                            
5
 HIRSCH, Hans Joachim. La polemica en torno de la accion y de la teoria del injusto en la 

ciencia penal alemana. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1993. (Coleção Monografías 
de Derecho penal, n. 8), p.  9. 
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opiniões doutrinárias, teorias e definições que teriam de ser apreendidas na 
memória pelos futuros juízes, promotores de Justiça e advogados. À justiça 
penal não importava o efeito da pena sobre o delinqüente. Detrás desta 
artística fachada jurídica escondia-se a mesma oposição ao progresso e à 
mudandça que fizeram com que a burguesia e o funcionalismo alemães 
acabassem por aliar-se ao nacional-socialismo, do qual esperavam que 
conservasse o existente, fortalecesse o exercício estatal do poder e se 
afastasse do falso humanitarismo

6
. 

Essa acirrada crítica não deve, porém, conduzir ao lado oposto, de 

desconhecer o significado da dogmática, ou permitir que os conhecimentos obtidos 

através dela sejam relegados a um segundo plano, que se tornem prescindíveis, ou 

mesmo não passem de um mero meio didático7. 

Acerca da imprescindibilidade da dogmática, escreveu Franz von Liszt: 

Como ciência eminentemente prática, a trabalhar incessantemente a bem 
das necessidades da administração da justiça e dela recebendo sempre a 
força que vivifica, o Direito Penal é, e deve ser a ciência propriamente 
sistemática, pois somente a disposição dos conhecimentos em sistema 
torna possível sujeitar ao império dos princípios todas as particularidades. 
E, sem esse pronto e seguro império, a aplicação do Direito, abandonada 
ao arbítrio, ao azar, não passará de mero “diletantismo”

8
. 

No mesmo sentido é a opinião de Welzel, para quem a 

Misión de la ciencia penal es desarrollar y explicar el contenido de estas 
reglas jurídicas en su conexión interna, es decir, “sistemáticamente”. Como 
ciencia sistemática establece la base para una administración de justicia 
igualitária y justa, ya que sólo la comprensión de las conexiones internas del 
Derecho liberan a su aplicación del acaso y la arbitrariedad

9
. 

Aguda é também a opinião do penalista Gimbernat Ordeig: 

A dogmática “deve nos ensinar o que é devido com base no Direito”. Deve 
averiguar o que diz o Direito. A dogmática jurídico-penal, pois, averigua o 
conteúdo do Direito Penal, quais são os pressupostos que devem ocorrer 
para que entre em jogo um tipo penal, o que distingue um tipo de outro, 
onde acaba o comportamento impunível e onde começa o punível. Torna 
possível, por conseguinte, ao assinalar limites e definir conceitos, uma 
aplicação segura e calculável do Direito Penal, torna possível subtraí-lo da 
irracionalidade, da arbitrariedade e da improvisação. Quanto menos 
desenvolve o Direito Penal uma dogmática, mais imprevisível será a 
decisão dos tribunais, mais dependerão do azar e de fatores incontroláveis 
a condenação ou a absolvição. Se não se conhecem os limites de um tipo 
penal, se não se estabeleceu dogmaticamente seu alcance, a punição ou a 

                                            
6
 SCHMID, Ricard. Kritik der Strafrechtsreform, 1968, prólogo, p. 8 apud GIMBERNAT ORDEIG, 

Enrique. O futuro do direito penal. (Tem algum futuro a dogmática jurídico-penal?). São Paulo: 
Manole, 2004. (Estudos de direito penal, v. 13), pp. 1 e 2. 
7
 HIRSCH, Hans Joachim. La polemica en torno de la accion y de la teoria del injusto en la 

ciencia penal alemana. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1993. (Coleção Monografías 
de Derecho penal, n. 8), pp. 9-10. 
8
 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tomo I. Campinas: Russell, 2003, pp. 71-72. 

9
 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Santiago: Jurídica de Chile, 2002, p. 1. 
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impunidade de uma conduta não será a atividade ordenada e meticulosa 
que deveria ser, apenas uma questão de loteria. E quanto menor for o 
desenvolvimento dogmático, mais loteria, até chegar à mais caótica e 
anárquica aplicação de um Direito Penal do qual – por não ter sido objeto de 
um estudo sistemático e científico – se desconhecem o alcance e o limite

10
. 

Convém, assim, assinalar a questão, qual seja: o Direito Penal, ciência do 

crime e da pena, dogmaticamente estudado, tem por função conhecer o seu alcance 

e limite, definir seu horizonte de projeção 11 , em respeito, inclusive, ao Estado 

Democrático de Direito no qual vige. 

Estabelecido este ponto, pergunta-se, qual o objeto de estudo do Direito 

Penal, melhor dizendo, da dogmática jurídico-penal? A resposta nos é dada pela 

própria conceituação de nossa ciência. Estuda ela a teoria da lei penal, a teoria do 

delito e a teoria da pena. Sem a primeira, as duas últimas não existiriam (nullum 

crimen nulla poena sine lege). À segunda, cabe determinar o alcance e o limite do 

fato punível. À terceira, fundamentar e justificar a intervenção estatal, assim como 

determinar as respectivas sanções aplicáveis aos fatos puníveis. 

Essa tríade: norma, delito e pena, movem o Direito Penal, e o terreno no qual 

o delito, precisamente, a teoria do delito, se move é extremamente movediço. 

 

2 O objeto de estudo do Direito penal 

 

O delito12 constitui, ao mesmo tempo, objeto de estudo do Direito Penal, da 

Criminologia e da Política Criminal13. É no seio da primeira, contudo, que deita suas 

                                            
10

 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. O futuro do direito penal. (Tem algum futuro a dogmática 
jurídico-penal?). São Paulo: Manole, 2004. (Estudos de direito penal, v. 13), pp. 37-38. 
11

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho penal. Parte 
general. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 3. 
12

 Lato sensu, isto é, crimes ou delitos (sinônimos na legislação brasileira) e contravenções. O Código 
Penal alemão (StGB) adota, em seu § 12, I e II, a bipartição em crimes e delitos. Importa ressaltar 
que essa bipartição, ou tripartição, conforme a legislação, obedece a um critério meramente 
quantitativo, segundo a gravidade do fato. STRATENWERTH, Günter. Derecho penal. Parte general 
I. El hecho punible. Navarra: Civitas, 2005, p. 93. 
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raízes, posto que o conceito criminológico deva partir do conceito de fato punível (e 

não da idéia de delito natural, como queriam os primeiros criminólogos), e o conceito 

político criminal é, em verdade, a outra face da dogmática, formalmente 

institucionalizada. 

Como espinha dorsal, sua conceituação 14  é de suma importância para a 

dogmática jurídico-penal. 

Juarez Cirino dos Santos nos mostra que ela pode ser de natureza real, 

formal, material e operacional15, interessando ao jurista estas três últimas. 

A noção formal de delito, que é a primeira pela qual se pergunta, está dada 

pela lei, pelo direito positivo, sendo, em verdade, um círculo vicioso16: o “injusto 

contra o qual o estado comina pena”17. 

A noção material de delito, ao contrário, se interessa pelos critérios materiais, 

pela danosidade social da conduta desviada, pelas razões que a tornam punível, 

sendo prévia ao Código Penal e orientando o legislador em sua política-criminal. 

A natureza operacional ou analítica18 do crime, entretanto, é a única que nos 

leva ao conceito concreto de fato punível, pois tem por escopo indicar quais são as 

                                                                                                                                        
13

 Essa tríade é conhecida, desde Franz Von Liszt, como a ciência conjunta do Direito penal (gesante 
Strafrechtswissenschaft). 
14

 Conceituação essa que não pode ser extraída dos textos legais dos Códigos Penais brasileiros: a) 
Código Criminal do Império do Brasil, art. 2º., 1.º; b) Código Penal de 1890, art. 7.º; c) Consolidação 
das Leis Penais (1932), art. 7.º; d) Código Penal de 1940, art. 11; e) Lei 7.209, art. 13; f) Código 
Penal de 1969, art. 13. 
15

 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 4. ed., rev. e atual. Curitiba: 
ICPC; Lumen Juris, 2005, p. 1. 
16

 STRATENWERTH, Günter. Derecho penal. Parte general I. El hecho punible. Navarra: Civitas, 
2005, p. 53. Interessante o que escreveu, a esse respeito, ainda que enxergando certo exagero em 
dita afirmação, o penalista Sebastián Soler: “Es tan estrecha la relacion que media entre delito y 
pena, que por elle se calificado a esa definición como meramente nominal, y aún como tautológica, 
esto es, que define idem per idem.” SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino I. Atual. por 
Guillermo J. Fierro. Buenos Aires: TEA, 1999, p. 275. 
17

 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tomo I. Campinas: Russell, 2003, p. 209. 
18

 A opção pelo estudo analítico do delito é mais do que didática, é exigência de um Direito penal que 
se pretende racional, no sentido de um sistema que seja capaz de reduzir a arbitrariedade, de conter 
o poder punitivo em um Estado Democrático de Direito, opondo-se, assim, a visão de delito como 
conjunto, de índole autoritária. Cf. JIMENEZ DE ÁSUA, Luis. Tratado de derecho penal. Tomo III. El 
delito. 5. ed., atual. Buenos Aires: Losada, 1992, p. 302 e segs. Insurge-se, igualmente, contra a 
posição totalitária ou unitária do delito o penalista argentino E. R. Zaffaroni, para quem “La razón de 
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características que deve ter qualquer delito 19 , ocupando-se dos “pressupuestos 

jurídicos generales de la punibilidad de una acción” 20 , possibilitando “una 

jurisprudencia racional, objetivamente fundada y igualitaria, contribuyendo así 

esencialmente a garantir la seguridad jurídica”21. 

Assim, a moderna dogmática jurídico-penal compartilha do entendimento de 

ser a conduta punível uma ação típica, antijurídica e culpável22, fruto de um trabalho 

sistemático que vai além do desenvolvimento de conceitos elementares, pois busca 

fixar os pressupostos e especificar as relações que guardam entre si 23 . Essa 

também é a opinião de Jescheck, para quem: 

Los elementos del concepto general de delito no permancen desconectados 
entre si (ordenación tópica), sino que mantienen una relación interna 
conformada según las leyes lógicas de la anteposición y la subordinación, 
así como por las de regra general y la excepción (ordenación 
sistemática).

24
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
su fracaso radica en que una teoria „totalista‟ o „unitaria‟ no puede brindar ninguna solución práctica y, 
por ende, puede brindar cualquiera, lo que significa que no sirve a la seguridad y la certeza en la 
aplicación del derecho.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. 
Tomo III. Buenos Aires: Ediar, 2002, pp. 15-16. 
19

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Direito penal brasileiro. Parte geral. 5. 
ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 365. 
20

 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte general. 5. ed., 
ren. e amp. Granada: Comares, 2002, p. 209. 
21

 Id., ibid., p. 210. 
22

 JIMENEZ DE ÁSUA, Luis. Tratado de derecho penal. Tomo III. El delito. 5. ed., atual. Buenos 
Aires: Losada, 1992, p. 315; WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Santiago: Jurídica de 
Chile, 2002, p. 57; ______. El nuevo sistema del Derecho penal. Una introdução a la doctrina de la 
acción finalista. Montevideo: B de f, 2006. (Coleção Maestros del Derecho Penal, n. 4), p. 69; ROXIN, 
Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. 
Madrid: Civitas, 2003, p. 193; BOCKELMANN, Paul; VOLK, Klaus. Direito penal. Parte geral. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 40-41; BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito penal. Parte geral. Rio 
de Janeiro: GEN/Forense, 2008, pp. 116-117. 
23

 ROXIN, Claus, op. cit., p. 197. 
24

 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, op. cit., p. 213. 
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3 Conceitos fundamentais da teoria do delito 

 

A teoria do delito “es un instrumento conceptual que tiene la finalidad de 

permitir una aplicación racional de la ley a un caso. En este sentido, es posible 

afirmar que la teoría del delito es una teoría de la aplicación de la ley penal.”25 

Assim é que a concepção analítica de delito, procurando 

establecer [...] un orden para el planteamiento y la resolución de los 
problemas que implica la aplicación de la ley penal, [...] procura separar los 
distintos problemas en diversos niveles o categorías.

26
 

Essas categorias, sistematizadas na parte geral dos modernos códigos 

penais, correspondem a uma abstração dos diversos tipos penais da parte especial. 

Por onde começar? 

Sabido é que os tipos de injusto contêm a descrição de duas espécies de 

normas: a) as proibitivas, que se dirigem a não realização de uma conduta, e; b) as 

mandamentais, que se dirigem a realização de uma conduta27. Em outros termos, o 

delito exige como primeiro nível valorativo a tipicidade do injusto, daí pergunta-se, 

qual é o objeto do injusto penalmente relevante? A resposta a essa pergunta é de 

natureza pré-jurídica, de modo que “la dogmática tiene que preocuparse del 

problema de determinar los elementos generales de la conducta”28. 

Aliás, a simples exposição histórica da teoria do delito nos revela a existência 

desse denominador comum e orientador dos rumos da dogmática jurídico-penal, fato 

                                            
25

 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Derecho penal. Parte general. 2. ed., ren. y amp. Buenos 
Aires: Hammurabi, 1999, p. 203. 
26

 Id., ibid., loc. cit. 
27

 HIRSCH, Hans Joachim. La polemica en torno de la accion y de la teoria del injusto en la 
ciencia penal alemana. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1993. (Coleção Monografías 
de Derecho penal, n. 8), p. 24. 
28

 Id., ibid., loc. cit. 
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esse notado por Hirsch quando afirma, com razão, que “la dogmática no puede 

prescindir de esclarecer la estructura del comportamiento”29. 

O delito é, portanto, ação 30 , posto que sobre esta se edificou aquele. 

Graficamente, a ação, indicada sempre por um verbo, é representada como o 

substantivo, enquanto os demais elementos 31  que a tornam delitiva são 

representados como seus predicados. 

No que diz respeito ao nosso direito positivo, o legislador, ao tratar, no art. 22 

do Código Penal brasileiro da coação – não distinguindo a coação física da coação 

moral irresistível, ao contrário do que previa o art. 23 do Código Penal de 1969 – 

afirmou, inversamente, que para que se possa falar em crime, necessário se faz haja 

uma ação. 

O vocábulo “ação” não se confunde com “fatos”, mais comum ao Direito Civil, 

ao tratar dos fatos e atos jurídicos que criam, modificam ou extinguem uma 

obrigação. Aquela é uma categoria especial destes, qual seja, a dos fatos humanos 

voluntários. Estes são os fatos especificamente regulados pela norma penal. Outros 

termos empregados são “conduta” e “ato”, compreendendo “ação” e “omissão”. 

A moderna gramática jurídico-penal utiliza a expressão “ação”. Na Itália 

emprega-se o termo “fatto”. Nos países de língua hispânica, “acción” é 

predominante, ainda que não tenha perdido uso o termo “hecho”. Na Alemanha, 

ação traduz-se por “Handlung”32. 

                                            
29

 Id., ibid., p. 26. 
30

 A esse respeito escreveu o penalista argentino Sebastián Soler, definindo o conceito de ação em 
seu Derecho penal argentino: “El delito es acción, esto es, despligue de ese poder específicamente 
humano de proyectar sobre el mundo las propias deciosiones, transformando así la realidade.” 
SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino I. Atual. por Guillermo J. Fierro. Buenos Aires: TEA, 
1999, p. 313. 
31

 Estéril é a discussão acerca de se são os componentes do delito elementos, caracteres ou 
requisitos. JIMENEZ DE ÁSUA, Luis. Tratado de derecho penal. Tomo III. El delito. 5. ed., atual. 
Buenos Aires: Losada, 1992, p. 302 e segs. 
32

 Id., ibid., pp. 331-334. 
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Primeiro nível valorativo, a tipicidade se obtém pela adequação da ação ao 

modelo previsto no tipo, isto é, a descrição abstrata do fato real que a lei proíbe. O 

tipo é composto pelos elementos objetivo-descritivos (identificáveis através de uma 

verificação sensorial), normativos (cuja identificação exige juízo de valor, e dividem-

se em jurídicos (juízos de valor que se referem a própria norma jurídica) e 

extrajurídicos (baseados na experiência, sociedade ou cultura)) e subjetivos 

(dividindo-se em elemento subjetivo geral – dolo (art. 18, I) – e elemento subjetivo 

especial do tipo, além da culpa (art. 18, II), em verdade, normativa). 

O tipo objetivo compreende a ação (ou omissão), isto é, a atividade humana 

que produz resultado (em sentido naturalístico ou jurídico), enquanto conseqüência 

da manifestação da ação, da manifestação da vontade do autor, o nexo causal e, 

por último, a tipicidade (que em si não é elemento do tipo, mas a qualidade do que é 

típico, a adequação do fato ao modelo previsto no tipo penal). 

Neste nível, deve-se averiguar se a conduta está prevista em algum 

dispositivo da parte especial ou da legislação extravagante, caso em que a conduta 

descrita será típica, exceto se presente erro essencial sobre elementos constitutivos 

do tipo, que se inevitável (escusável), exclui o dolo e a culpa; se evitável 

(inescusável), exclui o dolo, mas permite punição por crime culposo (art. 20, caput, 

CP), ou por ausência dos elementos subjetivos especiais exigíveis para a 

configuração de determinado tipo; em não estando prevista, a conduta será atípica. 

Segundo nível é a antijuridicidade. Aqui interessa analisar a existência das 

causas de justificação previstas no art. 23 do Código Penal. Presente o estado de 

necessidade (art. 23, I, e art. 24), a legítima defesa (art. 23, II, e art. 25), o estrito 

cumprimento de dever legal ou o exercício regular de direito (art. 23, III), será lícita a 
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conduta, ainda que típica. Quinta modalidade de causa de justificação, supralegal, 

diga-se, é o consentimento do ofendido. 

Terceiro e último nível é a culpabilidade. Para submeter o autor de um injusto 

penal (ação típica e antijurídica) a uma pena, imprescindível se faz seja o autor 

culpável, reprovável. Esta reprovação fica excluída nos casos de inimputabilidade 

por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (art. 26) ou 

por imaturidade natural (art. 27), por erro de probição decorrente da impossibilidade 

de conhecer a ilicitude do fato (art. 21), ou por inexigibilidade de conduta diversa em 

virtude de coação moral irresistível ou obediência hierárquica (art. 22). 

 

4 Das funções do conceito de ação na teoria do delito 

 

A evolução, mais uma vez, repita-se, não necessariamente progresso, 

histórico-sistemática nos mostra que ação ocupa o posto central de desenvolvimento 

de todas as teorias do delito. Aliás, neste sentido, não é exagero dizer que a história 

da teoria da ação e a história da teoria do delito confundem-se. 

Assim, diversas teorias se sucederam na busca de um adequado conceito de 

ação e, por conseguinte, de uma adequada teoria do delito. A conceituação deste 

objeto varia conforme se ponha a tônica no critério da causalidade, finalidade, 

relevância social, evitabilidade, manifestação da personalidade, etc., o que deu 

origem aos três grandes grupos: o clássico (causalistas e neokantianos), o finalista e 

o pós-finalista (teoria social da ação, funcionalismo teleológico-racional, 

funcionalismo sistêmico e teoria significativa da ação). 

Mas que papel desempenha a ação na sistemática jurídico-penal? 
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Essa resposta é dada pelo teórico da teoria social da ação Werner Maihofer, 

quem, em seu Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem, no ano de 1953, a 

formulou33. Segundo ele, a ação deve cumprir uma triplice função: a função de 

elemento básico ou unitário (também conhecida como função classificatória34), de 

elemento de enlace ou união (ou função definitória) e de elemento-limite (ou função 

delimitadora) na teoria do delito. 

Segundo Maihofer, o direito precisa partir de um conceito unitário de conduta, 

capaz de abarcar as diferentes formas de comportamento punível (delitos de ação 

dolosa, culposa e omissivos). A ação é assim um genus proximum ao qual se ligam 

todas as differentiae specificae, os predicados e atributos, as valorações jurídico-

penais. 

A segunda, de elemento de enlace, ressalta a importância sistemática do 

conceito de ação para a teoria do delito. De acordo com ela, a ação, enquanto 

sujeito, deve possuir suficiente conteúdo material, capaz de vincular os predicados 

da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, sem receber deles a carga valorativa. 

Por fim, na sua função prática, de elemento-limite, o conceito de ação deve 

excluir de si os casos de ausência de conduta. 

A partir dessa tríplice função, analisou Maihofer a capacidade de rendimento, 

para usar um termo cunhado por Roxin35, do conceito finalista da ação. 

Eis a opinião de Maihofer, exposta por Asúa nos seguintes termos: 

                                            
33

 CUELLO CONTRERAS, Joaquín. Acción, capacidad de acción y dolo eventual. Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, T. XXXVI, Fasc. 
I, enero-abr., 1983, p. 78, nota 3; JIMENEZ DE ÁSUA, Luis. Tratado de derecho penal. Tomo III. El 
delito. 5. ed., atual. Buenos Aires: Losada, 1992, pp. 374-375; JESCHECK, Hans-Heinrich; 
WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte general. 5. ed., ren. e amp. Granada: 
Comares, 2002, pp. 234-235; ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. 
La estructura de la teoría del delito. Madrid: Civitas, 2003, pp. 234-235. 
34

 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, op. cit., p. 234. 
35

 ROXIN, Claus. Contribuição para a crítica da teoria finalista da acção. In: Problemas 
fundamentais de Direito penal. 3. ed. Lisboa: Vega, 2004, pp. 91-143. 



26 
 

La función básica de la acción queda mucho más impedida por ella, que por 
las concepciones naturalistas. Éstas tropiezan con el problema del hacer y 
del omitir, y la teoría welzeliana con las cuestiones de la culpabilidad. En 
efecto, como sabemos, la doctrina de la acción final orienta todo su 
concepto de acción, de modo exclusivo, en el contenido de la voluntad, con 
lo que aparece inevitable – como subraya Maihofer – la consideración 
anticipada en la doctrina de la acción, del dolo y de la culpa, que pertencen 
a la culpabilidad.y a la que efectivamente corresponde como objetivo 
próprio, captar este “contenido” concreto del querer. Al anticipar el finalismo 
de Welzel, en el concepto de acción, la “voluntad concreta del autor”, se 
anticipa igualmente el tipo psicológico de la culpabilidad. Esta anticipación 
produce, como consecuencia, la fractura de la cadena funcional de las 
comprobaciones y valoraciones sistemáticas que ha de recorrer una 
conducta por este riguroso orden – antes marcado –: “acción-injusto-
culpabilidad. La cadena se rompe por en medio y el eslabón último; es decir, 
la culpabilidad se sitúa al comienzo”. De aquí provienen todas las 
contradicciones sistemáticas y las dificultades que Welzel no ha podido 
superar. Queda así destruida la conexión funcional y todo el orden que 
pretende edificarse se hunde en ese “caos sistemático” que siempre se ha 
reprochado a la doctrina finalista. La causa reside en la sobrecarga 
anticipada del concepto de acción, con criterios que funcionalmente yacen 
solamente “detrás” de lo antijurídico. Resulta, por ende, en virtud de esa 
anticipación, radicalmente invertida la serie funcional de los valores injusto-
culpabilidad. Por último, no hay modo de trazar eficaz y prácticamente el 
limite objetivo-externo, que hemos considerado en la tercera de las 
funciones de la acción. En suma, ni como elemento básico, ni como 
elemento de unión, ni como elemento limitativo, puede funcionar esa acción 
finalista concebida por Welzel. Y Mayhofer termina diciendo: Una 
sistemática edificada sobre esta base no podrá satisfacer nunca, no 
obstante su agudeza, las exigencias de unidad, rigor lógico y utilidad 
práctica que determina el valor de un sistema teórica y prácticamente

36
. 

Nem mesmo entre os finalistas foi tarefa fácil aclarar essa confusão e 

reafirmar a teoria finalista da ação como conceito idôneo a servir de elemento de 

fundamentação, unificação e delimitação na teoria do delito. 

Armin Kaufmann, por exemplo, considera que hoje é exato e pouco discutido 

que a disputa sobre o conceito de ação constitui, em verdade, uma controvérsia 

sobre o conceito de injusto, de modo que as antigas controvérsias sobre o conceito 

de ação perdem o objetivo se não tratam da ação como modelo do injusto. Assim é 

que as objeções são conseqüências da doutrina da ação, e não importam uma nova 
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 JIMENEZ DE ÁSUA, Luis. Tratado de derecho penal. Tomo III. El delito. 5. ed., atual. Buenos 
Aires: Losada, 1992, pp. 375-376. 
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problemática para a teoria da ação37. Considera, desde então, que o conceito de 

ação não desempenha nenhuma função na teoria do delito38. 

Cumpriria a função de elemento unitário 

en tanto se necesite el genero para circunscribir la especie. El delito, 
empero, se deja también definir sin tomar en cuenta el contenido del 
concepto genérico “acción”, aproximadamente así: delito es la realización 
antijurídica y culpable del tipo

39
. 

Prossegue afirmando que 

Aquí es de esperar se objete que la acción se esconde ahora en el concepto 
“realización del tipo”. Sería yo el último en discutirlo; mas, si esto es así, 
entonces resulta una consecuencia del papel que desempeña la acción para 
la tipicidad. Pero no es una función en el sentido de tarea, de uma exigencia 
que pueda conducir a la construcción de un concepto superior de “acción”. 
Así, como “concepto fundamental” de la sistemática del delito, el concepto 
de acción no aparece como necesario

40
. 

Contra, afirma Cerezo Mir 

Si la realización del tipo sólo es posible por medio de una acción, y no por 
un mero movimiento corporal no constitutivo de acción, es indudable que la 
acción es el primer elemento del concepto de delito y que la acción tipica es 
una especie del genero acción

41
. 

Não cumpre a função de elemento de enlace, vez que 

En la construcción del delito en tres grados  llevan, sin embargo, los 
“grados” su reflexibilidad en sí mismos, no necesitan de un especial 
elemento de conexión. Lo injusto presupone la realización del tipo, y la 
reprochabilidad presupone lo injusto, la realización del tipo es un elemento 
del injusto, y la realización antijurídica del tipo es elemento de la 
culpabilidad (en sentido amplio)

42
. 

Mais uma vez, Cerezo 

Esto es cierto, pero esa relación lógica, necesaria, se veria perturbada si 
uno de tales elementos prejuzgara otro posterior; por ejemplo, si la tipicidad 
prejuzgara la culpabilidad. Por otra parte, tipicidad, antijuricidad y 
culpabilidad son atributos o predicados de un sustantivo, que no es otro sino 
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 KAUFMANN, Armin. Sobre el estado de la doctrina del injusto personal. Nuevo Pensamiento 
Penal. Revista de Derecho y Ciencias Penales. Buenos Aires: Astrea, ano 4, n. 5 a 8, 1975, p. 161. 
38

 Contrariamente ao que pensa Roxin, essa tomada de posição por parte de Armin Kaufmann não se 
limita ao conceito final de ação, mas à toda e qualquer teoria da ação. ROXIN, Claus. Derecho 
penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Madrid: Civitas, 
2003, p. 240. 
39

 KAUFMANN, Armin. Sobre el estado de la doctrina del injusto personal. Nuevo Pensamiento 
Penal. Revista de Derecho y Ciencias Penales. Buenos Aires: Astrea, ano 4, n. 5 a 8, 1975, pp. 159-
160. 
40

 Id., ibid., p. 160. 
41

 CEREZO MIR, José. Curso de Derecho Penal. Tomo I, p. 335. Apud CUELLO CONTRERAS, 
Joaquín. Acción, capacidad de acción y dolo eventual. Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Penales. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, T. XXXVI, Fasc. I, jan.-abril, 1983, p. 78. 
42

 KAUFMANN, Armin, op. cit., loc. cit. 
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la acción – cuyo concepto ha de ser formulado de tal modo que no 
prejuzgue alguno de los elementos posteriores del concepto de delito

43
. 

Igualmente, não cumpre a função de elemento-limite, pois 

Precisamente con los aquí mentados casos de movimientos reflexos se 
señala un dilema: o ellos son excluídos, y entonces se prueba demasiado, 
pues, v. gr., el epiléptico ha caminado en el lugar donde su ataque ocasiono 
daño, pudiendo configurar esto tanto el tipo de un hecho culposo como 
también el de uno doloso, o, en cambio, ellos no son excluídos, porque, 
dejando aparte a los lactantes, cada humano movimiento reflexo es 
concebible como consecuencia causal de un acto voluntario anterior. 
Entonces, la función limitativa se torna obsoleta

44
. 

Responde Cerezo que 

Si los movimientos reflejos que sufre el epileptico durante su ataque no 
constituyen acción, no puede realizar con ellos un tipo delictivo. Puede 
realizarlo unicamente con otros movimientos corporales que constituyan una 
acción, por ejemplo andar

45
. 

Dentro desse diálogo, certa parece ser a opinião de Welzel, que discutindo a 

tese daqueles que consideram o conceito de ação dogmáticamente irrelevante, pois 

à dogmática interessa apenas a adequação típica, afirmou: 

También esta concepción – llevada hasta sus últimas consecuencias – 
significaria una amputación del trabajo científico del Derecho, porque, 
aunque toma en cuenta las propuestas de solución práctica, excluye sus 
presupuestos. Ciertamente, la teoría de la acción no puede reemplazar los 
estadios jurídicos posteriores, en el conocimiento de la acción punible 
(tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad). Nunca se ha pretendido esto. Pero 
esta teoría puede, como lo señalara Von Liszt en su 14ª y 15ª edición de su 
“Lehrbuch”, que “en primer lugar, debe prescindirse de toda valoración 
jurídica de la acción, pero al mismo tiempo habrá que dirigirse a ella”. Aquí, 
en la teoría de la acción, en realidad se preparan las decisiones que 
recaerán luego en los casos particulares

46
. 

Vejamos como se desenvolveu essa problemática nas distintas teorias da 

ação para, em seguida, analisarmos a capacidade de rendimento da teoria final da 

ação. 
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 CEREZO MIR, José, op. cit., loc. cit. apud CUELLO CONTRERAS, Joaquín, op. cit., p. 79. 
44

 KAUFMANN, Armin. Sobre el estado de la doctrina del injusto personal. Nuevo Pensamiento 
Penal. Revista de Derecho y Ciencias Penales. Buenos Aires: Astrea, ano 4, n. 5 a 8, 1975, p. 160. 
45

 CEREZO MIR, José. Curso de Derecho Penal. Tomo I, p. 335. Apud CUELLO CONTRERAS, 
Joaquín. Acción, capacidad de acción y dolo eventual. Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Penales. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, T. XXXVI, Fasc. I, jan.-abril, 1983, p. 79. 
46

 WELZEL, Hans. ¿Un malentendido sin solucción? (Acerca de la interpretación de la teoria 
finalista). In: Estudios de Filosofía del Derecho y Derecho penal. Montevideo: B de f, 2006. 
(Coleção Maestros del Derecho Penal, n. 15), p. 8. 



CAPÍTULO II 

FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICO-SISTEMÁTICA DA TEORIA 

DA AÇÃO E DA TEORIA DO DELITO 

 

1 O princípio. A teoria da imputação em Aristóteles 

 

Assim inicia Aristóteles o livro III de sua Ética a Nicômaco47: 

Dado que la virtud tiene que ver com las afecciones y las acciones, y, dado 
que en las acciones voluntarias se producen elogios y censuras y, en 
cambio, indulgencia para las contrarias e incluso, a veces, compasió, quizás 
sea necesario para quienes tratan de indagar acerca de la virtud, definir lo 
voluntario y lo involuntario. Tambien será útil para los legisladores con vistas 
a los honores y castigos. 

A definição da ação voluntária e involuntária cumpre, assim, um papel 

importante não só no campo moral, mas também no campo jurídico, por que dela 

dependem os elogios e as censuras, as honras e os castigos, o prêmio e a punição. 

Após definidos o voluntário e o involuntário, deve se estabelecer se e quando estas 

ações são imputáveis a quem lhe deu causa. É, portanto, com Aristóteles48 que tem 

início a teoria da ação, desenvolvida enquanto teoria da imputação49. 

A teoria da imputação de Aristóteles representa, ao lado de seus estudos 

acerca da relação entre justiça e igualdade, o descobrimento dos âmbitos nos quais 

podem encontrar-se as estruturas de validade geral, a priori, ontológicas, de caráter 
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 Não só na Ética a Nicômaco, como também na Ética Eudemia, na Física e na Metafísica 
encontram-se expostos os princípios fundamentais da teoria da ação aristótelica. 
48

 Zaffaroni afirma que a estrutura analítica do delito atual é uma adaptação desenvolvida das linhas 
gerais traçadas na teoria aristotélica da imputação. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho 
penal. Parte general. Tomo II. 4. reimp. Buenos Aires: Ediar, 2005, p. 38. 
49

 Não à toa, escreveu Welzel que a teoria da ação finalista não era, de nenhuma maneira, algo 
completamente novo, sendo há muito tempo conhecida em seus traços fundamentais, tendo sido 
descoberta por Aristóteles. WELZEL, Hans. Prólogo del autor para la edición española. In: 
Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Roque Depalma. 1956, p. IX. 
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não puramente formal, legitimantes da idéia de um Direito natural, no dizer de Hans 

Welzel50. 

Seguida na Idade Média por Tomás de Aquino, e na Idade Moderna por 

Samuel Pufendorf, é a teoria que desperta mais de perto o interesse da ciência 

penal. 

O princípio mais geral da imputação, para Aristóteles, é o “domínio do 

fato”51,52, de modo que uma ação somente nos é imputável se estiver sobre nosso 

poder, se somos donos dela, a ponto de podermos agir de forma diversa. 

Distingue Aristóteles as ações voluntárias (hekusion), que são imputáveis, das 

involuntárias (akusion), não imputáveis. 

Hekusion, em sentindo amplo53, abrange inclusive as ações espontâneas dos 

seres irracionais, dos animais e das crianças. Em sentido restrito54, porém, hekusion 
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 WELZEL, Hans. Introducción a la filosofia del derecho. Derecho natural e justicia material. 
Montevideo/Buenos Aires: B de f, 2005, p. 40. 
51

 Expressão não utilizada por Aristóteles, mas que se depreende claramente dos seus escritos. Cfr. 
RUEDA MARTIN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito 
dolo de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos de las valoraciones jurídico-
penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001. (Biblioteca de Derecho penal), p. 66, 
nota 80. 
52

 Rueda Martin afirma que este princípio da imputação se refere à estrutura e aos elementos 
categoriais, ontológicos, da ação humana, ainda que se refiram também ao juízo valorativo de culpa, 
mas que podem ser analiticamente decompostos: o domínio do fato como elemento estrutural da 
imputação, da valoração da ação e da consciência do sujeito acerca de dita valoração. Id., ibid., pp. 
66-67 e nota 90. 
53

 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza, 2007. (Clásicos de Grecia y Roma), p. 99, 
1111a e b: Y siendo acto involuntario el que se produce por una cierta ignorância, pareceria que el 
acto voluntario es aquel cuyo inicio estaria en uno mismo sabiendo las circunstancias particulares en 
que se produce la acción. Porque quizá no esté bien decir que son involuntarios los actos que se 
realizan por ira o deseo. En primer lugar, porque ya ninguno de los demás animales obraría 
voluntariamente – tampoco los niños –. Después, ¿acaso no realizamos voluntariamente ninguna de 
las acciones que se realizam por deseo e ira? ¿O es que realizamos voluntariamente las buenas e 
involuntariamente las malas? ¿No sería ello ridículo, cuando el causante es uno solo? Sin embargo, 
quizás sea extraño decir que son involuntarias aquellas cosas a las que es necesario tender, y es 
necesario tender a algunas cosas y desear ciertas cosas, como la salud y el aprendizaje. También 
parece que las acciones involuntarias son penosas, mientras que son placenteras las que se 
producen por deseo. Todavía más: ¿qué diferencia hay entre la involuntariedad de los yerros 
cometidos con deliberación y la de los cometidos com ira? Pues unos y otros son vitandos y parece 
que no son menos humanas las afecciones irracionales, de manera que también son propias del 
hombre las acciones que se producen por ira o deseo. Extraño sería, pues, hacer a todas 
involuntarias. 
54

 Id., ibid., p. 182, 1139a: la virtude de algo es aquello que resulta adecuado a su función, y son tres 
en el alma los elementos que rigen la acción y la verdade: sensación, intelecto y deseo. De éstas, la 



31 
 

é tudo aquilo que se encontra sob o poder conformador da razão, da qual estão 

desprovidos os animais, que não participam da ação. 

Esta força conformadora da razão pode ser atual ou potencial, dando origem 

as ações imputáveis realizadas com reflexão racional ou sem esta55. 

Esta reflexão racional permite a Aristóteles desenvolver teleologicamente o 

conceito de ação, que vai da eleição do fim proposto e dos meios adequados até o 

início, a exteriorização da ação, permitindo ao seu dono controlar o curso do 

evento56,57. 

As ações realizadas sem reflexão, as ações irreflexivas, abrangem as ações 

emocionais premeditadas e as ações não premeditadas58, nas quais seu autor, 

                                                                                                                                        
sensación no constituye el inicio de acción alguna: ello es manifesto porque los animales poseen 
sensación, pero no participan de la acción. 
55

 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza, 2007. (Clásicos de Grecia y Roma), p. 171, 
1135b: de los actos voluntários unos los realizamos por elección y otros no: por elección, cuantos 
hemos previamente deliberado, pero no son por elección cuantos no son premeditados. 
56

 Id., ibid., pp. 103-104, 1112b e ss.: La deliberación, pues, se da en aquellas cosas que suceden por 
lo general, pero que es incierto cómo van a resultar y en aquellas en las que es indefinido el resultado 
y tomamos consejeros para los assuntos importantes porque desconfiamos de que nosotros  mismos 
seamos capaces de decidir. Y no deliberamos sobre los fines, sino sobre lo que conduce a los fines. 
Ni el médico delibera si va a curar ni el orador se va a persuadir ni el político se va a crear un buen 
gobierno, ni ninguno de los otros acerca del fin, sino que, una vez que se ha establecido el fin, los 
hombres examinan de qué manera y por qué medios va a producirse. Y si parece que va a producirse 
por más de uno, examinan a través de cuál se producirá más fácilmente y mejor; pero si se alcanza a 
través de uno sólo, examinan qué manera se producirá a través de éste y éste a través de qué, hasta 
que llegan a la causa primera, que es la última en ser descubierta. [...] 

Por outra parte, unas veces se investigan los instumentos y otras su utilización. Igualmente, 
también en lo demas, unas veces se investiga el «por-qué-medio» y otras el «cómo-por-un-cierto-
medio». Por eso, desde luego, tal como se há dicho, parece que el hombre es el inicio de las 
acciones, que la voluntad se refiere a las cosas que son realizables por uno mismo, y que las 
acciones son con vistas a otras cosas. No sería, por tanto, objeto de deliberación el fin, sino lo que 
conduce a los fines [...]. 
57

 Rueda Martin, apoiada em Küpper, afirma que a estrutura teleológica de Aristóteles coincide com o 
modelo da teoria final da ação, na qual se encontram a escolha dos fins, a escolha dos meios para a 
consecução do fim, concluindo com a aplicação destes meios para alcançar o fim proposto. Cfr. 
RUEDA MARTIN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito 
dolo de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos de las valoraciones jurídico-
penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001. (Biblioteca de Derecho penal), p. 67. 
58

 ARISTÓTELES, op. cit., pp. 99-100, 1111b: Una vez, pues, que ha sido definido lo involuntario y lo 
voluntario procede hablar acerca de la elección, pues parece que es lo más propio de la virtud y que 
es más apta que las acciones para juzgar nuestro carácter. Pues bien, la elección parece que es algo 
voluntario, pero no son lo mismo, sino que lo voluntario es más amplio: de lo voluntario participan 
tanto los niños como los demas animales, pero de la elección, no. Igualmente llamamos «voluntarias» 
a las cosas repentinas, pero no «por elección». 

Por otra parte, no parecen hablar rectamente quienes sostienen que ésta es apetito o 
apasionamiento o deseo o una clase de opinión, pues la elección no és común a los animales, pero si 
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embora atue conscientemente, não atua premeditadamente, de modo que embora 

realize algo injusto, não é um homens injusto, pois injusto é somente aquele que faz 

algo reflexivamente59. 

As ações não premeditadas distinguem-se conforme a origem do erro: se o 

agente atua baseado no erro, de forma que, ausente este, não teria atuado, sua 

ação não lhe será imputável60. Nos casos em que a falta de conhecimento derivar, 

porém, da ira, do instinto, da embriaguez, da imprevisão, etc., relevante será se e 

até que ponto o agente era dono de sua ignorância61. 

Também fecundo, sobretudo para a teoria da culpabilidade, é a distinção feita 

por Aristóteles, segundo o objeto do erro, entre o erro sobre a proibição e o erro 

sobre circunstâncias concretas do fato, distinção essa mais exata que a entre error 

iuris e error facti do Corpus iuris, pondera Welzel62. Não exclui a imputação um erro 

sobre os princípios mais gerais do Direito natural, posto que a censura derive 

justamente desse erro63; igualmente sobre as normas de Direito positivo que o autor 

                                                                                                                                        
el apetito y el apasionamiento. También el incontinente actúa siguiendo sus apetitos, pero no por 
elección, mientras que el continenti, al redor: por elección si, pero no por apetito. También el apetito 
se opone a la elección, pero no el apetito al apetito. Y el apetito lo es de algo agradable o penoso, 
mientras que la elección no lo es ni de lo penoso ni de lo agradable. Todavía menos es 
apasionamiento, pues parece que las acciones realizadas con apasionamiento son las más alejadas 
de la elección. Pero tampoco es deseo, aunque parece cercano a éste, pues la elección no lo es de 
cosas imposibles; y si alguien dijera que las ha elegido, pareceria que es bobo. 
59

 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza, 2007. (Clásicos de Grecia y Roma), pp. 99-
100, 1135b: Pues bien, cuando el perjuicio sucede contra lo esperado, es un infortúnio, cuando no 
sucede contra lo esperado, pero si sin maldad, es un error culpable (pues uno yerra culpablemente 
cuando la causa de la ignorância está en él mismo, pero sufre un infortúnio cuando se encuentra 
fuera de él). Y cuando obra a sabiendas, pero no com premeditación, es un delito: por ejemplo, todos 
los que se deben a la ira y las demás pasiones que se dan necesaria y naturalmente en los hombres. 
En efecto, éstos delinquen cuando causan estos perjuicios o cometen esos errores, y son delitos, 
pero, con todo, no son en absoluto injustos por causa de ellos ni tampoco malvados, pues el perjuicio 
no se debe a la maldad; mas cuando uno obra por elección, entonces es injusto y malvado. 
60

 Id., ibid., 1111b e ss. 
61

 Id., ibid., pp. 106-107, 1113b: Incluso castigan por el propio hecho de ignorar, si alguien parece ser 
culpable de su ignorância. Por ejemplo, para quienes están borrachos la pena es doble, pues el 
origen está en uno mismo. En efecto, uno es dueño de no embriagarse y esto es la causa de su 
ignorância. 
62

 WELZEL, Hans. Introducción a la filosofia del derecho. Derecho natural e justicia material. 
Montevideo/Buenos Aires: B de f, 2005, p. 42. 
63

 ARISTÓTELES, op. cit., p. 97, 1110b: todo hombre malvado ignora lo que se debe hacer y aquello 
que se debe evitar. Y por un yerro de esta clase los hombres son injustos o en general malos. Pero la 
calificación de «involuntario» no suele aplicarse cuando alguien ignora lo que le conviene, pues no es 
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deve e pode conhecer sem dificuldade 64 . Se a ignorância disser respeito às 

circunstâncias concretas do fato, como o objeto, os meios ou as circunstâncias do 

fato 65 , relevante será se e até que ponto o agente era dono de sua falta de 

conhecimento66. 

As ações realizadas através de uma força física irresistível são involuntárias, 

excluindo, portanto, a ação67. 

Nas demais situações de força, Aristóteles se utiliza do conceito de ações 

“mistas”, deixando em aberto a possibilidade de sua imputação68,69. 

                                                                                                                                        
la ignorancia que se da en la elección la responsable del acto involuntario (sino del vicio), ni la 
ignorancia en general (pues los hombres reciben reproches por ésta, desde luego), sino la que se 
refiere a los casos particulares en las que se produce la acción y en relación con las cosas en que se 
produce. Ver também 1136b. 
64

 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza, 2007. (Clásicos de Grecia y Roma), p. 107, 
1113b: También castigan a quienes ignoran, de lo que hay en las leyes, algo que hay que conocer y 
que no es difícil. 
65

 Id., ibid., pp. 97-99, 1111a: Quizá, entonces, no será mala cosa definir cuáles son éstas y cuantas 
son: el «quién», «qué cosa», «acerca de qué», o «en qué» actúa; algunas veces también el «con que 
ayuda», como, por ejemplo, el instrumento, y «con qué fin», por ejemplo, la salvación, y «de qué 
manera», como, por ejemplo tranquila o vehementemente. [...]. 

Pues bien, dándose la ignorancia en todas estas circunstancias en las que se produce la 
acción, el que ignora alguna de ellas parece que ha obrado involuntariamente y, sobre todo, en las 
más importantes: y las más importantes parece que son las circunstancias en que se produce la 
acción y el «aquello-para-lo-cual». 
66

 Id., ibid., 1113b. 
67

 Id., ibid., p. 94, 1110a: Desde luego, parece que son involuntarias las acciones que se producen a 
la fuerza y por ignorancia, y “forzoso” es aquello cuyo inicio es externo siendo de tal clase que en ello 
no colabora el sujeto agente o paciente. Por ejemplo, si lo arrastrara el viento a alguna parte u 
hombres que lo tienen en su poder. 
68

 Id., ibid., loc cit., 1110a: Ahora bien, cabe dudar si son involuntárias o voluntarias cuantas acciones 
se realizan por miedo a males mayores o por algún bien, como, por ejemplo, si un tirano que tiene en 
su poder a sus padres y sus hijos ordena a alguien realizar algo indecoroso y, si lo realiza, se salva y 
si no, muere. Tal acontece también cuando se arroja la carga por la borda en las tempestades, 
porque en general nadie la arroja voluntariamente, mas para la salvación propia e de los demás lo 
hacen todos los hombres sensatos. Pues bien, acciones de esta índole son mixtas, aunque mas 
parecidas a las voluntarias, pues se eligen en el momento en que se realizan. La finalidad de las 
acciones se produce según la ocasión y, por tanto, lo voluntario o involuntario hay que calificarlo 
como tal en el momento en que se realiza. Y el agente obra voluntariamente, puesto que el inicio del 
mover las partes instrumentales en acciones así está en uno mismo, y, cuando el inicio está en uno 
mismo, en uno mismo está también el obrar o no. Conque tales acciones son voluntarias, aunque en 
sentido absoluto quizás sean involuntarias, pues nadie elegeria ninguna de ellas por si misma. 
69

 Welzel afirma que este conceito das ações mistas pesou sobre a teoria da imputação até 
Pufendorf, quem percebeu que o problema do estado de necessidade não era um problema da ação, 
e sim um problema axiológico. “Por estar el hombre bajo el instinto de la propia conservación, no 
puede pensarse sin más que pese sobre él una obligación tan fuerte como para hacerle superar el 
amor a la vida. La superación del instinto de conservación cuenta entre las cosas casi imposibles y 
superiores a la fortaleza humana ordinária. Es verdad que Dios y la autoridad estatal pueden obligar a 
arriesgar la vida; pero, en general, las leyes naturales y positivas deben entenderse en el sentido de 
que salvan el caso del riesgo de la vida.” PUFENDORF, Samuel. De iure naturae et gentium, 2, cap. 
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2 Da teoria da ação em Samuel Pufendorf 

 

A teoria da imputação aristotélica encontra em Tomás de Aquino70  e em 

Samuel Pufendorf 71  um desenvolvimento e aprofundamento de suas estruturas 

materiais. 

Defensor do Direito natural de base racional, Pufendor trata do direito penal 

dentro de sua doutrina do Estado, exposta no primeiro dos dois livros de sua obra 

fundamental, De jure naturae et gentium. Nela, discute importantes conceitos, 

desenvolvendo a teoria da imputação, que excedia o jurídico e alcançava inclusive 

as ações imputáveis do ponto de vista moral 72, a legítima defesa, o estado de 

necessidade, o erro, a participação e a pena. 

Segundo nos informa Welzel, Pufendorf entendia por ação o movimento 

dirigido às capacidades humanas: o intelecto e a vontade; somente os efeitos 

produzidos por estes atos de direção poderiam ser imputados ao autor como obra 

sua73. Assim é que a “vontade” e o “domínio do fato” passam a se constituir no 

                                                                                                                                        
VI, 1 e ss. apud WELZEL, Hans. Introducción a la filosofia del derecho. Derecho natural e justicia 
material. Montevideo/Buenos Aires: B de f, 2005, p. 43. 
70

 “Pressuposión de la imputación es para él, como para Aristóteles, el caráter de la „voluntariedad‟. 
Siempre que el error anula la voluntariedad de la acción, exime también de culpa. El error insuperable 
(error invicilibis), por eso, exime totalmente de culpa, mientras que el error superable (error vincilibis) 
exime en la medida de su involuntariedad. Evitable es, sobre todo, la ignorancia provocada 
intencionadamente o ignorancia affectata, y la ignorância debida a grave negligencia o ignorantia 
crassa.” WELZEL, Hans, op. cit., p. 81. 
71

 WELZEL, Hans. La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle 
idee dei secoli XVII e XVIII. Torino: G. Giappichelli Editore, 1993, p. 119. Notória é a ligação entre a 
teoria da imputação de Aristóteles e de Pufendorf, pois ambas descrevem as estruturas de natureza 
ontológica pelas quais um resultado (meritório ou não) pode ser imputado ao seu autor através de 
sua vontade e do domínio do fato. 
72

 HARDWIG apud RUEDA MARTIN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del 
resultado en el delito doloso de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos 
de las valoraciones jurídico-penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001. (Biblioteca 
de Derecho penal), p. 68, nota 92. 
73

 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Santiago: Jurídica de Chile, 2002, p. 45. 



35 
 

centro da teoria da imputação, excluindo das ações o caso fortuito, o acaso, a 

casualidade74. 

Pufendorf manejava duas expressões para explicar a sua teoria da 

imputação. A primeira delas, imputativitas, corresponde aos pressupostos materiais 

(que determinavam a relação de pertença da ação “livre” ao seu autor, isto é, a ação 

comandada pela consciência e pela vontade) da imputabilidade e de sua exclusão. A 

segunda, imputatio, refere-se a uma apreciação ex post, à comprovação dos 

elementos da imputativitas, e a sua conseqüente valoração. Essa valoração era feita 

tomando por base a distinção entre os entia moralia (formas do ser moral), que 

dotam os entia physica (totalidade dos objetos da natureza física), valorativamente 

neutros, de diferenças axiológicas. Assim é que a imputatio compreende a 

imputativitas, os pressupostos materiais, bem como as valorações que sobre ele 

recaem75. 

Sobre a base do entia moralia, Pufendorf difereciava na ação moral um lado 

físico e um lado moral, e no físico, distinguia em momento material e um momento 

formal76. 

A matéria é a totalidade dos acontecimentos físicos da ação; a ela pertencem 

não somente os movimentos corporais e os resultados causais seguintes 

produzidos, senão também todos os atos de vontade e entendimento sempre que 

sejam considerados abstratamente em seu sentido natural77. 

A forma consiste na imputabilidade da ação (imputativitas), com a qual o 

efeito de um comportamento livre só pode ser imputado ao agente como obra deste, 
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 RUEDA MARTIN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito 
doloso de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos de las valoraciones 
jurídico-penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001. (Biblioteca de Derecho penal), 
pp. 68-69. 
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 WELZEL, Hans. La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle 
idee dei secoli XVII e XVIII. Torino: G. Giappichelli Editore, 1993, pp. 119-121. 
76

 Id, ibid, p. 52. 
77

 Id, ibid, p. 48. 
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sendo completamente indiferente do ponto de valorativo, pois não pretende afirmar 

nada acerca da culpa deste, pretende indicar apenas a conclusão lógica da pertença 

da determinação através da liberdade humana (entendida como cooperação entre 

consciência e vontade), que não é nenhuma abstração, estando ligada a uma lei de 

forma determinada que sobre ela (a liberdade) deve influir78. 

Assim é que a imputativitas (relação de pertença da ação livre ao seu autor) 

serve de princípio norteador da imputatio. Ela descreve e define a lei de relação 

estrutural entre os entia physica, isto é, como se relacionam os diversos elementos 

de um acontecimento, mas não implica nenhum juízo valorativo, devendo ser 

apreciada, a posteriori, pelo juiz. Presente a imputativitas através dos entia physica 

recai, então, a valoração do objeto pelos entia moralia. A ação livre (composta pelos 

componentes físicos, entre os quais estão também os psíquicos) em si não é nem 

boa nem má, sendo um indiferente axiológico. É na adequação desta, na sua 

contradição com a norma, que a ação recebe uma nova condição “moral”, através da 

qual é diferente no aspecto ético. É este componente ético que distingue os entia 

physica dos entia moralia, que dotam de sentido a ação. Estes não podem existir 

sem aqueles. Somente após constatados os elementos físicos e o princípio de 

relação ontológica  entre os mesmos através da imputativitas, é possível efetuar a 

imputatio, ou seja, a valoração dos entia physica e da imputativitas mediante os 

entia moralia79. 

A imputativitas corresponde à ação, substrato material e objeto de toda a 

valoração, conceito este posteriormente introduzido na dogmática penal por J. S. Fr. 
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 WELZEL, Hans. La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle 
idee dei secoli XVII e XVIII. Torino: G. Giappichelli Editore, 1993, p. 49. 
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 RUEDA MARTIN, Maria Ángeles. La teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito 
doloso de acción (Una investigación, a la vez, sobre los límites ontológicos de las valoraciones 
jurídico-penales en el ámbito de lo injusto). Barcelona: Bosch, 2001. (Biblioteca de Derecho penal), p. 
71. 
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von Böhmer80. A categoria da imputatio foi mais tarde acolhida por Kant81. Interessa 

ressaltar que essa bipartição pufendorfiana se converte na imputatio physica e na 

imputatio moralis, conduzindo o desenvolvimento histórico desta última a divisão 

entre imputatio facti e imputatio iuris. O conceito de ação perde, porém, sua 

importância nas doutrinas de Grolman e em Feuerbach, voltando, na primeira 

metade do séc. XIX, a ser o fundamento objetivo da imputação, tendo como centro 

G. W. F. Hegel. 

 

3 Da teoria da ação em G. W. F. Hegel 

 

G. W. F. Hegel é considerado, por Gustav Radbruch e v. Bubnoff, o “pai” do 

conceito jurídico-penal de ação82. 

Para entender seu conceito de ação, porém, necessário se faz se entenda 

também um pouco de sua filosofia. Assim é que, para Zaffaroni 

Hegel entiende por espíritu (Geist) una fuerza, una dinámica, que constituye 
la totalidade de lo real, y que, como tal, pasa por tres fases: subjetiva, 
objetiva y absoluta. La fase subjetiva del espíritu se alcanza con la libertad, 
esto es, al emeger el hombre de la natureza. Alcanzada la fase subjetiva y 
agotada con la libertad, el hombre pasa a la fase del “Espíritu objetivo”, en 
que rompe la subjetividad para entrar en la vida coletiva, fundando las 
relaciones con otras auto-conciencias, y es allí cuando surgen el derecho, la 
ética, la moral, la historia. Como el derecho pertenece a la segunda de esta 
tríada de fases, es decir, al “espíritu objetivo”, y ésta recien comienza com la 
libertad, o sea, cuando alcanza su máximo la fase del espíritu subjetivo, la 
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 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Santiago: Jurídica de Chile, 2002, p. 45. 
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 Molina Fernández aponta a definição de imputação de Kant (Metaphysische Anfangsgründe der 
Rechtslehre, Könisberg 1797, p. XXIX), para quem a “La imputacion (imputatio) en sentido moral es el 
juicio por el que alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces es 
denominada hecho (factum) y está sometido a las leyes”. Aponta ainda o problema da tradução da 
expressão Handlung, utilizada por Kant, afirmando Hruschka que a melhor tradução seria “evento” ou 
“acontecimento”, e não “ação”, no sentido moderno de Handlung. Para Fernández, entretanto, ainda 
que Kant não utilize a expressão Handlung em seu sentido estrito como posteriormente fez Hegel, a 
expressão “evento” não é adequada, pois Kant reserva o termo Handlung para os casos em que é 
necessária a intervenção humana. Cf. MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando. Antijuridicidade penal y 
sistema del delito. Barcelona: Bosch, 2001. (Biblioteca de Derecho penal), pp. 98-99, nota 22. 
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 RADBRUCH, Gustav. Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem, 
1903; BUBNOFF. Die Entwicklung des strafrechtlichen Handlungsbregriff von Feuerbach bis 
Liszt unter besonderer Berücksichtigung der Hegel-Schule, 1966 apud ROXIN, Claus. Derecho 
penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Madrid: Civitas, 
2003, p. 235. 
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conclusión es que el hombre no puede actuar  de modo juridicamente 
significativo si carece de libertad. Si el hombre no ha alcanzado la fase de la 
libertad (auto-conciencia), no puede pretender entrar en relación con otra 
auto-conciencia y, por ende, no puede entrar en relaciones que 
corresponden al espíritu objetivo. De esto se deducen dos consecuencias 
jurídico penales importantes: α) Lo primero que se debe indagar cuando nos 
hallamos frente a una apariencia de delito, es la capacidad psíquica del 
sujeto para ser libre. El inimputável, el que no actúa con libertad, no puede 
actuar antijurídicamente. La libertad no será un presupuesto de la 
culpabilidad, sino de la antijuridicidad. β) El hombre que pertenece a una 
cultura diferente, que no ha alcanzado como cultura la culminación de la 
etapa del espíritu subjetivo, tampoco puede entrar em relaciones que hacen 
al espíritu objetivo, quedando fuera de la comunidad jurídica. Por esta vía, 
Hegel consagra un etnocentrismo que le haría merecedor de ser 
considerado un ideólogo de cualquier conquista.

83
 

O direito surge a partir da fase objetiva, com a superação da subjetividade 

marcada pela liberdade. No que interessa mais de perto à ciência penal, o injusto de 

Hegel se divide em três modalidades84: injusto não malicioso, fraude ou engano e o 

delito. 

Este último é entendido como a “primeira coação exercida como violência 

pelo ser livre que lesa a existência da liberdade no seu sentido concreto, que lesa o 

direito como tal” 85 . O crime é assim um “juízo negativo infinito em todo seu 

sentido”86. 

Enquanto evento87, a violação (que atinge a vontade que existe em si, tanto a 

do criminoso quanto da vítima) deste direito possui uma existência positiva como 

vontade particular do criminoso, mas não a possui em si como tal e nem em seus 

resultados; ela é uma negação do direito, da lei em si, bem como da vontade da 

vítima, e “lesar esta vontade como vontade existente é suprimir o crime, que, de 

outro modo, continuaria a apresentar-se como válido, e é também a restauração do 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Tomo II. 4. reimp. Buenos 
Aires: Ediar, 2005, p. 168. 
84

 MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando. Antijuridicidade penal y sistema del delito. Barcelona: Bosch, 
2001. (Biblioteca de Derecho penal), p. 191. 
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 HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. (Coleção Clássicos), § 95, p. 85. 
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 Id., ibid., loc. cit. 
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 Id., ibid., § 97, p. 87. 



39 
 

direito”88. Ao direito penal cabe negar essa negação, mediante a supressão dessa 

violação.  

Para Hegel, não se trata de promover um mal apenas por que um mal já 

existe, e sim do que é justo e do que é injusto89, de suprimir uma violação de um 

direito, de modo que a pena infligida ao criminoso não é apenas justa em si. Ela é, 

antes, um direito do criminoso, decorrente de sua vontade, de seu ato90, de modo 

que com ela dignifica-se o criminoso como ser racional91. 

No que diz respeito à teoria da ação, por força de seu sistema filosófico, ação 

só é ação culpável. Há aqui, portanto, uma identificação entre ação e delito. Aliás, 

como já anotara Welzel, um conceito de ação assim concebido não poderia adaptar-

se as exigências do desenvolvimento dogmático, pois identificava a ação em direito 

penal com a ação livre, culpável92. 

Para Hegel, “A expressão da vontade como subjetiva ou moral é a ação”93 [...] 

“Só quando a vontade moral subjetiva se exterioriza é que há ação”94. 

Para Jakobs, 

La ventaja de um concepto así configurado reside en que la acción no se 
determina por sus aspectos externos (movimiento corporal o resultado), sino 
por su relación de sentido con la norma. Lo que quiere decir para la acción 
delitiva: Lo grave no es el sucesso externo, sino la atitud del autor ante la 
norma (o sea, ante el ordenamiento en general)

95
. 

Para Fernando Molina Fernández, esse conceito tem a vantagem de distinguir 

com precisão a atuação do homem frente aos acontecimentos da natureza e aos 

comportamentos dos animais, vez que só haverá “una genuina atuación humana [...] 
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 HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. (Coleção Clássicos), § 99, pp. 87-88. 
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 Id., ibid., § 99, nota, p. 88. 
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 Id., ibid., § 100, p. 89. 
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 Id., ibid., § 100, nota, p. 90. 
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 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Santiago: Jurídica de Chile, 2002, p. 46. 
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 HEGEL, George Wilhelm Friedrich, op, cit., § 113, p. 101. 
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 Id., ibid., § 113, nota, p. 102. 
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 JAKOBS, Günter. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. 2. ed., 
corrig. Madri: Marcial Pons, 1997, p. 158. 
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cuando los acontecimientos de la realidad que pretendemos imputar al hombre sean 

fruto consciente de su actuación voluntaria.”96 Ademais disso, a aplicação da pena é 

justificável a partir de um fato subjetivamente imputável a seu autor, com a 

imputação de uma ação culpável, o que demonstra um respeito ao princípio da 

culpabilidade. Acrescente-se a sua aproximação com as concepções clássicas da 

teoria da imputação, ambas apropriadas para a determinação da responsabilidade 

moral como da responsabilidade penal. 

Ainda, conforme Hegel, 

Tem a vontade o direito de só reconhecer como ação sua aquilo que ela se 
representou e de, portanto, só se considerar responsável por aquilo que 
sabe pertencer às condições em que atuou, por aquilo que estava nos seus 
propósitos

97
. 

Assim, além da ação se confundir com a ação culpável, ela diz respeito 

apenas a ação dolosa. 

Assevera Jakobs que 

En Hegel se trata tan claramente de un sentido de la acción, del proyecto de 
conformación del mundo exterior “manifestado” en la acción, que la solucion 
sólo se adapta para el sentido verdaderamente pretendido, o sea, para los 
hechos dolosos [...] En esta concepción no se abarca a los hechos 
imprudentes

98
. 

Este inconveniente é, para Molina Fernández, apenas aparente99, e se aplica 

a todas as teorias que manejam um conceito subjetivamente enriquecido de ação, 

como é o finalista. 
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 HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 
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um delito doloso de perigo, e afirma que a culpa inconsciente não é um problema de um determinado 
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pessoal, isto é, do princípio da culpabilidade. Interessa saber, portanto, se a imputação subjetiva 
admite dois níveis (dolo e culpa), ou se é sempre dolosa, caso em que deverá ser buscada uma 
conciliação entre o delito culposo e a imputação (dolosa). MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando, op. cit., 
pp. 196-197, pp. 708 e ss. 
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Entretanto, como afirma Roxin100, não está clara e por isso é discutida se e 

até que ponto Hegel considerava imputáveis as ações culposas. Representativos 

são os §§ 116101 e 118102. 

De qualquer forma, os discípulos de Hegel (Abegg, Köstlin, Berner, 

Hälschner) incluíram a imprudência no conceito de ação e efetuaram, muito 

lentamente, a separação entre o conceito de ação e o de ação punível103. 

Ao “arquivamento” da teoria hegeliana da ação, credita Molina Fernández seu 

escasso valor enquanto conceito jurídico-penal para a análise do delito e o 

distanciamento de algumas convenções da linguagem comum no que diz respeito ao 

que constitui uma ação, tendo pouca relevância para uma teoria do delito que deve 

ser usada pelos tribunais em suas decisões104. 

Para Jakobs, 

Un concepto de acción así configurado no proporciona nada para la 
averiguación y la elaboración didáctica de lo que es un delito, sino que más 
bien deja a los presupuestos de la imputación en una situación de 
amalgama inarticulada

105
. 

O abandono da concepção hegeliana de ação ocorre após a descoberta da 

antijuridicidade objetiva, segundo a qual existem ações antijurídicas que não são 
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culpáveis, com a publicação de Das Schuldmoment im römischen Privatrecht (O 

momento da culpabilidade no direito romano) de Rudolph von Jhering no ano de 

1867, permitindo uma sistematização do delito baseada em elementos objetivos-

externos e elementos subjetivos-internos, como ocorreu na teoria causal da ação. 

 

4 Da teoria causal do delito e seu conceito de ação 

 

O período seguinte, no qual reina o positivismo, é marcado pela 

autodestruição e pela autodissolução da razão 106 . O positivismo científico é, na 

expressão de Welzel,  

la reducción de la razón, que capta e interpreta en su sentido las 
impresiones sensibles al entendimento, en tanto que facultad orientada a la 
existencia y de carácter técnico-instrumental. Según la ley de los tres 
estádios de Auguste Comte, con el positivismo la Humanidad pasa del 
estadio metafísico al estádio científico, al limitarse a aquello que es 
suscetible de observación empírica – es decir, a los hechos y a las 
conexiones causales de hechos – dando de lado todo lo que transciende de 
la observación empírica.

107
 

Esta mudança de paradigma é reflexo da fé no progresso, no 

desenvolvimento constante das ciências naturais, da Revolução Industrial, da 

transformação do capitalismo 108 . No âmbito jurídico, a adoção do positivismo 

encontrava eco na idéia do Estado de Direito da época, que se expressava através 

da segurança e previsibilidade jurídicas, vinculando o juiz a um sistema conceitual e 

verificável109. 

Para o Direito, referido método consiste na limitação ao dado, ao fático, 

existente na realidade. Zaffaroni afirma que por positivismo jurídico deve-se 
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entender não a dogmática que se elabora a partir da lei dada, que nada mais é que 

a elaboração científica de um direito dado, nem a exclusão de outras fontes (como o 

costume e a jurisprudência) que não seja a lei, como fonte direta, mas sim a 

consideração de que só existe uma ordem, que é a legal, com a qual deve trabalhar 

o jurista, devendo ignorar quaisquer outras, inclusive a ordem física110. 

Pontua o mestre argentino 

Lo que a nuestro juicio caracteriza al positivismo jurídico es lo seguiente: la 
identificación de lo justo con lo formalmente lícito o la renuncia a indagar si 
lícito es justo (por considerarlo inalcanzable), lo que en definitiva es 
resultado de un mismo punto de partida: la desvinculación del derecho de la 
filosofía, o mas precisamente, de la metafísica – de la ontologia – para 
dejarlo reducido a un mero juego lógico en pos dela determinación de lo 
lícito y de lo ilícito.

111
 

Caracteriza-se, assim, pela onipotência do legislador e pela ausência de uma 

fundamentação antropológica. 

Mir Puig afirma que dito positivismo, triunfante na segunda metade do séc. 

XIX, propõe o estudo do direito positivo excluindo os juízos de valor, admitindo, 

porém, a influência da realidade empírica metajurídica (daí o naturalismo) na 

construção dogmática, razão pela qual se diferencia do positivismo formal em 

sentido estrito de Binding. Esse naturalismo, porém, não se baseia na busca pela 

essência das coisas (repudiando assim a consideração ontológica, metafísica), e sim 

pela configuração externa, formal, dos objetos de conhecimento112. 

Para livrar o direito da famosa frase pronunciada por Kirchmann em uma 

conferência no ano de 1847, segundo a qual “tres palabras rectificadoras del 
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legislador convierten bibliotecas enteras em basura”113, era preciso “elevar” o direito 

ao status de ciência. 

Para tanto, os juristas da época, em especial Franz von Liszt, resolveram 

importar o método positivista das ciências da natureza (que procurava analisar a 

realidade como relações de causa e efeito114), em geral, e do evolucionismo de 

Darwin e da mecânica de Newton, em particular, e implantá-los no Direito penal. 

Acreditou-se que apenas o método experimental das ciências da natureza 

(excetuadas a matemática e a lógica) poderia conduzir a uma atividade de natureza 

científica. A aplicação do método experimental em direito não significou, contudo, a 

mudança de seu objeto de estudo, como ocorreu com o positivismo italiano. Apenas 

acrescentou-se ao estudo do fenômeno criminal, amplamente estudado pela 

criminologia e pela sociologia criminal, verdadeiras ciências, posto se basearem na 

explicação causal deste, a dogmática, dando origem ao termo gesamte 

Strafrechtswissenschaft (ciência conjunta, total, do direito penal, ou melhor, ciências 

penais, que compreendia, além do direito penal dogmaticamente falando, a 

criminologia e a política criminal). 

O sistema clássico do delito representou um giro no pensamento jurídico-

penal. Substituiu-se o idealismo hegeliano pelo naturalismo, “com pretensões 

classificatórias e sistematizadoras mais claras”115. 

A dogmática penal, pautada em um método objetivo e avalorado116, procurava 

distinguir rigorosamente entre os aspectos objetivos e subjetivos do delito117. Nesse 

sentido, Liszt define o crime com ação ilícita, culpável e punível118. 

                                            
113

 VON KIRCHMANN. La jurisprudência no es ciência. Madrid, 1949, p. 54 apud MUÑOZ CONDE, 
Francisco. Introducción al Derecho penal. 2. ed. Montevideo/Buenos Aires: B de f, 2003. (Coleção 
Maestros del Derecho Penal, n. 3), p. 169. 
114

 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em direito penal. Um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
(Série As ciências criminais no século XXI, v. 12), pp. 64-65. 
115

 Id., ibid., p. 62. Cf. JAKOBS, Günter. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoria de la 
imputación. 2. ed., corrig. Madri: Marcial Pons, 1997, p. 158. 



45 
 

Na tentativa de explicar o injusto, Liszt vai em busca das circunstâncias a que 

a ordem jurídica liga a pena e a medida de segurança, chegando a conclusão de 

que tais circunstâncias consistem em mudanças do mundo exterior apreciáveis 

pelos sentidos, isto é, fatos juridicamente relevantes, que “não podem ser 

acontecimentos independentes da vontade do homem, mas somente ações 

humanas”119. 

Assim elabora Liszt o conceito de ação, entendida como “a mudança do 

mundo exterior referível a vontade do homem”120. A idéia de ação é formada pelo ato 

de vontade, no sentido de voluntariedade (que “não quer dizer livre-arbítrio no 

sentido metafísico, mas isenção de coação mecânica ou física” 121 ), ligada ao 

resultado por uma relação de causalidade (teoria da equivalência)122. 

Teremos a comissão “quando a mudança foi causada voluntariamente”123, 

apresentando-se como a “tensão (contração) dos músculos, determinada não por 

coação mecânica ou psicofísica mas por idéias ou representações, e efetuada pela 

inervação dos nervos motores”124. Entre o ato de vontade e o resultado deve haver 

uma relação de causa (no sentido de “uma das muitas condições necessárias do 

resultado”125) e efeito. 

A omissão, “quando voluntariamente não foi impedida”. É igualmente um ato 

de vontade em sentido negativo (pois está fora de questão a inervação dos 
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músculos), no sentido de que não pode ser determinada por coação mecânica ou 

psicofísica126, sendo, em geral, “o não-empreendimento de uma ação determinada e 

esperada”127. 

Diferente é o entendimento de Ernest von Beling, para quem 

Debe entenderse por “acción” un comportamiento corporal (fase externa, 
“objetiva” de la acción) producido por el domínio sobre el cuerpo (libertad de 
inervación muscular, “voluntariedad”), (fase interna, “subjetiva” de la acción); 
ello es, un “comportamiento corporal voluntario”, consistente ya en un 
“hacer” (acción positiva), ello es, um movimiento corporal, p. ej. levantar la 
mano, movimientos para hablar, etc., ya en “no hacer” (omissión), ello es, 
distensión de los músculos.

128
 

Relevante é a afirmação de Beling segundo a qual só se pode falar de 

punibilidade em relação a uma ação determinada de certo indivíduo, de modo que o 

delito não pode consistir em uma propriedade do homem (sua perigosidade, que é 

apenas uma condição para a medida de segurança), em um estado do homem 

(enfermidade, sonho, etc.), no querer ou pensar algo interno, ou em um 

comportamento do corpo que não provenha de sua própria vontade129. 

A maior contribuição de Beling, entretanto, é a formulação da tipicidade, em 

1906, a partir da revisão feita na monografia Die Lehre von Verbrechen (A teoria do 

delito) sobre o conceito de Tatbestand, oriundo do processo de objetivação do 

corpus delicti. Não aproveitou Beling, entretanto, a subjetivação que ocorreu nessa 

transmutação. 

A tipicidade era, assim, compreendida como descrição puramente objetiva, 

externa da ação, sem predicado de valor algum. 

Referida valoração era feita apenas na antijuridicidade, igualmente objetiva, 

ainda que Franz von Liszt tenha concebido a antijuridicidade material como lesão de 
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bens jurídicos, naturalisticamente concebidos como “interesses da vida”, não 

funcionais e inanimados130. 

À culpabilidade coube todo o aspecto subjetivo. Não havia, entretanto, uma 

unidade interna. Era entendida como o relacionamento psíquico do autor com o 

resultado externo de sua conduta, pressupondo a imputabilidade do agente e sendo 

constituída pela imputação do resultado a título de dolo (quando o resultado foi 

previsto) ou culpa (quando o resultado não foi previsto e podia sê-lo) 131 , 

consideradas suas formas ou classes. A consciência da antijuridicidade foi 

considerada como um de seus elementos por Beling132, e rechaçada por Liszt133. 

Arrola-se como seus méritos possuir uma estrutura clara e sensível, bem 

como suas vantagens didáticas. As falhas, entretanto, foram maiores, e ocasionaram 

a derrocada do sistema causalista do delito. Aguda é a crítica de Jescheck e 

Weigend: 

El examen crítico del concepto causal de acción muestra que la 
consideración de todas las modalidades del comportamiento voluntario 
como simples procesos causales, no compreende la esencia de la intención 
que guia a las acciones y que es lo que distingue al contingente principal del 
delito. Seguramente que no siempre la vontad como “acción” diferencia a la 
acción humana de los meros acontecimientos de la natureza, pero lo 
específicamente humano en la acción no consiste en la causalidad de la 
voluntad, pues también las fuerzas de la natureza desarrollan efectos 
causales, sino en la “finalidad” conformadora del curso causal objetivo, algo 
para lo que únicamente la persona está capacitada. Además, en sí mismo el 
concepto causal de acción no permite acoger la omisión. La cualidad de la 
omisión consiste en que falta el impulso esperado de la voluntad y por ello 
no es puesto en marcha un concepto causal determinado. Finalmente, esto 
concepto conduce a un regreso “ad infinitum” porque, al menos 
teoricamente, también son acciones los acontecimientos lejanos que en 
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modo alguno se encuentran razonablemente relacionados con el hecho (por 
ejemplo, el nacimiento del asesino como presupuesto necesario del 
asesinato).

134
 

Também crítico é Mir Puig. Afirma o penalista espanhol que a essência da 

omissão não é negativo-naturalística, e sim negativo-normativo, de modo que o 

conceito causal de ação não pode abranger a omissão, vez que a conduta 

“esperada”, “devida”, não é capaz de ser apreendida pela percepção sensorial. 

Igualmente, a antijuridicidade possuía apenas uma relação lógica de contrariedade 

com a norma, ausente qualquer valor, ou melhor, desvalor, inerente a ela. Falhou 

também a concepção material da antijuridicidade, pois esta não era entendida 

valorativamente, e sim causalmente, bem como no que diz respeito ao seu 

conteúdo, que não compreendia nenhuma espécie de elemento subjetivo. No que 

toca a culpabilidade, não encontravam lugar apropriado a imputabilidade nem as 

causas de exclusão da culpabilidade. Por fim, na culpa inconsciente faltava a 

relação psicológica entre o autor e o resultado135. 

Igualmente, Zaffaroni afirma que a teoria causal da ação, de naturalista, não 

tinha nada. Enquanto por um lado separava em duas imagens a representação 

mental regente da inervação dos nervos motores (na ação, bastava a 

voluntariedade; o conteúdo desta vontade, porém, estava na culpabilidade), por 

outro, não podia definir a omissão sem recorrer a antijuridicidade136. 
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5 Com Kant, além de Kant. O relativismo valorativo e o subjetivismo 

metodológico na teoria neokantiana do delito. Da debilidade à 

prescindibilidade da teoria da ação 

 

A insatisfação com a metodologia naturalista do positivismo, incapaz de 

compreender adequadamente a teoria do delito, deu origem a uma reformulação do 

sistema de base neokantiana. Não se tratava mais de aproximar a atividade jurídica 

das ciências da natureza, e sim de diferenciar a ambos. Assim é que, tal qual havia 

Kant intentando construir uma teoria do conhecimento científico admissível para o 

empirismo, os neokantianos do sudoeste alemão (Windelband e Rickert) buscaram 

uma fundamentação epistemológica para as ciências do espírito, nas quais se inclui 

o direito, a história ou a filologia137. 

A realidade não poderia ser apreendida pelo conhecimento das ciências 

naturais, com seu método causal-explicativo. Era necessário se servir dos métodos 

compreensivos próprios das ciências culturais ou espirituais. Explicamos a natureza, 

compreendemos a vida (Dilthey)138. 

Para os neokantianos, o conhecimento é uma síntese da “matéria”, fornecida 

pela experiência, e da “forma”, dada pelas categorias mentais 139 . A realidade 

fenomênica desordenada e amorfa é a matéria de todo conhecimento científico, 

tanto para as ciências naturais quanto para as ciências culturais. A diferença entre 

ambas as classes de ciência não radica, pois, no objeto, e sim nas distintas 
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categorias subjetivas a priori que se aplicam a um mesmo objeto140. Não é o objeto, 

e sim o método que diferencia as diversas classes de ciência 141 . Como 

conseqüência, tem-se que os valores não residem no objeto, que é amorfo, livre de 

valor, senão constituem o resultado da aplicação a ele das categorias a priori do 

sujeito. Este subjetivismo metodológico (e seu conseqüente relativismo valorativo) 

foi introduzido no Direito por Emil Lask, e no âmbito do Direito Penal por Gustav 

Radbruch142. 

Conceitua o mestre de Heidelberg o direito como “o conjunto de dados da 

experiência que tem o «sentido» de pretenderem realizar a ideia de direito.”143 Essa 

idéia é constituída por três distintos e heterogêneos elementos: a idéia de justiça, a 

idéia do fim último para o qual ele é meio, e a idéia de segurança ou paz social144. O 

relativismo impede Radbruch de solucionar o antagonismo existente entre essas 

idéias; precisamente no que diz respeito à segunda, ao fim último, diz Radbruch que 

o problema dos fins do direito está indissoluvelmente ligado ao problema dos fins do 

Estado. O Direito e o Estado hão de servir, assim, à personalidade humana 

individual (visão individualista, segundo a qual os valores culturais e os coletivos 

acham-se a serviço do bem-estar dos indivíduos), à personalidade humana coletiva 

(supraindividualista ou autoritária, na qual os valores da personalidade e os culturais 

acham-se subordinados aos valores coletivos), ou aos produtos da própria atividade 
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humana (transpersonalista, na qual os valores individuais e coletivos encontram-se 

colocados e subordinados aos serviços da cultura). Dentre as opostas concepções 

“do mundo e dos valores, não é possível [diz Radbruch] decidirmo-nos por razões 

científicas. A contemplação científica dos valores [...] ilustrar-nos-á acerca daquilo 

que podemos e do que queremos; não, porém, acerca daquilo que devemos.”145 

Assim é que os fins últimos “são indemonstráveis axiomáticos, não susceptíveis de 

serem objecto de conhecimento teorético, mas apenas de adesão espontânea.”146 

Essa adesão varia conforme os partidos políticos e as formas de Estado que se lhes 

impõem; depende, em outras palavras, da vontade e do poder, que se legitima pela 

capacidade de impor o Direito. Por essa razão, certa a crítica de Welzel ao afirmar 

que o relativismo entregou o Direito ao poder. 

O não desenvolvimento do conteúdo material destes valores fez com que o 

neokantismo fosse, em verdade, uma teoria complementar do positivismo jurídico147. 

Não pôde superar esse dilema a apelação feita por Radbruch a Natur der Sache 

(natureza das coisas). “Toda a idéia vale, como é sabido, para uma determinada 

«matéria», à qual se presume adequada e, por isso, não pode deixar de ser 

também, em parte, condicionada e determinada por esta matéria que pretende 

dominar.”148 Assim é que a também a ideia de direito é condicionada pela matéria do 

direito, por que precisamente para ela. A natureza das coisas exige da idéia de 

Direito o respeito à matéria deste “para fins da sua plasmação repleta de sentido. A 

decisão final pertence, porém, à Idéia e não à «natureza das coisas».”149 A Natur der 

Sache possuía apenas a função de preencher as lacunas legais, e somente quando 
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a lei assim permitisse. A superação do positivismo exigia algo mais. A natureza das 

coisas não devia se submeter à lei, e sim o contrário150, passo esse mais tarde dado 

por Hans Welzel. 

Como conseqüência de sua filosofia, os neokantianos dividiam os conceitos 

das ciências naturais, que resultam da apreensão da realidade pelo sujeito 

cognoscente através das formas do ser, e os das ciências culturais, que são 

produtos da referência da realidade aos valores 151 . Tudo isso resultou em um 

dualismo metodológico radical entre ser e dever ser152 que influenciou toda teoria 

neoclássica do delito. 

O delito pode ser estudado desde um ponto de vista causal-explicativo, sendo 

objeto da criminologia, ou pode ser estudado como objeto de valorações e ser objeto 

da ciência do direito penal. Ambas as perspectivas, porém, não se confundem nem 

se mesclam153. 

Dogmaticamente, a primeira mudança foi a tentativa de adaptação de um 

conceito naturalístico de ação a um sistema valorativo. A filosofia neokantiana 

“permite construir una acción a la medida del derecho penal, aunque no tenga nada 

que ver con la realidad ni con el mundo”154. Seguiu-se mantendo a cisão de Liszt 

entre a vontade e o seu contéudo, “pues no debía justificar nada en el plano de lo 

natural ni presentarlo como tal” 155 . Assim é que são introduzidos conceitos 

genéricos, vazios de conteúdo, como os de comportamento da vontade (v. Hippel), 

realização da vontade (M. E. Mayer), comportamento arbitrário (Rittler) e 
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comportamento humano (Mezger) 156 , com os quais tentava compreender o 

sentido157 da omissão (que não se explicava naturalisticamente) e das ações como 

as de injuriar (que não consistia em manifestações sensitivas ou visuais, e sim no 

seu significado valorativo de ofensa); outros, como Gustav Radbruch158, procuraram 

fundamentar a teoria do delito a partir do tipo, ante a impossibilidade de um 

supraconceito compreensivo da ação e da omissão. É também nessa época que 

surge o primeiro conceito social de ação, em uma nota de rodapé da atualização do 

Lehrbuch de Liszt por Eb. Schmidt159. 

A tipicidade foi também reformulada com a descoberta dos elementos 

normativos e subjetivos do tipo160, deixou de ser neutra, passando a ser entendida 

como expressão do juízo de desvalor de antijuridicidade161, ratio cognoscendi para 

Max Ernest Mayer, e ratio essendi para Mezger162. 

A antijuridicidade deixou de ser entendida como uma infração meramente 

formal ao ordenamento jurídico, passando a ser graduável em razão do injusto 

material, compreendido como danosidade social163. 

A principal mudança, entretanto, ocorreu no campo da culpabilidade, com a 

publicação do trabalho de Reinhard Frank, Über den Aufbau des Schuldbegriffs 

(Sobre a estrutura do conceito de culpabilidade), de 1907, entendendo-a como 

reprovabilidade, sendo constituída pela atitude espiritual normal do autor 
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(imputabilidade), certa e concreta relação psíquica do autor com o fato (através do 

dolo e da culpa) e pela normalidade de circunstâncias em que este atua164. 

Vê-se assim que esta teoria não construiu algo completamente novo, fazendo 

apenas correções ao pensamento anterior, fundindo as origens positivistas com a 

revisão neokantiana, o naturalismo e a referência a valores. Relevante para mostrar 

a contradição da filosofia neokantiana foi o testemunho do próprio Gustav Radbruch, 

após a guerra em 1945, no primeiro de seus Cinco minutos de Filosofia do direito: 

Ordens são ordens, é a lei do soldado. A lei é a lei, diz o jurista. No entanto, 
ao passo que para o soldado a obrigação e o dever de obediência cessam 
quando ele souber que a ordem recebida visa a prática dum crime, o jurista, 
desde que há cerca de cem anos desapareceram os últimos jusnaturalistas, 
não conhece excepções deste género à validade das leis nem ao preceito 
de obediência que os cidadãos lhes devem. A lei vale por ser lei, e é lei 
sempre que, como na generalidade dos casos, tiver do seu lado a força 
para se fazer impor. 

Esta concepção da lei e sua validade, a que chamamos Positivismo, foi a 
que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias, 
mais cruéis e mais criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o 
direito e a força, levando a crer que só onde estiver a segunda, estará 
também o primeiro.

165
 

 

6 Exercício da loucura na idade da razão. Do Direito penal do Estado Nacional-

Socialista. A escola de Kiel 

 

A Escola de Kiel é marcada por uma linha metodológica que a diferencia do 

finalismo. Enquanto Welzel se baseia no método fenomenológico, procurando impor 

limites ônticos à atividade do legislador através das estruturas lógico objetivas, 

Dahm e Schaffstein, maiores representantes do willensstrafrecht (direito penal da 
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vontade), partem do direito positivo, sendo em verdade um reflexo da política 

nacional-socialista166. 

Suas raízes são profundamente irracionalistas, como nota F. Olgiati167: a) 

negação da racionalidade do direito; b) negação do método conceitual na 

investigação jurídica; c) aspiração a sistemas jurídicos de base instintiva e intuitiva, 

e; d) busca de uma consideração unitária e totalitária do dado jurídico. 

Dentre suas conseqüências, destacam-se: a) derrogação do princípio da 

legalidade, em virtude da admissão de prova contra reo e do apelo ao “são 

sentimento do povo”, e; b) substituição do direito penal de ato pelo direito penal de 

autor, em que o individuo é punido pelo seu modo de ser168. 

Sem dúvida, como afirma Monika Frommel, os ideais do direito penal da 

vontade, a substituição do direito penal de resultado pelo direito penal de perigo e do 

conceito de bem jurídico pelo de infração do dever e a aplicação de idêntica pena 

para os delitos tentados e consumados encontraram maior respaldo na teoria final 

da ação e na subjetivação do injusto de Welzel 169 , do que no conceito causal 
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objetivo de Mezger170. A importância daquele, porém, era mínima, pois Welzel não 

passava de um jovem cheio de ambições171, ao contrário de Mezger, que, com 

grande habilidade e simpatia olhou para as novas tendências do direito penal, 

procurando adaptar a elas as suas anteriores construções. 

 

7 Uma concepção ontologicista e material dos valores. A teoria do delito e a 

teoria da ação enquanto exercício de atividade final em Hans Welzel 

 

A teoria final da ação, desenvolvida pelo penalista e jusfilósofo Hans Fritz 

Welzel, não foi só uma tentativa de reconstrução da teoria do delito, mas a 

conseqüência de uma mudança de paradigma172. Como afirmou Monika Frommel, 

para além de resolver questões estruturais ou problemas jurídicos concretos, 

intentou Welzel uma nova fundamentação metadogmática da teoria do delito173. 

Por esta razão, entende Luis Gracia Martín que 

El finalismo debe ser comprendido como algo mucho más extenso y 
profundo que un simple método circunscrito a la teoría del Derecho penal, y 
más concretamente como una filosofía general sobre el hombre, la sociedad 
y el Estado, esto es, como una filosofía ética, social, política y jurídica, y 
además, también como una filosofía del conocimiento

174
. 

No campo da teoria jurídico-penal, 

El método del finalismo consiste básicamente en que a partir de la 
contemplación de la función y de los fines del Derecho penal, procede a 
identificar los fenómenos reales que interesan al Derecho penal, para 
analizarlos en sus estructuras y sintetizar después los resultados del 
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análisis, y todo ello con el fin de conocer el fenómeno en su unidad y en su 
realidad para poder fundirlo con los valores jurídicos correspondientes

175
. 

Refletindo sobre as relações entre filosofia e direito penal, afirma o mestre de 

Bonn: 

No se debe determinar el objeto según el método, sino el método por el 
objeto. Seguramente que hay diferentes métodos, pero estos no “crean” de 
manera diferente una idéntica “matéria” amorfa, sino que se rigen por los 
distintos “aspectos” del objeto. De todo modo no se nos da nada “amorfo” 
que haya que crear, sino que es nuestro conociemento del objeto lo que 
primero es “amorfo” e lentamente “crea”

176
. 

Para o mestre alemão a metodologia subjetivista neokantiana, responsável 

pelo relativismo gnosiológico, pela entrega do Direito ao poder, culminando com a 

ascensão do nazismo, tinha de ser substituída por uma concepção ontologicista e 

material dos valores177. 

Era necessário que o próprio Direito pudesse responder, ainda que em teoria, 

a situações como essas, sem cair em um jusnaturalismo comum no período 

subseqüente a Segunda Guerra Mundial, de extrair da natureza do homem o dever 

ser do Direito178. Que possuísse, em suma, coerência interna, intra-sistemática. 

Não podem os deuses decidir acerca do justo ou do injusto e influir nos 

caminhos da humanidade. Welzel parte, assim, da idéia segundo a qual “do ser não 

se deduz o dever ser”, de modo que toda decisão conforme a natureza e toda 

negação do contrário já requer uma decisão axiológica originária e inderivável179. 
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Para Welzel o Direito deve ser positivo, no que seguia a Hobbes, a quem 

atribui o mérito de ter descoberto, com sua teoria, o valor da positividade do Direito, 

através de sua função ordenadora real e superadora do caos180, de modo que 

El más ideal de los ordenes que no posea este poder de conformación de la 
realidad, carece de esta característica esencial del Derecho, mientras que el 
orden más precário e imperfecto que tenga la fuerza suficiente como para 
superar el caos tiene sobre el orden ideal una ventaja: ser Derecho.

181
 

A natureza pode ditar leis de conduta para os animais, limitados pela 

necessidade, mas de nenhuma maneira ao homem. Analisando o mundo físico-

natural que habitamos e o mundo sócio-político que construímos, percebe Welzel 

que ambos obedecem a uma legalidade 182 . O primeiro é comandado pela 

causalidade, enquanto o segundo requer convenções sociais, em outras palavras, o 

estabelecimento de deveres ou obrigações para os destinatários das leis183. 

Welzel admite e exige o normativismo184, mas lhe impõe um limite. Esse limite 

se encontra já na natureza das coisas, nas estruturas lógico-objetivas185, no respeito 

a determinadas estruturas fenomênicas da matéria, nos âmbitos pelos quais podem 

se encontrar as estruturas de validade geral, descobertas desde Aristóteles e 

desenvolvidas por Pufendorf, por um lado, e na dignidade humana, na autonomia 

ética deste, por outro. 

Afirma Welzel que 

                                            
180

 WELZEL, Hans. Introducción a la filosofía del Derecho. Derecho natural y justicia material. 
Montevideo/Buenos Aires: B de f, 2005, p. 162. 
181

 WELZEL, Hans. Derecho y poder (Derecho jurídico y validez jurídica). In: Estudios de Filosofía 
del Derecho y Derecho penal. Montevideo: B de f, 2006. (Coleção Maestros del Derecho Penal, n. 
15), p. 204. 
182

 GRACIA MARTÍN, Luis. El finalismo como método sintético real-normativo para la 
construcción de la teoría del delito. In: HIRSCH, Hans Joachim; CEREZO MIR, José; DONNA, 
Edgardo Alberto (diretores). Hans Welzel en el pensamiento penal de la modernidad. Homenaje 
en el centenario del nascimiento de Hans Welzel. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 100. 
183

 Id., ibid., p. 101. 
184

 “En el derecho, lo real está esencialmente vinculado con lo normativo. Porque crea un orden que 
verdaderamente conserva la existencia, obliga. Protego, ergo obligo.” WELZEL, Hans. Derecho 
natural y positivismo jurídico. In: Estudios de Filosofía del Derecho y Derecho penal. 
Montevideo: B de f, 2006. (Coleção Maestros del Derecho Penal, n. 15), pp. 197-198. 
185

 Objetiva, pois não depende de aceitação, se impondo por si mesma quando reconhecida, e lógica, 
por dar unidade ao sistema jurídico, unidade que, sem ela, se desfaz. 



59 
 

En las estructuras lógico-objetivas se encuentran limitaciones materiales del 
legislador, inútilmente buscadas por la maioría de los teóricos del derecho 
natural. El derecho natural no puede encontrarse fuera o por encima del 
derecho positivo, sino que está – como limite imanente – dentro de él 
mismo; para verlo basta sólo tener la mirada despejada. No llegamos al 
derecho natural legítimo cuando proyectamos nuestros deseos en un reino 
ideal, sino cuando con fatigoso trabajo, investigamos las legalidade lógico-
objetivas que como un tejido atraviesan todo el derecho positivo, dándole un 
punto de apoyo firme, libre de toda arbitrariedad.

186
 

Referidas estruturas só relativamente atam o legislador, no sentido de que 

sua não observância faz com que sua regulação não seja objetiva, seja contraditória, 

com lacunas, mas não nula187. 

Welzel enumera três estruturas lógico-objetivas. São elas: a) o conceito 

ontológico de ação. Não deve o legislador modificar ou ignorar a estrutura finalista 

da ação, bem como o papel que nela desempenha a vontade. Diferentemente dos 

causalistas, para quem a ação era a soma de elementos objetivos e subjetivos, 

estanques, a ação, para Welzel, é a sobredeterminação de um curso causal pela 

vontade humana, de modo que a ela deve corresponder o conteúdo dessa vontade; 

b) a participação como uma conduta finalista do autor, e; c) a culpabilidade e sua 

relação com o erro de proibição188. 

Estas estruturas, porém, só vinculam o legislador no caso deste querer 

acrescentar a uma ação ou à culpabilidade uma conseqüência jurídica. É a 

congruência da regulação jurídica com estas estruturas que possibilita a realização 
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da função e dos fins do Direito penal. Partindo do pressuposto de que assim o 

legislador o quis, erigiu Welzel a sua teoria do delito.189 

Entende assim que deve partir das estruturas fenomênicas, do objeto de 

regulamentação jurídico penal, que é a conduta humana. A atribuição de valores 

negativos, de desvalores, como a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, por 

parte do legislador, em nada altera o seu objeto, que pré-existe ao direito190. Este 

deve apenar ordenar como estas estruturas devem ser191, pois a lei não pode criar o 

mundo: 

Por maior que seja a estrutura ou o poder do Estado, não cria e nem extrai 
a norma jurídica ex nihilo, assim como o legislador não é quem cria, 
essencialmente, originariamente, o justo ou o injusto, pois apenas vem a 
consubstanciá-la em a norma de direito positivo

192
. 

Descoberta a “pedra de toque” do finalismo, procura Welzel uma definição 

para seu objeto, definição esta que vai buscar na teoria da imputação de Aristóteles, 

nas quatro causas (formal, material, eficiente e final) que movem o devir, nas 

categorias da potência e do ato, da geração e da corrupção, bem como na 

concepção teleológica do mundo e da natureza, ademais da imputativitas e da 

imputatio, dos entia physica e dos entia moralia da teoria da imputação de 

Pufendorf. 

Para definir a ação, inicialmente Welzel utilizava a denominação 

“intencionalidade”. 

La intencionalidad es más bien uma relación específica entre ciertas 
vivencias y sus objetos. Apesar de elo, no se dijo con esto que los actos 
intencionales estuvieran libres toda relación causal o relacional, sino que 
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únicamente aparece, a um lado de estas relaciones, outro novedoso factor 
de relación.

193
 

Assim é que 

La acción en sentido estricto y preciso es la actividade de la intención 
humana. Hacer real las intenciones significa utilizar como médios factores 
causales del mundo externo, los cuales hacen real un preciso resultado 
como meta – en esto consiste básicamente la especialidad de la acción 
humana, mediante la cual el accionar sobre cada sencillo proceso causal

194
. 

Acrescentando que 

Causalidad, en sentido específico, es una categoria ciega; ella es el orden 
del proceso ciego e indiferente de la intención del impulso: el efecto es la 
resultante “ciega” de los componentes causales de motivaciones presentes. 
Pero justamente porque la causalidad es intencionalmente indiferente, 
puede ser ubicada mejor bajo los servicios de la actividad intencional: se 
necessita juntar aquellos componentes causales, los cuales tienen un 
resultado juridicamente determinado como consecuencia, entonces el nexo 
causal – tomado abstractamente como “ciego” – extrae de esto el resultado 
deseado

195
. 

Posteriormente abandona Welzel o término “intencionalidade” em favor da 

expressão “finalidade”. Essa mudança conduziu, porém, a falsas interpretações 

levantadas por alguns críticos da teoria final da ação, supondo que ela se 

fundamentava, acriticamente, no sistema filosófico de Nicolai Hartmann. 

Por esta razão, no prólogo à quarta edição do Das neue Bild des 

Strafrechtssystems Welzel esclarece que as sugestões para a formulação da teoria 

finalista procederam da psicologia do pensamento, especificamente da obra 

Grundlagen der Denkpsychologie (Fundamentos da psicologia do pensamento), do 

filósofo Richard Hönigswald, dos trabalhos dos psicólogos Karl Bühler, Theodor 

Erismann, Erich Jaensch, Wilhem Peters e dos fenomenólogos P. F. Linke e 

Alexander Pfänder, entre outros. 

Esclarece, porém, que 

El análisis, de claridad poço común, de la estructura de la acción en la Ethik 
de N. Hartmann y en seu Problem des geistigen Seins (Problema del  ser 
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espiritual), me incitó a formular de nuevo mi pensamiento, en mi libro 
Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht (Naturalismo y filosofía de 
los valores en el derecho penal, 1935) y a utilizar ahora el término más 
familiar de “finalidad”, en lugar de la expresión menos manejable de 
“intencionalidad”. Destaqué al mismo tiempo, sin embargo, claramente, que 
la ley estrutural de la “intecionalidad de sentido” seguía siendo la base 
fundamental de la “finalidad” (Naturalismus, p. 79, nota 67)

196
. 

“Acción humana es ejercício de actividad final”197 

Welzel passa a definir a ação humana como o exercício da atividade final, e 

não unicamente causal198: 

La “finalidad” o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, 
gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las 
consecuencias posibles de su atividad, ponerse, por tanto, fines diversos y 
dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución de estos fines. En 
virtud de su saber causal prévio puede dirigir los distintos actos de su 
atividad de tal modo que oriente el acontecer causal exterior a un fin y así lo 
sobredetermine finalmente

199
. 

É precisamente essa característica, a finalidade200, a vontade e o domínio do 

fato, que diferencia a ação humana dos demais eventos da natureza. 

Figurativamente, afirma que a finalidade é vidente, e a causalidade é cega201. 
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A seguir, Welzel expõe a estrutura de seu conceito, afirmando que a direção 

final da ação se dá em duas etapas. A primeira transcorre na esfera do pensamento, 

começando com a) a antecipação do fim que o autor quer realizar; b) a seleção dos 

meios para a consecução desse fim, e; c) a consideração dos efeitos concomitantes. 

A segunda etapa se dá no mundo real, sendo, em realidade, um processo causal 

sobredeterminado pela escolha dos fins e dos meios, constituindo a matéria do tipo 

objetivo202. 

Como conseqüência da natureza finalista da ação, bem como das 

contribuições dos neokantianos Alexander Graf zu Dohna e Hellmuth von Weber203, 

transpõe Welzel o elemento subjetivo do delito, objeto da valoração, o dolo, que 

antes era alocado na culpabilidade, para o tipo, deixando todo o normativo 

(valoração do objeto) para a culpabilidade204. O tipo passa, então, a ser composto do 

tipo objetivo, descrição da matéria de proibição, e do tipo subjetivo, que 

compreende, além do dolo, os elementos especiais do tipo, descobertos já pelos 

neokantianos, e a culpa strictu sensu205. 

O injusto se torna pessoal, na medida em que passa a ser composto também 

de elementos subjetivos, exigidos nas excludentes de antijuridicidade. Ademais, 

compreende também o desvalor da ação e o desvalor do resultado. 

A culpabilidade, em razão da quebra da estrutura psicológico-normativa de 

Frank, normativiza-se, tendo como elementos a imputabilidade, a consciência 

potencial da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa206. 
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A teoria finalista da ação, todavia, foi alvo de severas críticas, que iam desde 

sua base filosófica até sua estrutura dogmática. 

Contra a teoria das estruturas lógico-reais, Zaffaroni aponta as que o acusam 

de ser um jusnaturalismo idealista, uma teoria reacionária e autoritária, ou uma 

antropologia metafísica. A primeira é refutada pelo mestre argentino quando afirma 

que, se há “algum vestígio de jusnaturalismo idealista nesta teoria seria o 

„jusnaturalismo negativo‟: não serve para dizer-nos como deve ser o direito, mas 

para dizer-nos o que não é direito”207. Quanto à segunda, entende que “„reacionária 

e autoritária‟ é a forma que o jurista pretende atribuir à ordem da realidade na qual 

quer assentar o limite do legislador”. A terceira, mais pobre ainda, não passa de um 

reducionismo neopositivista208. 

Também entre os próprios finalistas foi objeto de discussão a relevância 

jurídica das estruturas lógico-objetivas. Assim é que o discípulo de Welzel, José 

Cerezo Mir 209 , discutindo a famosa tese welzeliana acerca da vinculação do 

legislador não só às leis de natureza física, mas também a determinadas estruturas 

lógico-objetivas da matéria de regulação, a fim de que tal regulação não resulte 

falsa, afirma ter aderido210 à tese de Stratenwerth, de que “la decisión valorativa 

fundamental no sigue, sino que precede, a la constatación de las estructuras lógico-

objetivas”211. Em outras palavras, “las estructuras lógico-objetivas pertenecen a la 
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esfera del ser, pero se destacan sólo de la multitud de datos ónticos 212  como 

essenciales desde un determinado punto de vista”213. 

Para o mestre espanhol, uma abstração da característica da finalidade daria 

ensejo a interpretações equivocadas dos tipos e das doutrinas do injusto, da 

culpabilidade, da tentativa, da autoria e da participação214. Entretanto, embora a 

concepção do homem como pessoa vincule o Direito, fazendo com que o conteúdo 

da vontade de realização do autor seja objeto da valoração jurídica 215 , não é 

possível deduzir da estrutura finalista da ação humana a necessidade de que o 

conteúdo da vontade tenha que ser objeto do juízo desvalorativo da 

antijuridicidade216. Enfim, o fato das normas terem a conduta humana finalista por 

objeto não implica na necessidade de que o dolo seja um elemento do injusto nos 

tipos dolosos217. 

Ainda que a valoração jurídica não possa recair unicamente sobre o aspecto 

causal da conduta sem incorrer em uma contradição lógico-objetiva, o juízo 

valorativo da antijuridicidade pode recair, em princípio, sobre o lado objetivo da 

ação. Cerezo, apoiado em Paul Bockelmann, entende que a pertença do dolo ao 

injusto ou à culpabilidade seja um problema dogmático, cuja solução depende da 

estrutura dos tipos delitivos, isto é, da existência de elementos subjetivos do injusto 

e da punição da tentativa. Resulta, pois, da noção de antijuridicidade em que se 

baseia a lei penal218. 
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Em sentido contrário, Luis Gracia Martín afirma que o reconhecimento da 

estrutura finalista da ação leva, necessariamente, à inclusão do dolo no tipo 219, 

argumentando: 

Si se parte de un concepto prejurídico de acción, como exige el punto de 
partida de la concepción del hombre como persona, y como también 
reclaman tanto la función como los fines del Derecho penal, entonces no 
puede verse como conforme con estas exigencias ninguna escisión o 
sección de la acción en una parte objetiva o externa que fuera objeto del 
juicio parcial de lo injusto, y en una parte subjetiva o anímica que lo fuera de 
otro juicio parcial distinto como es el del reproche de la culpabilidad. Una 
regulación tal no respetaria la estructura lógico-objetiva de la acción y sería, 
por ello, completamente errónea, contradictoria e incapaz de cumplir su fin. 
Si la “acción” es en la esfera prejurídica un fenómeno unitario final-causal de 
sentido, y ello no obstante se segrega o abstrae de la misma el contenido 
de la voluntad de realización para configurar como objeto de la valoración 
de lo injusto únicamente a su parte externa, entonces habrá que preguntar 
sobre cuál es el objeto real de la tipicidad, y cuestionar que el Derecho 
penal pueda seguir hablando con propiedad de un concepto de “acción” 
típica. Lo típico, en tal caso, será cualquier cosa menos una acción

220
. 

Acrescentando que 

la determinación del sentido específico y diferenciado de todo hecho 
penalmente relevante no es posible sin el examen de la voluntad de 
realización del autor. De aquí, empero, sólo puede deducirse que la 
voluntad de realización tiene que ser por fuerza objeto de valoración ya en 
la tipicidad. Si se remitiera el enjuiciamiento de la misma a la culpabilidad, 
entonces no sería posible identificar de ningún modo cuál es el hecho real, 
es decir, el específico injusto que puede ser objeto de reproche al autor, ni 
el valor ético-social específico cuya vigencia debe ser confirmada por el 
Derecho penal y con respecto al cual es preciso fortalecer la conciencia de 
fidelidad jurídica o plantear cuestiones de necesidad de pena

221
. 

Questionou-se também fosse a finalidade uma característica específica da 

ação humana. 

Segundo Figueiredo Dias, com base em Portmann (Zoologie und das neue 

Bild des Menschen, 1956), a ciência biológica contemporânea sustenta que também 

os animais, ou alguns animais, antecipam os fins e escolhem os meios para alcançá-
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los com a sua ação, razão pela qual a determinação finalista do conceito de ação é 

hoje considerada como radicando num falso ontologismo222. 

Essa argumentação, a primeira vista convincente, esquece a estrutura 

intrínseca da ação humana. Relevante é, para tanto, a resposta dada por Tomás de 

Aquino, “dialogando” com “O Filósofo”, como foi por este denominado a figura de 

Aristóteles. Estudando a natureza, estrutura e dinamismo dos atos humanos, Tomás 

de Aquino procurou responder a pergunta de se o voluntário também se encontra 

presente nos animais: 

A razão de voluntário exige que o princípio do ato seja intrínseco com algum 
conhecimento do fim. O conhecimento do fim é duplo: perfeito e imperfeito. 
Perfeito, é o conhecimento do fim, quando não somente se apreende a 
coisa que é fim, como também, se conhece a razão do fim e a proporção 
com o fim daquilo que se ordena para ele. Este conhecimento do fim 
pertence apenas à natureza racional. Imperfeito é o conhecimento do fim, 
quando ele consiste somente na apreensão do fim, sem conhecer a razão 
do fim e a proporção do ato para o fim. Este conhecimento do fim encontra-
se nos animais, pelos sentidos e pelo instinto natural. 

Ao perfeito conhecimento do fim segue o voluntário em sua razão perfeita, 
enquanto apreendido o fim, pode alguém, deliberando sobre este e sobre as 
coisas que levam a ele, ser ou não ser movido para o fim. Ao imperfeito 
conhecimento do fim, segue o voluntário em sua razão imperfeita, enquanto 
ao apreender o fim não delibera, mas é imediatamente movido para o fim. 
Daí que, só à natureza racional pertence o voluntário segundo a razão 
perfeita. Mas segundo a razão imperfeita, cabe também aos animais

223
. 

Acrescente-se, ainda, a tese desenvolvida por Martin Heidegger, segundo a 

qual a pedra é sem mundo, o animal é pobre (privado, posto que sua existência não 

seja dotada de sentido) de mundo e o homem é formador de mundo224. 

Igualmente crítico é Claus Roxin, que em seu antológico texto Zur Kritik der 

finalen Handlungslehre (Contribuição para a crítica da teoria final da ação), resume a 

crítica ao caráter ontológico de ação: 

Pois bem, porque é que não há-de estar estabelecida ontologicamente a 
essência da finalidade? A minha resposta é a seguinte: porque os 
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fenómenos jurídicos não são meros processos causais e, por isso, não 
basta o seu controlo para converter um acontecimento em ação, no sentido 
dessa teoria. É certo que isso seria possível de um ponto de vista 
puramente cientifico-natural; mas há um velho exemplo que se aduz quase 
sempre para reduzir ao absurdo o conceito naturalista de acção: a definição 
da injúria como colocação em movimento de ondas sonoras e como 
causação de excitações sensoriais no ouvido do afectado. Isto é ridículo, 
naturalmente, mas seria por acaso menos ridículo querer caracterizar a 
acção de injúria como supradeterminação final de ondas sonoras tendentes 
a produzir sacudidelas no tímpano? Se uma coisa destas é absurda – 
mesmo para qualquer finalista – ter-se-á de admitir que nos fenómenos 
jurídicos existem conteúdos de significação social que não se podem 
entender como controlo de factores causais

225
. 

Esta crítica, porém, se baseia em uma confusão, percebida por Hirsch, entre 

a estrutura geral da ação e o conteúdo específico de cada ação226. Uma “ação” 

contra a vida humana e uma “ação” contra a fé-pública diferenciam-se em seu 

conteúdo específico. Entretanto, ambas as ações coincidem em sua estrutura geral, 

pois supõem a realização voluntária de um acontecer objetivo227. Pouco importa 

para a estrutura final da ação que a falsificação de documentos só adquira seu 

significado a partir da dimensão social. 

O caráter ontológico da conduta não requer um conteúdo conforme com 

elementos absolutamente neutros228. 

A injúria não é unicamente uma emissão de sons, mas supõe uma interação 

do homem sobre o acontecer, compreendendo assim seu alcance de sentido, que 

está sujeito à mudança de valores imperante na sociedade, limitando-se o direito a 

extrair daqueles conteúdos específicos aqueles que serão objeto de sua 

valoração229. 

A crítica mais contundente, porém, adveio da reviravolta proporcionada pela 

filosofia da linguagem, na qual se pôs acento na incapacidade da linguagem para 
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descrever a realidade. Assim sendo, questiona-se se o que chamamos de fazer final 

corresponde de fato à ação humana. Se o que a nossa linguagem chama de 

estruturas lógico-objetivas corresponde realmente às ditas estruturas, e se elas 

efetivamente existem. Irrefutável, porém, é a conclusão a que chega Guaragni: 

Ainda que o conceito que se afirma ontológico não o seja, o só fato de 
pretender-se apegado à realidade melhor satisfaz a função garantista que 
incumbe á concepção de ação humana manejada em direito penal. E, 
embora não haja como fazer prova de que o fazer final é – de fato – a 
expressão lingüística mais aproximada daquilo que vem a ser a conduta 
humana na realidade, tampouco a crítica de Roxin a esta definição 
remanesce válida

230
. 

Quanto à estruturação dogmática, negou-se a capacidade da finalidade para 

servir de elemento comum a ação e omissão, bem como a explicação finalista do 

delito culposo, afirmando-se que servia apenas para os delitos comissivos dolosos 

de ação, acrescentando alguns que apenas nos delitos de resultado material231. O 

enfrentamento desta crítica, contudo, constitui a problemática da chamada 

capacidade de rendimento e será objeto de estudo do capítulo seguinte. 

 

8 Da teoria social da ação e de sua ambigüidade 

 

Não há, todavia, como afirmar uma teoria social da ação, senão várias. O 

próprio Eberhard. Schmidt, quem a formulou pela primeira vez em razão da 

atualização do Lehrbuch de Liszt, já em 1932, definindo a ação como “conducta 

voluntária hacia el mundo externo social”232, afirmou que a teoria não ganhou uma 

expressão unitária e muito menos foi entendida sempre de modo correto. 
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Dentre os diversos autores que optaram pela teoria social da ação, temos 

Engish, para quem ação humana seria “a causação voluntária de conseqüências 

calculáveis e socialmente relevantes”233, enquanto para Maihofer seria uma “conduta 

objetivamente controlável pelo homem, dirigida a um resultado social objetivamente 

previsível” 234 , para Jescheck “comportamiento humano com transcendencia 

social”235, para Wessels “conduta socialmente relevante, dominada ou dominável 

pela vontade humana”236, por fim, para Arthur Kaufmann, “manifestação responsável 

e sensível da realidade, com conseqüências causais dominadas pela vontade”237. 

O acento tônico aqui é posto sobre a relevância social, de modo a englobar a 

ação propriamente dita e a omissão, com todos os aspectos pessoais, finais, causais 

e normativos. Estes aspectos não são excluídos, mas integram a teoria social da 

ação. 

O conceito social de ação distancia-se do “fantasma sem sangue” 238  do 

causalismo, “de orientação demasiadamente parcialista”239, vez que por sua própria 

natureza, corresponde “ao fim específico e ao caráter fragmentário do Direito penal, 

pois, com o critério da relevância social, se determina já no setor da conduta o que 

interessa ao julgamento jurídico-penal”240, bem como da orientação dos finalistas, 

que “querem tirar [...] da estutura ontológica do agir deduções finais coercitivas para 

                                            
233

 ENGISH. Kohlrausch-Festschr, p. 161 apud WESSELS, Johannes. Direito penal. Parte geral 
(aspectos fundamentais). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1976, p. 20-21. 
234

 MAIHOFER. Eb. Schmidt-Festschr, p. 178 apud WESSELS, Johannes, ibid., loc. cit. 
235

 JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Parte general. 5. 
ed., ren. e amp. Granada: Comares, 2002, p. 239. 
236

 WESSELS, Johannes, ibid., p. 22. 
237

 KAUFMANN. H. Mayer-Festschr, p. 116 apud WESSELS, Johannes, ibid., loc. cit. 
238

 WESSELS, Johannes, ibid., p. 19. 
239

 Id., ibid., p. 22. 
240

 Id., ibid., loc. cit. 



71 
 

a teoria do crime”241, enquanto que a teoria social “evita qualquer assentamento 

prematuro nesse sentido”242, posto possa ela  

compreender o conteúdo de sentido da conduta humana relevante para o 
Direito penal em suas variadas formas de aparecimento, sem exigir que se 
associe a construção da teoria do crime [...] a um determinado sistema.

243
 

Com razão, afirma Cirino, esta teoria representa uma “posição de 

compromisso entre os modelos causal e final” 244 , citando Haft, para quem a 

“diversidade de definições do conceito social de ação, ora apresentado como 

fenômeno social, ora como comportamento humano socialmente relevante”245 não 

esclarece “em que consiste o fenômeno social ou a relevância social da conduta”246. 

“Socialmente relevante” [diz Wessels] “é toda conduta que afeta a relação do 

indivíduo para com o seu meio e, segundo suas conseqüências ambicionadas ou 

não desejadas, constitui, no campo social, elemento de um juízo de valor”. 

Esse requisito da relevância social, porém, na opinião de Zaffaroni, deve ser 

entendido como requisito da tipicidade penal da conduta 247 , o que inválida sua 

pretensão de conceito pré-típico abarcador das mais diversas formas de delito, 

enquanto Roxin entende que “la relevancia social es una cualidad que puede tener o 

no, y si falta, no desaparece la acción, sino solo su importancia social”248. 

                                            
241

 WESSELS, Johannes. Direito penal. Parte geral (aspectos fundamentais). Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1976, p. 22. 
242

 Id., ibid., loc. cit. 
243

 Id., ibid., loc. cit. 
244

 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 4. ed., rev. e atual. Curitiba: 
ICPC; Lumen Juris, 2005, p. 19. 
245

 Id., ibid., p. 20. 
246

 Id., ibid., loc. cit. 
247

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Tomo III. Buenos Aires: 
Ediar, 2004, p. 118. 
248

 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. Madrid: Civitas, 2003, p. 247. 



72 
 

No tocante a estrutura do fato punível, a teoria social da ação utiliza o mesmo 

modelo da teoria final da ação, ainda que alguns autores “posicionem o dolo e a 

culpa entre o tipo e a culpabilidade, e outros lhe confiram uma dupla localização”249. 

 

9 Do funcionalismo teleológico-racional e da ação como manifestação da 

personalidade em Claus Roxin 

 

Claus Roxin, representante do funcionalismo teleológico-racional, recusando 

completamente as limitações impostas à atividade do legislador pela teoria final da 

ação, intentou o retorno da liberdade neokantiana dos penalistas da Escola de 

Baden, substituindo, porém, o relativismo gnoseológico das normas de cultura por 

um novo critério de orientação específico do direito penal: as bases político-criminais 

da moderna teoria dos fins da pena250. 

Como afirma Zaffaroni 

[...] el pensamiento jurídico-penal alemán post-welzeliano incorporó, como 
componente que parece ya casi irreversible, la estructura compleja del tipo 
penal (ubicación de dolo y culpa como estructuras típicas), pero abandonó 
el fundamento welzeliano de las estructuras lógico-reales [...]

251
. 

Para Roxin, um sistema frutífero deve possuir ordem e clareza conceitual, 

proximidade à realidade e orientação por fins político-criminais, aspectos vistos de 

maneira parcial e unilateral pelas doutrinas anteriores252. 

Roxin entende que o sistema é um elemento irrenunciável de um Direito penal 

próprio de um Estado de Direito. Para evitar os perigos de um pensamento 

sistemático, fechado em si, porém, deve-se partir de um sistema que esteja 
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estruturado teleológicamente, isto é, construído atendendo a finalidades valorativas. 

As exigências sistemáticas devem ceder espaço à solução material das questões 

dogmáticas. Assim é que “las finalidades rectoras se convierten directamente en 

configuradoras del sistema”, garantindo a “justicia en el caso concreto en la medida 

en que ello es posible en un Derecho vinculado a la ley”, vez que “toda constelación 

de casos se reconduce al fin de la ley”253. 

O Direito deve “descartar aquellas soluciones de problemas que sean 

incompatibles con sus fines”, restando “excluida la posibilidad de que las soluciones 

se produzcan como conclusiones de necesidades sistemáticas axiológicamente 

ciegas”254. 

Criticando o finalismo, afirmou Roxin que este, 

através de seu método lógico-axiomático de deduzir soluções de um 
conceito de ação tido como pré-típico – criou, um sistema que, por um lado 
diferencia-se fundamentalmente da clássica tripartição positivista-causal, 
mas que, por outro, não confere espaço autônomo a diretrizes político-
criminais na conduta

255
. 

Reconhece, porém, que também em um sistema teleológico possam ocorrer 

“contradicciones valorativas insatisfactorias en el caso concreto”, mas estas podem 

ser eliminadas “mediante correcciones del sistema [...] o, cuando se deban a 

disposiciones legales vinculantes, ponerlas de manifiesto preparando el trabajo para 

futuras modificaciones legales”256. 

Ditas finalidades “sólo pueden ser de tipo políticocriminal, ya que 

naturalmente los presupuestos de la punibilidad han de orientarse a los fines del 

Derecho penal”257. 
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A ação, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade são assim “instrumientos de 

valoración políticocriminal”258. 

No que diz respeito ao conceito de ação, Roxin entende que a afirmação de 

que alguém praticou uma ação ou omissão “es el resultado de una valoración del 

contenido consistente en que ha de podérsele imputar a alguien como conducta 

suya un suceso que parte de él”, de modo que não pode ser definida a partir de algo 

preexistente, como a causalidade ou a finalidade. Roxin atribui a ação um fim 

político-criminal, fim este comumente entendido como sua função de elemento-

limite, qual seja, a de valorar algo como não-ação afastando de imediato o que “no 

es encuadrable en las categorías de lo jurídicamente permitido o prohibido”259. 

Entende que 

Un concepto de acción ajustado a su función se produce si se entiende la 
acción como "manifestación de la personalidad", lo que significa lo siguiente: 
En primer lugar es acción todo lo que se puede atribuir a un ser humano 
como centro anímico-espiritual de acción *, y eso falta en caso de efectos 
que parten únicamente de la esfera corporal ("somática") del hombre, o "del  
ámbito material, vital y animal del ser", sin estar sometidos al control del  
"yo", de la instancia conductora anímico-espiritual del ser humano. Si un 
sujeto es empujado con fuerza irresistible contra la luna de una ventana, o si 
durante el sueño, o en un delirio o en un ataque convulsivo, el mismo 
golpea en tomo suyo, o si reacciona de modo puramente reflejo, todas éstas 
son manifestaciones que no son dominadas o dominables por la voluntad y 
la conciencia y por tanto no pueden ser calificadas como manifestaciones 
de la personalidad, ni imputadas a la capa anímico-espiritual de la 
"persona". Por otra parte, es evidente que los pensamientos y los impulsos 
de la voluntad pertenecen a la esfera espiritual-anímica de la persona, pero 
en tanto permanecen encerrados en lo interno y no se ponen en relación 
con los sucesos del mundo exterior, no son manifestaciones de la 
personalidad y por tanto no son acciones

260
. 

No tipo261 , que deve fazer valer o princípio do nullum crimen, a ação é 

valorada a partir da necessidade abstrata de pena. O fim político-criminal do tipo é: 

a) finalidade preventivo-geral, de modo que com ele se pretende motivar o indivíduo 

a fim de que omita a conduta proibida ou realize a conduta ordenada, e; b) o respeito 
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ao princípio da culpabilidade, afastado os casos de versan in re illicita. Ademais, a 

teoria da imputacão objetiva, que tem em Roxin seu principal defensor, tem por 

objetivo acrescentar um novo filtro, normativo, à imputação meramente causal das 

lesões de bens jurídicos. No tipo não há espaço para a prevenção especial, pois 

esta pressupõe já um deliquente concreto. 

Na antijuridicidade262, ou como prefere Roxin, no injusto, por acolher já em si 

a ação e a tipicidade, bem como pelo fato da antijuridicidade ou das causas de 

justificação não serem exclusivas do Direito penal, se valora a ação típica concreta a 

partir dos critérios de permissão ou proibição. Cumpre o injusto três funções: a) 

solucionar situações de colisões de interesses; b) serve de ponto de ligação para as 

medidas de seguridad e outras conseqüências jurídicas, e; c) liga o Direito penal 

com todo o ordenamento jurídico integrando suas valorações. 

A cupabilidade263 perde sua autonomia em favor de uma nova categoria, a 

responsabilidade, na qual interessa saber se o sujeito individual merece uma pena 

pelo injusto praticado. A responsabilidade compreende a culpabilidade e a 

necessidade preventiva-geral e preventivo-especial de pena. A responsabilidade se 

apresenta, portanto, como a “realización dogmática de la teoría políticocriminal de 

los fines de la pena”. 

Abstraindo-se aqui a sistemática teleológica roxiniana, interessa aqui o seu 

conceito de ação. 

Crítico da teoria roxiniana da ação é Juarez Cirino dos Santos, cujas palavras 

valem ser transcritas: 
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A ação como manifestação da personalidade constitui a mais geral e, por 
isso mesmo, a menos específica definição do conceito de ação, capaz de 
apreender todas as modalidades de objetivações da personalidade – para 
usar a fórmula semelhante de ARTHUR KAUFMANN – mas parece excluir o 
traço humano específico que distingue a ação de qualquer outro fenômeno 
natural ou social: a realização do propósito. Em outras palavras, a 
manifestação da personalidade como mera relação entre 
pensamentos/emoções e acontecimentos exteriores, parece negligenciar a 
natureza constitutiva dos atos psíquicos para a estrutura da ação humana, 
conhecimento já incorporado à teoria científica da ação. Além disso, os 
limites incertos ou difusos do conceito de personalidade não permitem 
atribuir todos os fenômenos definíveis como suas manifestações ao 
controle do ego – a instância perceptiva-consciente que controla o 
movimento conforme exigências do supergo –, por que pulsões instituais 
reprimidas do id podem assaltar o ego sob a forma de obsessões, fobias e, 
mesmo, atos falhos ou sintomáticos, que são manifestações da 
personalidade independentes de controle do ego e indiferentes às 
conveniências do superego, na dinâmica das relações entre os segmentos 
do aparelho psíquico que constituem a personalidade humana. Em suma, 
nem a personalidade, cujas manifestações constituem ação, se reduz ao 
ego, nem todas as manifestações atribuíveis à personalidade “estão sob 
controle do ego, a instância de governo psíquico-espiritual do homem”.

264
 

No mesmo sentido é a doutrina de Vives Antón, que pergunta se a definição 

da ação como exteriorização da personalidade realmente oferece uma base para 

identificar o que seja ação ou se não passa de um mero jogo de palavras, utilizando 

palavras aparentemente sinônimas. Dada a problemática ínsita aos conceitos de 

“exteriorização” e “personalidade”, seria preferível continuar com o menos 

problemático conceito de ação265. Ademais, a personalidade, enquanto “organização 

mais ou menos estável e duradoura do caráter, do temperamento, do intelecto e do 

físico de uma pessoa”266, nada diz sobre o que efetivamente é ação267. 

Há que se considerar ainda que falar de ação como exteriorização constitui ou 

uma mistificação ou uma simplificação tecnicamente insustentável, pois o sentido de 

uma ação, como roubar, falsificar ou vender se estabelece normativamente, de 

modo que o que há é uma interiorização, o sentido vai de fora para dentro, e o que a 
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estrutura anímica da pessoa expressa pode diferir desse sentido fixado desde 

fora268. 

Por fim, o recurso a manifestações que são dominadas ou domináveis não 

apresenta nenhuma vantagem frente à voluntariedade do causalismo ou à finalidade 

welzeliana269. 

 

10 Do funcionalismo sistêmico e da ação como causação do resultado 

individualmente evitável em Günter Jakobs 

 

Não herdou Günter Jakobs, expoente do funcionalismo sistêmico, radical, as 

idéias de seu mestre, Hans Welzel, a quem veio a substituir na cátedra da 

Universidade de Bönn. 

Jakobs parte da função estabelecida para o direito penal dentro do sistema 

social, afirmando que sem o esclarecimento da missão do Direito penal nada se 

pode afirmar a respeito de suas proposições dogmáticas. 

No sólo los conceptos de culpabilidade y acción (y muchos otros situados a 
inferior nivel de abstracción), a los que la Dogmática penal ha atribuido 
siempre expresamente una esencia o – mas descoloridamente – una 
estructura (lógica-objetiva, prejurídica), se convierten en conceptos de los 
que no cabe decir sencillamente nada sin tener en cuenta la misión del 
Derecho penal, sino que incluso el concepto de sujeto al que se le imputa se 
manifiesta como un concepto funcional. [...] 

Si se parte de la misión del Derecho penal y no de la esencia (o de las 
estructuras) de objetos de la Dogmática penal, ello conduce a una 
(re)normativización de los conceptos. [...]

270
 

Daí que, formalmente, o Direito penal se legitima mediante a aprovação 

conforme a Constituição das leis penais. Materialmente, a legitimidade das leis 

penais deriva do fato de serem necessárias para a manutenção da forma de Estado 
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e para a sociedade. Estas leis, porém, não possuem nenhum conteúdo específico, 

pois este depende do respectivo contexto de regulação, isto é, as realidades da vida 

social271. 

É assim que a missão do Direito penal é garantir a validade, a vigência da 

norma, garantindo assim as expectativas imprescindíveis para o funcionamento da 

vida, atuais e exigidas pelo próprio direito. É através dela que se configuram o 

Estado e a sociedade, e o direito deve assegurar a firmeza de ditas expectativas, a 

fim de que não sejam defraudadas. É, portanto, a vigência da norma, o bem jurídico-

penal272. 

Jakobs afasta-se da concepção clássica que entende os bens em seu sentido 

material, vulneráveis em si, como a vida, a saúde, a propriedade etc., entendendo 

que estes “bens”, valiosos e bons para o homem, podem ser considerados bens da 

vida, porém não bens jurídicos. Estes bens da vida podem tanto sofrer lesões 

advindas do próprio homem como atavés de um comportamento não evitável quanto 

de acontecimentos resultantes de forças da natureza, e portanto o Direito penal não 

pode garantir a existência de ditos bens, mas apenas frente a ataques de 

determinada espécie, àqueles resultantes de um comportamento imputável, isto é, 

atribuível ao homem como obra sua273. 

Assim, não é a vida, na causação de uma morte, um bem jurídico-penal; a 

vida é, aqui, apenas um bem positivamente valorado. O bem jurídico-penal é, isto 

sim, a norma que proíbe o homicídio evitável. 

El homicidio evitable tiene el sentido de una oposición a la norma 
subyacente en los delitos de homicidio, porque al autor se le hace 
responsable, a causa de su conocimiento (dolo) o cognoscibilidad 
(imprudencia) de haber elegido realizar el comportamiento que acarrearia 
consecuencias en lugar de otra alternativa inocua. La norma obliga a elegir 
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la organización a la que no siguén daños, pero el autor se organiza de modo 
que causa daño imputablemente: su proyecto de conformación del mundo 
se opone al de la norma. Sólo este punto de vista eleva el bien jurídico-
penal a la esfera en que se desarrolla la interacción social que interesa al 
Derecho penal: la esfera de la significación del comportamiento (delictivo) 
en tanto que negación del significado de normas y el reforzamiento de 
perseverar en el significado de la norma por medio de la reacción 
punitiva

274
. 

Dessa forma, o bem jurídico-penal “no puede ser atacado por un 

comportamiento como suceso externo, sino sólo por un comportamiento en tanto 

que suceso significativo”275. Temos, portanto, um retorno a Hegel, e atual parece ser 

a crítica que Liszt, no começo do séc. XX, fazia a este, crítica essa que serve 

igualmente a Jakobs: 

Segundo Hegel [...], a pena deriva da idéia, como absoluto. Tudo o que é 
não passa de um momento no desenvolvimento dialético da idéia. 
Primitivamente, o pensamento e a existência, a idéia e o ser, são 
instintivamente unos e indistintos; depois se separam e contrapõem-se pela 
reflexão, até que a especulação os reúne em uma unidade superior e 
consciente. Assim a pena é também a realização dialética da idéia do 
Direito, o aniquilamento do crime pelo poder ideal do Direito. Este é o 
império realizado da razão, a existência exterior da natureza racional da 
vontade. No crime, a vontade individual insurge-se contra a vontade geral; o 
crime está, pois, em contradição consigo e conseqüentemente é em si nulo. 
O crime é mera aparência e a essência desta aparência está em que ele a 
si mesmo se anula. Mas na sua existência exterior, o crime precisa ser 
declarado nulo; faz-se mister o reconhecimento de que ele é uma 
aparência, e isto se opera pela pena. Está é a manifestação da nulidade do 
crime, a constatação de sua existência ilusória; a pena é a negação da 
negação do direito (como negação do crime), e portanto a punição o 
restabelecimento do direito. Os vícios lógicos deste raciocínio são 
manifestos. Não é verdade que o crime em si seja nulo, e de nenhum modo 
se prova nem é demonstrável que a verificação da existência do crime se 
deva operar justamente pela pena

276
. 

Estabelecida a missão do Direito penal, Jakobs vai além, renormativizando os 

conceitos de toda a dogmática do fato punível, renormativização essa que alcança 

inclusive a noção de sujeito, que não é aquele pode ocasionar ou impedir um 

resultado, senão aquele que pode ser responsável por este277. 
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Como conseqüência desta missão e de sua teoria da pena, desenvolve 

Jakobs sua teoria do delito, desenvolvida enquanto teoria da imputação, influenciado 

pela sociologia sistêmica de Luhmann. 

Para a teoria da imputação interessa saber a quem será imputada a decepção 

da expectativa normativa, “a qué persona ha de castigarse para la estabilización de 

la norma”. Daí que “Ha de castigarse al sujeto que se comportado de contrariedad a 

la norma y culpablemente”278. 

As tradicionais categorias da ação (comportamento do sujeito), injusto 

(infração da norma) e culpabilidade constituem o caminho com o qual deverá se 

estabelecer o processo de imputação. 

Acerca do conceito de ação, Jakobs defende que não existe obstáculo algum 

a considerar como tal apenas os fatos que são inteiramente imputáveis, culpáveis, 

de modo que um comportamento humano contrário a norma (antijurídico), mas não 

culpável, não é uma ação completa, e sim imperfeita. Não se deve deduzir desta 

idéia que não existam ações quando estas forem conforme o Direito. Vincula Jakobs 

ação e imputabilidade (culpabilidade), sem consideração da antijuridicidade, de 

modo que podem ser imputadas não somente as más ações, como também as 

boas. É através dessa concepção que se pode perguntar pela pertinência de uma 

obra e de suas conseqüências ao seu autor279. 

Distinguindo entre direção da ação e controle do impulso, Jakobs considera 

que a pertinência do primeiro ao injusto e do segundo a culpabilidade não é uma 

questão a ser respondida do ponto de vista ontológico ou a partir da estrutura lógico-

objetiva das coisas, mas depende unicamente da decisão acerca de quais 
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expectativas são penalmente relevantes, a fim de assegurar a vigência da norma280. 

Segue Jakobs o caminho trilhado por Luhmann: 

El concepto penal de acción es, pues, una noción equívoca de lo que ha de 
analizarse; se trata de lo que es um sujeto, de lo que es mundo exterior 
para el sujeto y de cuándo se puede vincular la conformación del mundo 
exterior con el sujeto (imputársela)

281
. 

Dogmaticamente, Jakobs entende a ação como sendo “La causación del 

resultado individualmente evitable” 282 . Não se deve entender a causação de 

resultado no sentido dos delitos de resultado, no sentido de um resultado típico, e 

sim por “todos los movimientos corporales cognoscibles en su conformación y – si a 

sua vez son cognoscibles – de sus consecuencias.”283 

Entende Jakobs seja a evitabilidade “el supraconcepto que engloba el actuar 

doloso e (individualmente) imprudente. Doloso na medida em que abrange o 

conhecimento da ação e de suas conseqüências, e culposo, na medida da sua 

cognoscibilidade individual. 

Todo o dito serve para o delito comissivo. Considera que no delito omissivo 

também está presente a evitabilidade, em relação inversa, porém, com a motivação 

e o movimento corporal. Enquanto no delito comissivo, uma concorrência de 

impulsos consciente ou inconsciente conduz à formulação de um motivo para o 

movimento corporal causador do resultado, no omissivo o resultado seria evitável se 

o autor tivesse se motivado para impedi-lo e realizado os movimentos corporais 

necessários. 

Sendo a evitabilidade uma característica presente tanto na ação quanto na 

omissão, e utilizando-se do termo ação em seu sentido amplo, pode-se dizer que 
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ação é “un sucesso que designa una diferencia” entre um fazer e um omitir, 

independentemente de por quais destas alternativas opte o agente. Partindo de qual 

das alternativas se realiza, então a omissão é, ao lado da ação, uma forma de 

comportamento humano284. Exemplifica Jakobs: 

El que alguien cause evitablemente la muerte de outro, o no impida, de 
modo evitable (dolosa o imprudentemente), las condiciones suficientes, por 
otro origen ya existentes, de la muerte, a pesar de la diferencia entre acción 
e omisión, coinciden en la diferencia evitable entre las respectivas 
alternativas; se trata precisamente de la diferencia entre la vida y la 
muerte

285
. 

Daí conclui que “Conducta es la evitabilidad de una diferencia de 

resultado”286. 

Para Zaffaroni, Jakobs toma como modelo a culpa, ao contrário dos conceitos 

negativos de ação, que partem da omissão. Enfrenta, portanto, dificuldades 

análogas, pois o conceito construído é já o conceito de uma ação típica, e não pré-

jurídico. Ademais, a evitabilidade possui importância dentro da teoria do delito, mas 

não no conceito de ação. Por fim, a concepção da ação como evitabilidade permite 

separar a antijuridicidade (imputação objetiva), na qual a evitabilidade tem como 

base as expectativas normativas, e a culpabilidade (imputação subjetiva), como 

evitabilidade individual, fazendo surgir uma cisão do dolo em componentes 

cognoscitivos (no injusto) e volitivos (na culpabilidade)287. 

 

11 Dos conceitos negativos de ação 

 

A teoria negativa de ação foi primeiramente formulada por Herzberg, que 

toma de empréstimo o princípio de imputação próprio do tipo, conhecido como 
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“princípio da evitabilidade”, de Kahrs, e o transforma em base do conceito de ação. 

Esta, porém, não é um conceito pré-jurídico, antes, encontra-se integrada ao tipo288. 

Segundo Kahrs, “un resultado puede imputarse a su autor cuando no lo ha 

evitado, pese a que podía hacerlo y el ordenamiento jurídico le obligaba a ello”289. 

Herzberg rechaça seja a evitabilidade útil apenas como teoria da imputação, e daí 

seu conceito de ação, compreensivo do fazer e do omitir, como sendo “evitable no 

evitación en posición de garante”290. 

Como afirma Juarez Cirino dos Santos, o 

Fundamento do conceito negativo de ação é a possibilidade de direção da 
vontade em comportamentos contrários ao dever socialmente danosos: o 
autor deve ter a possibilidade de cumprir o dever, mediante evitação do 
comportamento proibido, por ação ou omissão de ação, ou seja, deve ter o 
poder de influir sobre o curso causal concreto determinante do resultado

291
. 

Assim, exemplifica Roxin com o delito consumado de resultado, afirmando 

que segundo o conceito negativo de ação, tanto o autor de uma comissão quanto o 

de uma omissão não evitam “algo”, na medida em que aquele poderia ter se 

retraído, desistido, evitado sua ação, enquanto este poderia ter interferido no curso 

causal impedindo, evitando o resultado292. 

É nessa possibilidade de evitar o comportamento proibido, seja mediante a 

retração da comissão, seja mediante evitação do resultado na omissão, que se 

fundamenta a obrigatoriedade da norma penal293. 

Como essa evitabilidade, entretanto, pode ser ad infinitum, Herzberg exige a 

“posição de garante”, no sentido de uma responsababilidade especial própria de 
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determinado gupo de pessoas. Essa posição de garante é comum aos delitos 

omissivos (impróprios), mas nova para os delitos comissivos, nos quais “en el 

movimiento corporal delictivo la persona se actualiza como foco potencial de 

peligro”, sendo, portanto, responsável por sua evitação294. 

É importante lembrar que essa posição de garante  

no es una anticipación del ámbito de la antijuridicidad ou del de la 
culpabilidad. Significa solamente quer el acontecimiento es imputable a 
quien no lo evito, y que debe ser también tenido como garante da la licitud o 
ilicitud

295
. 

Trilha o mesmo caminho o modelo psicoanalítico e impulsológico de 

Behrendt, que entende a ação e a omissão como “no evitación evitable de la 

situación típica” 296 , conceito esse aliado às “manifestações da destrutividade 

humana, que exprimem as pulsões instintivas do id sem o controle do superego”297. 

Criticos, afirmam Jescheck e Weigend que esse conceito, por sua obviedade, 

não apresenta nenhuma vantagem em relação aos demais, e acrescenta ainda que 

a evitabilidade de um resultado penalmente relevante não é um problema da ação, 

mas sim um problema da imputação do acontecimento posterior à ação de seu 

autor298. 

Igualmente, Vives Antón, que considera que com o recurso ao dever ou a 

posição de garante não se define a ação em geral, e sim um fragmento do tipo, pois 
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este dever ou posição de garante determinam a tipicidade de uma ação, mas não 

sua existência299. 

Também Cirino dos Santos, para quem as inovações de Herzberg parecem 

criticáveis, pois 

conceitualmente, a existência da ação humana independe da existência do 
tipo legal; metodologicamente, é desaconselhável congestionar a área 
complexa do tipo legal com problemas ou questões de natureza extra-
típica

300
. 

Bem como quanto à construção de Behrendt, afirmando que 

Não obstante a honestidade de propósitos, parece impróprio reduzir os 
conceitos fundamentais da psicanálise aos limites funcionais do conceito de 
ação (ou de ação típica): as categorias psicanalíticas contêm um potencial 
teórico-explicativo de natureza criminológica que transcende os limites do 
conceito de ação (ou de ação típica), para tentar apreender o sentido 
concreto das ações humanas na plenitude do significado incorporado por 
todos os atributos do conceito de crime

301
. 

O princípio da evitabilidade em que se baseiam as concepções negativas da 

ação permeia todos os níveis analíticos da teoria do delito, de modo que não pode 

ser apresentado como uma característica específica do conceito de ação302. 

 

12 Da teoria significativa da ação de T. S. Vives Antón 

 

A teoria significativa da ação, cujo maior expoente é a figura de T. S. Vives 

Antón, é tributária das contribuições filosóficas de Ludwig Wittgenstein, P. Winch e 

Jürgen Habermas, especificamente, da teoria da ação comunicativa desenvolvida 

por este último. Vives Antón expõe literalmente as palavras deste, que afirma: 

«- Para el análisis del concepto de acción es fundamental el concepto de 
seguir una regla, mientras que el aspecto de actividad teleológica o 
consecución de fines sólo se torna relevante para planteamientos causales. 
Del concepto de seguir una regla se sigue un concepto de capacidad de 
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acción, conforme al cual un sujeto a) sabe que sigue una regla b) (si) en las 
circunstancias apropriadas está en condiciones de decir qué regla está 
siguiendo, es decir, de indicar el contenido proposicional de la «conciencia 
de regla». 

- Por vía de una modificación (privativa de esta precomprensión cotidiana) 
podemos interpretar «conforme al modelo» de la observância consciente de 
una regla el comportamiento animal orientado a la consecución de un fin, 
interpretación en la que atribuímos al animal una conciencia de regla, en si 
susceptible de explicitación, pero que el próprio animal no seria capaz de 
explicitar. 

- Hablamos de «mero» comportamiento cuando no cabe presuponer una 
conciencia implícita de regla, pero sí una capacidad de acción mínima, en el 
aspecto de que el organismo de que se trate puede distinguir «en algún 
sentido» entre hacer y dejar de hacer, por un lado, y hacer y padecer, por 
otro»

303
. 

Assim o homem é o único capaz de atuar, pois sabe que segue uma regra e é 

o único capaz explicitar seu conteúdo, não o definindo verbalmente, mas antes 

mostrando as competências para realizar as operações simbólicas prescritas por ela, 

diferentemente dos animais que apenas se comportam, conduzem suas ações a 

consecução de um fim. 
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CAPÍTULO III 

DA CAPACIDADE DE RENDIMENTO DA TEORIA FINAL DA AÇÃO 

 

1 Da teoria final da ação enquanto elemento unitário 

 

Para Welzel ação humana é o exercício de atividade final, ou, em outras 

palavras, a sobredeterminação da causalidade pela finalidade304. Interessa saber 

aqui se tal conceito é compreensivo das ações típicas comissivas dolosas e 

culposas e das ações típicas omissivas, formas de manifestação da conduta delitiva. 

No que compete a sua função de elemento unitário, de fundamento do 

sistema da teoria do delito, a teoria final da ação não oferece qualquer dificuldade 

em relação aos tipos comissivos dolosos de ação305, nos quais há congruência entre 

o fim querido pelo agente e o tipo objetivo. Destarte, deter-se-á, aqui, ao estudo dos 

tipos comissivos culposos e dos tipos omissivos de ação. 

 

1.1 Dos tipos comissivos culposos de ação 

 

A construção dogmática do delito culposo é de origem bem recente. Em sua 

unidade, a idéia de culpa permaneceu estranha inclusive ao Direito romano 306 . 

Apenas com a tecnização da vida humana, a partir da motorização surgida com a 

Revolução Industrial na vida moderna, tornou-se necessário conferir um tratamento 
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sistemático a ditas condutas. Por essa razão, a culpa foi tratada incidentalmente 

dentro do Direito Natural e do sistema hegeliano. 

Para o Direito Natural, apenas o delito doloso era um verum crimen, enquanto 

que o culposo era um quase delictum ao qual se aplicava uma poena 

extraordinária307. 

Hegel tratava, em sua Filosofia do Direito, unicamente da ação dolosa. Foram 

os seus seguidores, como Köstlin, que procuraram vincular o comportamento 

culposo com o doloso: 

era el comportamiento negativo de la voluntad, en lo cual al mismo tiempo 
había algo positivo, esto es, el saber y querer de la condición de la cual se 
originaba como consecuencia posible un resultado que lesionaba el 
Derecho

308
. 

O causalismo acentuou a dificuldade de incluir na concepção de Hegel a ação 

culposa, e desenvolveu a sua teoria do delito, mas não foi capaz de fundamentar a 

antijuridicidade da ação culposa. Foi Engisch quem descobriu que entre a causação 

e a culpabilidade há um terceiro elemento, a saber, a falta de “cuidado externo”. 

Cambiante também foi o desenvolvimento dado à ação culposa dentro da 

teoria final da ação. “La propia teoría final de la acción en un principio no aprehendió 

correctamente el delito culposo”309. 

Em seu Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts in seinen 

Grundzügenn, no ano de 1940, Welzel concebeu a ação culposa “primeramente 

como «forma rninuciada» de la actividad humana final, como «una forma 

defectuosa» de la conducta dolosa”310. Como afirma Cerezo Mir, essa tentativa de 

definir a conduta culposa partindo da conduta dolosa foi objeto de servera crítica, 
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pois não era possível incluir a conduta culposa em um conceito de ação marcado 

pela finalidade, fato este que levou Welzel a retificar seu entendimento e a deduzir 

as conseqüências necessárias de suas premissas311. 

É assim que, no ano de 1949, em sua obra Das deutsche Strafrecht in seinen 

Grundzügen, a ação culposa se converte “«en una forma de acción completamente 

independiente junto a la acción dolosa»312”. Welzel distingue a ação em sentido 

estrito (a ação dolosa) da ação em sentido amplo (a ação culposa). Deseja Welzel 

manter a unidade do conceito de ação com o caráter comum da atividade final. Nos 

delitos dolosos essa finalidade era real, enquanto nos culposos, “existe una 

«causación que era evitable mediante una actividad final»”313. Ocorre aqui uma 

equiparação entre a atividade final real e a atividade final possível. Esta formulação, 

porém, ia de encontro à própria metodologia welzeliana, baseada nas estruturas 

lógico-objetivas, pois para se chegar ao comportamento idealizado capaz de evitar a 

lesão ao bem jurídico, para se descobrir a finalidade que o agente deveria eleger a 

fim de evitar o delito, fazia-se necessário recorrer ao plano normativo314. Nesse 

sentido é a crítica de Rodriguez Muñoz, para quem um conceito de ação assim 

desenvolvido não pode cumprir a sua função de elemento unitário. Críticos também 

foram Edmund Mezger 315 , assim como os próprios discípulos de Welzel, como 

Werner Niese316. Ambos partiam da idéia de que a finalidade é um dado do ser, logo 
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ou “é” ou “não é”317. O apelo à finalidade potencial traz consigo uma confusão de 

instâncias – e registre-se aqui que essa confusão afeta simultaneamente a função 

de elemento unitário e a de elemento de enlace do conceito de ação – pois a 

finalidade potencial é meramente um critério jurídico-normativo, e enquanto tal não 

pode ser fundamentada na esfera ontológica, mas apenas no plano do dever. Assim, 

o apelo a evitabilidade trazia para o conceito de ação aspectos que deveriam ser 

analisados na culpabilidade. Também do ponto de vista terminológico Welzel não 

pode chegar a um conceito unitário de ação, pois ainda que a ação dolosa e culposa 

fossem tratadas sob a rubrica comum da “estrutura fundamental da ação”, estas 

eram tratadas desde o princípio como formas de ações distintas318. 

Novo desenvolvimento é encontrado na primeira e segunda edições do seu 

Das neue Bild des Strafrechtssystems. Neste trabalho, Welzel abandona a idéia de 

finalidade potencial e a divisão formal do conceito de ação, e passa a tratar, sob a 

rubrica da “estrutura fundamental da ação”, apenas da ação dolosa, sendo a ação 

culposa apenas mencionada em uma passagem posterior, sob a epígrafe da “ação 

dentro dos tipos do Direito Penal”. Os tipos de ação culposa são assim aqueles que, 

no que diz respeito a suas conseqüências causais, não apresentam a mínima 

direção final juridicamente exigida; nestes, as conseqüências da ação produzidas 

finalmente são juridicamente irrelevantes, razão pela qual não estão descritas no 

tipo. Assim, o tipo de injusto dos delitos culposos consiste na lesão ou perigo de 

lesão de um bem jurídico produzidos de um modo puramente causal, por uma ação 

que não apresenta a mínima direção final exigida319. 
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Esse é também o pensamento apresentado por Welzel no seu Derecho penal, 

1956, traduzido do alemão por Carlos Fontán Balestra com a colaboração de 

Eduardo Friker. Assim afirmava: 

Mientras el  tipo de lo  injusto de  los delitos dolosos se  refiere  a aquellas  
acciones  cuyas  consecuencias,  logradas  finalistamente,  lesionan  el  
orden  jurídico,  el  tipo  de lo  injusto de  los delitos  culposos comprende,  
precisamente,  las  lesiones  de  bienes jurídicos  producidas  no  
finalistamente, ocasionadas  de modo  puramente  causal;  de  acciones 
cuya meta final propuesta,  como tal,  no  lesiona  el orden  jurídico

320
. 

Welzel trabalha com o exemplo daquele que limpa descuidadamente um fuzil 

e lesiona mortalmente um terceiro. Em tipos de injustos como esses, se exige a 

lesão do bem jurídico ou a sua exposição a perigo. Essa lesão, contudo, não é 

causada finalmente, e sim causalmente. Antijurídica não será, portanto, apenas a 

lesão de bens jurídicos provocada pela vontade humana, e sim aquela que se 

corresponde causalmente com uma manifestação de vontade de determinada 

classe321. 

Reconhece Welzel que o delito culposo não se esgota, porém, na lesão de 

bens jurídicos, mas pressupõe um disvalor da ação, ainda que estruturado 

diferentemente dos delitos dolosos.  

Si éste se fundamenta en la sobredeterminación finalista real del acontecer 
externo, en lo injusto de los delitos culposos, falta precisamente, dicha 
superdeterminación finalista real con miras al resultado adecuado al tipo. Es 
distinto con miras al resultado jurídicamente irrelevante, como sería el 
limpiar la escopeta en el ejemplo dado. El disvalor específico de acción de 
los delitos culposos, no radica, por tanto, en la dirección finalista que ha 
desplegado realmente el autor (limpiar  la  escopeta), sino en la dirección 
finalista impuesta, que va más allá, y que el autor no ha impreso a su 
actividad; por lo tanto, en la falta de una acción finalista real, de acuerdo con 
la dirección finalista impuesta. Como ya se ha dicho muchas veces, el tipo 
de lo injusto de los delitos culposos contiene, en este sentido, un elemento 
de omisión, que pone los tipos  culposos, en varios aspectos, en una línea 
paralela a la de los delitos impropios de omisión. El disvalor de acción de los 
tipos culposos consiste en la omisión de una dirección finalista mejor, 
impuesta por el derecho con miras a evitar lesiones de bienes jurídicos.

322
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Daquele que deseja participar, sem restrições, da vida social, o direito exige 

que atue com um mínimo de direção finalista, com o fim de permitir a integridade dos 

bens jurídicos. Exige o direito o respeito ao dever objetivo de cuidado, ao dever de 

observância da diligência necessária. Somente as ações que violarem esse dever 

serão antijurídicas323. 

Segundo essa concepção, era pessoalmente reprovável o autor que 

lesionasse um bem jurídico através da lesão do dever objetivo de cuidado, vez que 

com atenção poderia conhecê-lo, e com prudência, evitá-lo. 

Essa concepção, contudo, não resolve a situação. Rodriguez Muñoz afirma 

que a concepção welzeliana segundo a qual não há outra ação que não a dolosa 

demonstra a incapacidade da doutrina finalista de compreender a essência dos 

delitos culposos. Além do mais, é evidente que também nos delitos culposos há uma 

ação final, mas esta finalidade é irrelevante para o Direito, enquanto que o que é 

relevante para este encontra-se fora da ação324. Com o deslocamento do problema 

da esfera ontológica para a normativa, o finalismo nega a si mesmo, vez que o autor 

é castigado pelo resultado causado, mas esta causação não é uma ação. O conceito 

de ação finalista coincide funcionalmente com o conceito causal de ação, pois exige 

apenas um nexo causal entre a ação final e a regulação do tipo, não supõe nem 

exige mais que a origem volitiva da conduta. Acrescente-se que com o afastamento 

da culpa da esfera ontológica para a normativa o problema persiste; enquanto a 

categoria da finalidade potencial obrigou o finalismo a recorrer à culpabilidade, o 

enfoque normativo antecipou o juízo da antijuridicidade. 

A concepção derradeira de Welzel começa a se formar a partir da terceira 

edição do seu Das neue Bild des Strafrechtssystems e da sexta edição do seu Das 
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deustche Strafrecht. A ação culposa volta a doutrina da ação, e é entendida como 

uma ação final que tem conseqüências acessórias não-finais, puramente causais, 

que poderiam ter sido evitadas mediante uma melhor direção da ação na eleição e 

aplicação dos meios, incluindo o próprio movimento corporoal. A ação culposa é 

assim uma ação final e somente sob a ótica da teoria finalista pode ser explicada. 

A conduta culposa, assim como a dolosa, é compreendida como uma 

atividade finalista, em que há a escolha dos fins, a escolha dos meios e a 

exteriorização da conduta. O tipo culposo abarca, assim como o doloso, uma 

finalidade, porém, enquanto neste a finalidade do agente constitui a matéria de 

proibição, naquele a finalidade é irrelevante, atentando o legislador para o mau uso 

dos meios na exteriorização da conduta. Assim se pronuncia Welzel: 

Sólo con la compreensión que el momento esencial del hecho culposo no 
reside en el resultado, sino en la clase y modo de ejecución de la acción 
(esto es, la contravención del cuidado), se abrió camino para una 
explicación conforme a la estructura de la acción culposa. Los tipos de los 
delitos dolosos y culposos compreenden la acción final (dirigida) desde 
distintos puntos de vista: mientas los tipos de los delitos dolosos (dolosos en 
el sentido de dolo de tipo) compreenden la acción final en la medida que su 
voluntad de acción está dirigida a la realización de resultados (objetivos) 
intolerables socialmente, los tipos de los delitos culposos se ocupan (no 
tanto de los objetivos, sino más bien) de la clase de ejecución de la acción 
final en relación a consecuencias intolerables socialmente, que el actor o 
bien confia en que no se producirán o ni siquiera piensa em su producción, 
y compreenden aquellas ejecuciones de acción (procesos de dirección) que 
lesionaron el cuidado requerido (para evitar tales consecuencias) en el 
ámbito de relación

325
. 

Aliás, esta concepção da ação culposa como uma ação final não é nova. 

Sobre isto, é notável o que escreveu Tobias Barreto, que considerava a culpa, ao 

lado do dolo, a diferença específica da responsabilidade criminal, enquanto gênero 

próximo: 

Na opinião de von Buri a estructura da vontade, no dominio da culpa, é a 
mesma que no dominio do dolus; só ha a notar que do culpado não se dirige 
ao resultado criminoso, porém a um outro alvo... A consciência de que, 
pondo de lado o necessário exame das relações dos factos e das cousas, 
pode-se causar um effeito delictuoso, aliás, evitável, - forma o momento da 
culpa. 
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Conformo me com esta opinião. Se os factos causaes, como eu disse á 
cima, são-no justamente, por não haver nexo algum entre elles e a vontade, 
os factos culposos se caracterisam por qualquer relação, mais ou menos 
mediata, que se possa estabelecer da vontade para com elles. 

Fallo de relação mediata, porque a immediata já entende com o dolo. Não 
ha culpa, não há culpado sem o querer de alguma cousa. Mas a culpa não 
está mesmo nessa alguma cousa, que se quer, ou que se quis; o 
acontecimento é que fá-la surgir, posto que elle não seja effeito da vontade. 
Entre o acontecido e o querido ha sempre desproporção. O que acontece é 
mais do que aquilo que se quer. A questão dos crimes culposos não está 
em determinar-se o valor desse plus de facto acontecido, mas em achar o 
valor e extensão do objecto querido

326
. 

Quanto ao resultado causado, cuja relevância é expressa nos tipos de delitos 

culposos, resta fora da ação finalista. Como afirma Cerezo Mir, Welzel não pode 

estabelecer a relação entre resultado e ação na esfera ontológica. A relação entre 

ambos só pode ser estabelecida na esfera valorativa dos tipos de injusto, conclusão 

esta que não invalida a teoria final da ação enquanto elemento básico. O conceito de 

ação só se desvirtuaria de sua função se se exigisse dele que compreendesse todos 

os elementos que pertencem ao tipo de injusto327. 

Com esta reformulação Welzel permite a adequada compreensão da ação 

culposa como uma ação final, tornando assim o conceito finalista de ação apto a 

cumprir a sua função de elemento básico. A tipicidade e a antijuridicidade de uma 

ação culposa podem ser perfeitamente explicadas, enquanto que na culpabilidade é 

avaliada a possibilidade de reconhecimento ou não da antijuridicidade, do 

desrespeito ao dever de cuidado. 

As sucessivas retificações de Welzel no campo da teoria do delito culposo 

não devem servir como prova de sua fragilidade e incapacidade, como comumente 

se supõe, mas servem antes como exemplo de sua força revitalizadora. “Já alguma 
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vez conduziste até ao fim um pensamento, sem teres tropeçado numa 

contradição?”328 

 

1.2 Dos tipos omissivos de ação 

 

A natureza da omissão sempre foi um problema jurídico-penal. Seria a 

omissão uma modalidade de conduta ou uma mera estrutura típica? 

Welzel opta pela primeira opção, ao afirmar que “Junto a la acción aparece la 

omisión como una segunda forma independiente dentro de la conducta humana, 

suscetible de ser regida por la voluntad dirigida por el fin”329,330, completando que 

também o Direito penal se ocupa da omissão, dos delitos de omissão, que são 

aqueles nos quais as normas jurídicas “ordenan efectuar acciones para la 

producción de resultados socialmente deseados o para evitar aquellos socialmente 

indeseados”331. 

Ontologicamente, porém, a omissão não é uma ação, e não poderia ser 

diferente, vez que a causalidade é exclusiva da ação. Assim afirma Welzel que ação 

e omissão se comportam como A e não-A, de forma que são subclasses 

independentes dentro do gênero “conduta”, regida por uma vontade final332. 

Enquanto conceito transitivo-negativo, não existe omissão em si, mas sempre 

omissão de ação determinada. Welzel define a omissão como omissão de uma ação 

possível do autor, que está subordinada ao seu domínio final, à sua finalidade 
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potencial. Em outras palavras, omissão é a não produção da finalidade potencial 

(possível) de um homem em relação a uma determinada ação; não é um não fazer 

nada, mas antes um não fazer uma ação possível subordinada ao poder final de 

uma pessoa concreta333. 

Importa ressaltar que, com essa definição, surge um novo denominador 

comum entre ação e omissão, a chamada “capacidade de ação”, cujos requisitos 

derivam da estrutura final da ação. 

Para alcanzar el fin de la acción, el sujeto tiene que conocer la situación en 
la que ella debe producir sus efectos, además tiene que estar en condición 
de reconocer y de poder selecionar los medios aptos para llevar a efecto el 
objetivo (“capacidade de planeamiento”); por último tiene que tener la 
posibilidad real física de emplear los medios elegidos y de ejecutar el acto 
planeado.

334
 

É este domínio do fato concretamente possível ou final potencial de uma 

pessoa que converte o seu não-fazer em omissão, de modo que nem a causalidade 

nem a finalidade atual são próprias da omissão. 

Este pensamento recebeu duras críticas, que se dividem em dois fatores: a) 

ausência de uma sobredeterminação causal, em razão de que o curso causal nos 

crimes omissivos é produto de fatores estranhos à conduta; b) impossibilidade de 

reduzir o conceito de omissão a um plano pré-típico, a um plano ontológico, baseado 

em estruturas lógico-objetivas335. 

O primeiro destes fatores é lembrado por Jescheck, quando afirma que 

la dirección del proceso causal a través de impulsos de la voluntad, 
característica del curso causal de la acción final se encuentra ausente en la 
omisión, con independencia de lo intensa que sea la colaboración 
emocional del “autor” en el acontecimiento que tiene lugar ante él

336
. 

Também para Roxin o conceito final de ação não é adequado 
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como elemento base del sistema jurídicopenal, ya que no se acomoda a los 
delitos de omisión; pues, como el omitente no es causal respecto del 
resultado y por tanto no dirige ningún curso causal, tampoco puede actuar 
de modo final. Con ello la teoria final de la acción vuelve a estar en la 
bipartición del sistema, que ya Radbruch desde la perspectiva del concepto 
natural reconocía que era inevitable

337
. 

A superação dessa dificuldade exige que se faça uma adequada 

compreensão da conduta omissiva. 

Sabido é que a omissão requer uma referência normativa, de modo que não 

há que se falar nesta antes da tipicidade. Neste sentido está a teoria do aliud agere 

(outro agir), formulada por Luden338 no ano de 1840. 

En efecto, ausente en él la preocupación conceptual y sistemática, Luden 
pensaba ante todo en la posibilidad de atribuir virtualidad causal a la 
omisión y creyó encontrar dicha causalidad en el “hacer distinto” del 
sujeto

339
. 

A causalidade da omissão está hoje completamente superada, 

sobressaltando apenas o papel que esse “fazer distinto” ocupa na configuração do 

conceito de omissão. Alguns (Delitala, Grispini, Bacigalupo, Santoro, Rodríguez 

Mourullo, Zeppieri) o identificam com a omissão340, enquanto outros (Maçior, Ranieri) 

afirmam que a omissão deriva de um juízo sobre esse “fazer distinto”341, sendo esse 

segundo entendimento alvo de severas críticas, destacando-se entre elas o fato de 

ser possível que o sujeito não esteja fazendo nada, ou que o que esteja fazendo 

seja irrelevante, pois relevante é que não cumpriu com o devido etc. 

Para alcançar a solução dessa problemática e dar início a sua tomada de 

posição, Silva Sanchez procura responder a duas questões fundamentais: a) é 
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correta a identificação do conceito de omissão com esse “agir diverso”?, e; b) é 

correta a tese de que o conceito de omissão resulta de um juízo normativo sobre o 

“nada”?342 

Respondendo a primeira, afirma que essa identificação não é correta. 

La omisión no es esse hacer, sino una interpretación de él. No es ese hacer, 
porque este, en si mismo, es susceptible de ser muchas cosas, de tener 
muchos sentidos. Cuál de ellos debe seleccionarse no es algo que pueda 
decidirse de modo absoluto, sino que dependerá del punto de vista 
adoptado. En nuestro caso, éste ha de ser el de los tipos penales. En 
definitiva, la omisión no es ese hacer sino un sentido que se le atribuye 
partiendo de la referencia de un determinado tipo penal. La visión de ese 
hacer como “distinto” (distinto respecto de algo: lo adecuado para la 
protección del bien jurídico) implica precisamente un juicio sobre él

343
. 

Respondendo a segunda questão, considera que 

No es preciso entrar a considerar lo chocante de un enunciado que versara 
sobre la nada, pues de ésta parece imposible predicar cosa alguna. Aun sin 
examinar esto, cabe poner de relieve algo que, a partir de la concepción 
negativo-transitiva de la omisión, resulta evidente. En efecto, es comúmente 
aceptado que a la omisión en sentido penal no tiene por qué corresponder 
un estado de total pasividad o inactividad del sujeto. Sentado esto y 
admitida la posibilidad de que el sujeto este haciendo algo al omitir, resulta, 
como mínimo, discutible sostener que el juicio constitutivo de omisión no se 
asienta en ello – lo único real, efectivo – y sí en un no-ser que, por 
definición, no existe. Las cosas son más claras: a) de modo previo al juicio 
no existe la nada, pues el sujeto estará “haciendo algo”; b) la visión de ello 
como “no-hacer-(otro)-algo” es precisamente consecuencia del juicio

344
. 

Diferente é a opinião de Zaffaroni, que ao tratar da exteriorização da omissão, 

afirma ser esta a conduta efetivamente praticada. 

Para evitar que se conceptúe como conducta una conducta que no se 
exterioriza, se acudió al aliud agere, y también para evitar que la conducta 
se configure con una mera posibilidad de voluntad, se echó mano del "otro 
hacer", de  la conducta efectivamente realizada. En verdad el problema se 
plantea en los siguientes térmínos: a) se admite que puede haber delito sin 
exteriorización de voluntad y sin voluntad que exteriorizar (lo que implica 
aceptar que hay delito sin  conducta) o b) se acepta que la conducta es la 
efectivamente realizada (el "agere aliud"). En cualquier caso lo que 
logicamente no puede hacerse es mezclar ambas posibilidades y echar 
mano del  “aliud agere" para corporizar una alucinaclón de conducta. 
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Si la manifestación de la conducta delictiva es la de la conducta realizada y 
la voluntad también, creemos que se impone concluir que la conducta 
prohibida será la efectivamente realizada

345
. 

A razão parece estar com Silva Sanchez. A omissão, por exemplo, da mãe 

que se entretém com o programa televisivo quando deveria amamentar seu filho 

recém-nascido não esta nesse outro agir – assistir televisão – mas no juízo que se 

faz sobre esse agir e o agir esperado pela norma. A omissão não é assim esse aliud 

agere, mas o juízo sobre esse aliud agere. 

De toda forma, pode-se concluir, acompanhado por Silva Sanchez, Zaffaroni e 

Guaragni, em favor da natureza normativa da omissão, que juridicamente não é um 

“não fazer” por parte do autor, e sim implica em um “não fazer aquilo que deveria ser 

feito”, um “não fazer aquilo que a norma ordena”. Não há uma conduta omissiva per 

si, só quando não se realiza um comportamento esperado 346 . Destarte, 

ontologicamente a omissão não existe, o que existem são ações, ainda que diversas 

das exigidas pelo ordenamento. 

Guaragni cita o exemplo do salva-vidas que pré-figura o afogamento de um 

banhista, mas não necessariamente se mantém inerte. Ao contrário, ocupa-se de 

atividades outras (praticar cooper na beira do mar, ou arbitrar uma partida de vôlei) 

que o impossibilitam de realizar o salvamento347. Tais ações efetivamente praticadas 

são sobredeterminações de cursos causais pela finalidade, e só configuram 

omissões pelo fato de serem ações diversas da exigida pelo tipo penal. Com a 

devida vênia, permitimo-nos acrescentar, tais ações não constituem omissões, mas 

o juízo que se faz destas ações efetivamente praticadas, que não são adequadas 
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para a preservação do bem jurídico, permite-nos o a interpretação desta ação como 

uma omissão (típica). 

Não é, portanto, a ação efetivamente realizada, final em si, que interessa ao 

direito. E o dado de que referida ação não interesse ao direito não altera o fato de 

que há, em realidade, uma ação final.  

“[...] sobre la base de lo que realmente efectúa el sujeto, la omisión surge al 

constatarse, en el enjuiciamiento típico, la discordância entre ello y lo que las 

expectativas de protección de bienes jurídicos requieren activamente de aquél”348. 

Tudo isto teria o condão de invalidar a teoria finalista da ação enquanto 

elemento unitário? Em verdade, em que pese a contradição do aqui defendido com o 

exposto pelo próprio Welzel, é de se concordar com este quando afirma que a teoria 

finalista da ação não nasceu perfeita como Atenas do cérebro de Zeus, de modo que 

segue necessitando de um fatigoso trabalho a fim de perfeccioná-la349. 

Daí que a pergunta de se a omissão é uma ação final, deve-se responder que 

a ação objeto do juízo que constata a presença de uma omissão é uma ação final, 

do contrário, não haveria ação, conduta, muito menos tipicidade. 

Óbvio parece estar, assim, que a função ora em análise – de elemento 

unitário –, é, antes de tudo, um falso problema. Alicia Gil Gil, acerca dos delitos 

dolosos e culposos, escreveu 

No es posible encontrar um concepto unitário de acción «que englobe 
las acciones dolosas e imprudentes», porque los conceptos dolo e 
imprudência no pertenecen a la acción, sino al tipo. Sólo es posible 
encontrar un concepto de acción que sirva para explicar todos los 
tipos – dolosos e imprudentes [acrescentamos: omissivos] –. Y tampoco 
es posible que dicho concepto suponga la relevancia  de todos los 
elementos del mismo de la misma manera en el tipo doloso que en el 
imprudente, pues entonces no habría distinción entre estas dos clases de 
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delito y lo cierto es que ambas se excluyen mutuamente por la exigencia en 
el primero de una finalidad referida a la realización del tipo – dolo – y no en 
el segundo.

350
 

Só na esfera do tipo é que existem “ações” dolosas, culposas e omissivas, de 

modo que soa inapropriado falar destas como modalidades de conduta, quando, em 

verdade, não passam de estruturas típicas. 

Da mesma forma, Zaffaroni considera referidas estruturas como pertencentes 

ao tipo, e afirma que talvez uma nova terminologia pudesse afastar os mal-

entendidos existentes na matéria, substituindo as expressões "tipo doloso", "conduta 

dolosa", "dolo do sujeito", "dolo no tipo", por "tipos de finalidad proibida", a expressão 

“tipo culposo”, “ação culposa”, por "tipos de cuidado devido"351, e a expressão “tipos 

omissivos”, “ações omissivas”, por “tipo de conduta devida”, acrescentamos. 

Concluindo, pode-se dizer, na companhia de Zaffaroni, que 

De omisión sólo podrá hablarse a nivel típico, que será cuando tengamos 
dísponible la referencia normativa que el concepto requiere. A nível pretipico 
negamos que haya "omisiones";  sólo hay acciones [finais, acrescentamos]. 
A nível típico hay tipos activos y tipos omisivos [e dolosos e culposos, 
acrescentamos]. Los tipos actiyos describen la conducta prohibida; los tipos 
omisivos describen la conducta debida, quedando prohibidas las que de 
ellas difieren (aliud agere). Se trata de una técnica legislativa diferente 
para individualizar conductas prohibidas

352
. 

 

2 Da teoria final da ação enquanto elemento de enlace 

 

Na sua função de elemento de enlace, a ação deve preencher dois requisitos: 

a) ter força expressiva o suficiente para ancorar os extratos da tipicidade, 

antijuridicidade e culpabilidade, e; b) manter sua neutralidade, não antecipando para 

si o conteúdo valorativo dos seus predicados353. Aqui nasce, em tese, dois supostos 
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problemas para a teoria final da ação. O primeiro diz respeito aos tipos comissivos 

dolosos de ação, em que o conceito jurídico de dolo confundiria-se com o conceito 

ôntico-ontológico de finalidade na ação humana, de forma que a o conceito de ação 

anteciparia para si o conteúdo da tipicidade, perdendo sua neutralidade. O segundo 

problema diz respeito à força expressiva do conceito final de ação para suportar a 

tipicidade culposa, posto que nesta a finalidade perseguida pelo agente é jurídico-

penalmente irrelevante, enquanto o resultado de sua ação, este sim relevante, não é 

final. 

 

2.1 Dos tipos comissivos dolosos de ação 

 

“Delito no es únicamente voluntad mala, sino que voluntad mala que se 

realiza en un hecho”354. 

Essa vontade é representada pelo conceito de dolo, que remonta ao Direito 

romano tardio. Assim, o escrito do Imperador Adriano: “In maleficiis volutas 

spectatur, non exitus” (Dig. 48, 8, 14). Em contrapartida, o Direito comum conservou, 

durante muito tempo, a idéia de responsabilidade pelo resultado, deixando impunes 

apenas aqueles casos que apareciam como obra do azar. Foram os pós-glosadores 

que reintroduziram o conceito de dolo do Direito romano como pressuposto dos 

delitos graves.355 

A teoria causalista da ação, como visto, compartimentalizava o delito segundo 

a distinção “objetivo-subjetivo”. Todo objetivo, o processo causal externo, cabia a 
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antijuridicidade, enquanto a culpabilidade era entendida como o relacionamento 

psíquico do autor com o resultado externo de sua conduta. 

Com a descoberta dos chamados elementos subjetivos do tipo, porém, 

perdeu sentido a tradicional divisão causalista. Ficou patente que em muitos tipos é 

impossível falar do injusto sem se recorrer a determinados elementos de natureza 

anímica-subjetiva. Assim, por exemplo, o delito de furto, que para além da subtração 

de coisa alheia móvel, exige a vontade de apropriação da coisa, sem a qual este tipo 

não estará caracterizado. Essa descoberta, contudo, não conduziu a uma nova 

dogmática, vez que o injusto continuou se referindo, “por lo general, a la conduta 

externa (objetiva e física)”356, enquanto os elementos subjetivos especiais do tipo 

foram considerados exceção à regra. 

Em favor do deslocamento do dolo para o tipo foi a consideração de que, na 

tentativa, o dolo é um elemento do injusto. Não é possível afirmar em qual tipo 

estará o agente incurso se o injusto é tomado de um ponto de vista meramente 

objetivo. Exemplifica Welzel: 

Si alguien hace un disparo, que pasa junto a outro, este proceso causal 
externo puede ser una tentativa de asesinato, una tentativa de lesiones 
corporales, o disparar en lugar no autorizado, según cual fuera el dolo del 
autor

357
. 

Concluindo que 

De tal modo, el dolo es ya, según la doctrina dominante, un elemento 
subjetivo de lo injusto en la tentativa. La consecuencia lógica de ello debería 
ser – yendo mas allá que la opinión dominante – que si el dolo pertenece al 
tipo y no sólo a la culpabilidad en la tentativa, tiene que conservar la misma 
función cuando la tentativa pase al estado de consumación. ¿Cómo podría 
depender de que el disparo  dé o no  en el blanco, el que el dolo sea un 
elemento de lo injusto o de la culpabilidad?

358
 

Acentua que isso fica ainda mais claro nos delitos consumados. Que delito 

praticou alguém que feriu mortalmente a outro? Homícidio doloso, lesões corporais 
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com resultado morte ou homicídio culposo? A resposta a essa pergunta dependerá, 

obviamente, do conteúdo da finalidade. Assim, o dolo é um elemento integrante do 

tipo. 

Ademais, só a partir dessa concepção faz sentido a inserção dos elementos 

subjetivos específicos no tipo, pois que, no furto, a vontade de apossamento não 

acompanha uma lesão causal cega de possessão, mas apenas uma ação final de 

subtração359. 

A partir de toda essa reformulação, reconstrói Welzel a teoria dos injustos 

dolosos de ação. O tipo é assim dividido em tipo objetivo e em tipo subjetivo. 

A vontade objetivada em um fato externo360 constitui o chamado tipo objetivo, 

núcleo de todo delito361. Em que pese sua posterioridade ao tipo subjetivo, que 

temporalmente se inicia antes, o tipo objetivo, revelado no fato externo, é tratado 

com anterioridade por constituir o tipo subjetivo, enquanto psique de seu autor. Ele 

é, portanto, o ponto de partida da estruturação e construção dogmática, pois é 

somente através dele que o delito ganha magnitude social, tornando-se socialmente 

relevante362. 

A expressão “tipo objetivo” não significa que este seja este alheio ao 

subjetivo, e sim no sentido da psique de seu autor objetivada no mundo exterior363. 

Pertencem ao tipo os elementos objetivo-descritivos, captados pelo mundo 

sensorial, perceptíveis pelos sentidos, os elementos normativos, que dependem de 
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valorações jurídicas ou extrajurídicas (sociais, culturais, etc.), e os elementos 

subjetivo-anímicos, tais quais dolo, os elementos subjetivos especiais do tipo e, 

normativamente, a culpa. 

Em seus preceitos, os tipos objetivos descrevem a ação, o objeto material, o 

resultado (quando houver), as circunstâncias externas do fato e seu autor. A ação 

(ou omissão) é sempre representada pelo núcleo verbal364. Presente na maioria dos 

tipos está o objeto material, que é aquele elemento do mundo exterior sobre o qual 

ou em relação ao qual se realiza a ação delitiva. Podem ser pessoas, coisas ou 

objetos incorpóreos. O terceiro elemento presente na maioria dos tipos é o 

resultado, enquanto efeito exterior da ação perceptível no espaço e no tempo, 

elemento este que não integra a ação, senão o tipo. Entre a ação e o resultado deve 

existir, ainda, a relação de causalidade; a imputação objetiva figura, para parte da 

doutrina moderna, como elemento constituinte do tipo objetivo, que liga o resultado 

da ação enquanto obra ao seu autor365. Penúltimo elemento são as circunstâncias 

externas, como o tempo, lugar, modo de execução etc. Finalmente, o autor da ação, 

nos casos de delitos próprios e de mão própria, ficando de fora, por razões óbvias, 

os delitos comuns, que não exigem nenhuma condição especial do sujeito ativo. 

O elemento subjetivo, contudo, é o que aqui nos interessa. 

Toda ação humana consciente compreende o momento intelectual (a 

consciência do que se quer) e o momento volitivo (a decisão pela realização do 
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querido). Estes dois momentos integram o chamado dolo, principal forma de uma 

ação típica366. 

O elemento intelectivo do dolo abarca o conhecimento atual de todas as 

circunstâncias do tipo objetivo, sejam elas presentes (a vítima, o objeto material), 

sejam futuras (o curso causal, o resultado). Ficam de fora as condições objetivas de 

punibilidade, que não precisam ser abrangidas pelo dolo. O momento volitivo do dolo 

é a vontade incondicionada de realizar o tipo penal. Tal vontade é representada pelo 

verbo “querer”, que por ser gramaticalmente um verbo auxiliar, pede um verbo 

principal, qual seja, querer “realizar”, posto que o Direito penal proíbe a realização 

do tipo objetivo. Ademais, tal vontade de realização requer que seu autor seja capaz 

de influir sobre o acontecer real, sobre o curso causal. É penalmente irrelevante 

enquanto mera resolução. Terá relevo apenas enquanto conduza e governe um fato 

real367. 

Destarte, a ação objetiva é a execução adequada do dolo. Assim, este 

constitui um momento final da ação, querido e executado dolosamente. 

Dolo é tão-somente a vontade dirigida à realização do tipo de um delito. 

O dolo pode ser, de acordo com o art. 18, I, do Código Penal brasileiro, direto 

ou eventual. Este é definido, no texto de nossa lei, como assunção do risco de 

produzir o resultado, enquanto aquele como querer o resultado. 

A moderna dogmática penal alemã subdivide o dolo em três espécies, quais 

sejam: a intenção ou propósito (o nosso dolo direto de primeiro grau); o dolo direto 

(o nosso dolo direto de segundo grau), e; o dolo eventual. 
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Esta divisão do dolo fundamenta-se na estrutura finalista da ação humana. 

Conforme diz Welzel, o dolo há de distinguir-se conforme abarque o fim, o meio ou 

os resultados concomitantes. 

Assim, na intenção (ou dolo direto de primeiro grau) a vontade dirige-se 

primeira e fundamentalmente ao fim proposto, sendo indiferente a consideração das 

conseqüências como certas ou possíveis. 

No dolo direto (de segundo grau), os meios escolhidos para a consecução da 

ação são abarcados imediatamente pela vontade de realização, independente de se 

são ou não desejados por si mesmos. Em outras palavras, as conseqüências, ainda 

que não perseguidas pelo autor, são tidas como certas e necessárias. 

Por fim, no dolo eventual, os resultados concomitantes, não perseguidos, mas 

reconhecidos como parte integrante da ação, são admitidos de forma secundária e 

mediata na vontade de realização, como resultado possível. 

Ao lado do dolo, o legislador exige, em certos casos, um elemento subjetivo 

especial, classificado desde Mezger como intenção, tendência especial da ação e 

momento especial de ânimo. 

O primeiro destes, a intenção em sentido estrito (diferentemente da intenção 

enquanto dolo direto de primeiro grau) ou tendência interna transcendente, é a 

finalidade perseguida pela ação típica. Não precisam se realizar, mas devem estar 

presentes no psiquismo do autor. Aparecem, sobretudo, nos crimes patrimoniais, 

valendo-se o tipo de conjunções subordinativas tais como para, a fim de, com o fim 

de etc. Os delitos de intenção dividem-se em delitos multilados de dois atos, nos 

quais o autor faz algo como meio para um fim posterior, como, por exemplo, nos 
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crimes de falsificação, e delitos de resultado cortado, que não requerem uma ação 

complementar por parte do autor368. 

Os tipos de tendência são aqueles em que a tendência subjetiva do autor 

determina o conteúdo da ação típica. Assim, apalpar o corpo de uma mulher pode 

constituir crime de lesão corporal, crime de injúria ou crime contra a dignidade 

sexual, se praticado com tendência lasciva369. 

Finalmente, o momento especial de ânimo, que pode intensificar o conteúdo 

do injusto, como a crueldade, a má-fé, a traição. Põe-se de manifesto a expressão 

do estado psíquico do autor. 

Essa é, pois, em linhas gerais, a estrutura do tipo doloso. 

Toda essa mudança sistemática tem como pano de fundo também a mudança 

de orientação metadogmática proposta por Welzel, de modo que é conseqüente com 

sua teoria das estruturas lógico-objetivas, pois se a ação é o exercício de atividade 

final, e a tipicidade é a descrição abstrata e geral dessa ação, logo, o dolo é a 

finalidade tipificada. 

A doutrina, entretanto, tem posto em xeque a viabilidade dogmática da teoria 

final da ação, que falharia enquanto elemento de enlace na teoria do delito em 

virtude da identidade entre finalidade e dolo, perdendo o conceito de ação assim sua 

pretendida neutralidade. Dento desse problema surge a pergunta se entre a 

finalidade e o dolo existe uma relação de identidade ou de paralelismo. 

Nesse sentido, Roxin, para quem 

A acção consiste no controlo do processo causal com vista ao resultado 
antecipado e supradeterminado pela vontade; nesse sentido, temos 
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igualmente a essência – que não se encontra à disposição do legislador – 
do dolo que é, por conseguinte, idêntico à finalidade

370
. 

O primeiro a opinar pela confusão entre finalidade e dolo foi Engisch, que no 

ano de 1944 criticou o exposto por Welzel nas duas primeiras edições de seu 

Grundriss des Allgemeinen Teils, afirmando que a enfermeira que aplica no enfermo 

uma injeção dada pelo médico como um calmante, segundo Welzel, não atua. 

Welzel responde a esta objeção, explicitando que a intencionalidade deve sempre 

ser comprovada com respeito à realização de um determinado resultado, de modo 

que a enfermeira não realiza nenhuma ação finalista de matar, e sim uma ação 

finalista de aplicar uma injeção371. 

Também cai no mesmo equívoco Helmuth Mayer, expondo sua crítica à teoria 

finalista da ação: 

Supongase el caso de um cazador que durante una cacería, en vez de herir 
a la liebre, hiera al ojeador que está en un lugar donde él no sospechaba ni 
imaginaba encontrarlo. Schröder (Vorb. 27) opina, con razón, que es difícil 
explicar al observador imparcial, que el cazador no ha herido al ojeador con 
su acción. Pero, según la teoría finalista, el cazador no há realizado ninguna 
acción dolosa, es decir, ninguna acción cuya finalidade fuera herir a la 
víctima y, en consecuencia, no ha realizado ninguna acción

372
. 

Welzel compara essa afirmação com o exposto em seu Lehrbuch, afirmando 

que não há dúvida de que o cazador efetivamente praticou uma ação finalista. 

El cazador antecipa in mente el objetivo que quiere realizar (cazar la liebre), 
elige los medios necesarios para ello (municiones y escopeta) y se dispone 
a alcanzar el fin planeado (apunta y dispara). Este es un caso paradigmático 
de una acción finalista. Pero como el cazador no logra dirigir su acción (la 
supradeterminación finalista) al objetivo (la liebre), su acción final de matar 
queda reducida tan sólo a una tentativa. Evidentemete, lo que aquí no existe 
es una acción finalista de lesionar con respecto al ojeador, pues el cazador 
no había anticipado esse resultado, ni había buscado los medios adecuados 
para lograrlo, ni los había dirigido a ese fin. No comprendo cómo puede ser 
“difícil” explicar esto  “a un observador imparcial”. 
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Onde está o equívoco de todas estas argumentações? A resposta esta na 

confusão feita por todos esses autores entre finalidade e dolo. Se se entende o 

termo alemão Vorsatz no sentido cotidiano da palavra “intenção”, então poder-se-ia 

identificar esta com a “finalidade” (Finalität)373. 

Prossegue o mestre de Bonn afirmando que 

Si Mayer entendiese “intención” (Vorsatz) en el sentido del lenguaje 
cotidiano, según el cual el camino hacia el infierno está empedrado de 
“buenas intenciones” (güten Vorsätzen), entonces podría, sin más, 
identificar finalidad (Finalität) con intención (Vorsatz), es decir, con la 
voluntad de acción dirigida al fin. En este sentido, el autor realiza, sin duda, 
una acción final = intencional, con respecto al fin de cazar la liebre, “y en 
consecuencia ha realizada una accion”. Sin embargo, Mayer confunde 
inconscientemente intención (Vorsatz) con dolo del tipo (Tatbestandvorsatz) 
y llega al seguinte resultado: como el cazador que dispara contra la liebre 
no tiene ningún dolo del tipo, de acuerdo con la teoría finalista de la acción, 
no realizaría ação alguna. Pero jamás la teoría finalista ha sostenido una 
tesis según la cual la acción sólo existiria en el marco del tipo, y el dolo del 
tipo agotaría toda finalidad posible, para terminar entendiendo que fuera de 
esas posibilidades no se da acción alguna

374
. 

Relevante é notar que a teoria finalista não desenvolveu o conceito de ação a 

partir dos tipos penais, senão que partiu do ponto de vista do qual se a estrutura da 

ação humana é finalista (entendida como uma ação conduzida a partir de fins 

mentalmente prévios (compreendendo igualmente a eleição dos meios e a 

consideração das conseqüências secundárias) e sua execução até o fim proposto), 

também será a da ação típica. A finalidade ser ou não ser relevante jurídicamente, 

ser ou não ser típica, é um questão completamente indiferente ao Direito penal. 

Assim utiliza Welzel uma série de exemplos irrelevantes para o Direito a fim de 

ilustrar a sua teoria da ação, tais como: construir, escrever, aplicar uma injeção, 

cavalgar, jogar, fazer ginástica etc375. 

Interessa a Welzel, portanto, desenvolver o princípio geral da estrutura de 

uma ação humana, cuja característica específica é a finalidade, para demonstrar que 
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ação, também em seu aspecto externo, é um acontecimento dirigido e conduzido 

pela vontade, é uma unidade entre vontade interna e fato externo. 

Este princípio geral das ações humanas deve valer, igualmente, para o Direito 

penal, para a ação típica. Assim, a vontade de realização de uma ação típica, o dolo 

do tipo, o Tatbestandsvorsatz, constitui o fator de condução, de direção de uma 

ação. Daí que todo dolo do tipo é uma vontade finalista da ação, mas nem toda 

vontade finalista da ação é um dolo do tipo, e não poderia ser diferente, pois a 

vontade de realização de uma ação típica constitui uma pequena parcela da infinita 

quantidade de possíveis vontades finais de ação376. 

Assim é que o dolo, enquanto conceito jurídico-penal, é unicamente a vontade 

de ação dirigida a realização de um tipo de delito, diferentemente da finalidade, 

presente em todas as ações, inclusive nas ações culposas, nas quais não há uma 

vontade dirigida a realização de um resultado típico. 

Essa é também a opinião de Zaffaroni377. Afirma o mestre argentino que 

enquanto a finalidade está presente em toda e qualquer conduta, o dolo, composto 

dos elementos cognitivos e volitivos, é a captação realizada pela lei para 

individualizar as condutas que proíbe, podendo ser definido como finalidade 

tipificada. 

Dessa forma o dolo – conceito jurídico – não deve ser estudado na ação, pois 

a esta pertence apenas a finalidade – conceito pré-jurídico –. Não deve servir para 

aumentar a confusão o fato de aquele respeitar a estrutura desta. Tudo isso 

evidencia o erro em que incorrem aqueles que afirmam que a teoria final da ação 

levou o dolo à ação. 
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Problemática parece ser a situação do dolo eventual como ação final. Escreve 

Zaffaroni que 

Puede ser que la acción se dirija a un fin en principio atípico, como es el de 
obtener un beneficio patrimonial, pero que en la obtención de ese fin se 
dispongan causas – según la humana capacidad de previsión concebida 
como conocimiento de las leyes de la causalidad en la esfera del profano – 
previendo que la obtención del fin atípico puede lograrse mediante la 
producción de un resultado típico y  aceptando la posibilidad de tal 
producción ("actuando pese a"), o sea, abarcando en la voluntad realizadora 
del fin atípico la posibilidad de producción de un resultado típico 
concomitante

378
. 

Concluindo que essa estratificação da ação em “fins intermediários" ou com a 

consideração de resultados concomitantes não deve conduzir a uma atomização da 

finalidade, pois estes são elementos da conduta como às vezes se nos apresenta. 

Daí que a produção de um resultado típico concomitante abarcado pela vontade 

realizadora dá origem ao dolo eventual, enquanto a finalidade dirigida diretamente à 

produção de dito resultado dá origem ao dolo direto379. 

Jescheck e Weigend consideram não haver dúvida quanto a ser a finalidade 

uma capacidade de direção da ação, isto é, a capacidade da pessoa de vislumbrar 

antecipadamente o curso das coisas, predizer mentalmente os acontecimentos 

causais e dirigir o acontecimento mediante o próprio comportamento380. A dúvida 

reside unicamente na extensão desta finalidade, concluindo os autores pelo seu 

sentido mais amplo, como comportamento com vontade consciente381. 

Como finalidad en sentido estricto puede ser entendida la voluntad de la 
acción que, dominada por la representación de un objetivo, dirige el suceso 
hacia la meta perseguida. Desde una perspectiva jurídico-penal la finalidad 
coincidiria, pues, con la intención (“Absicht”) [dolo direto de primeiro grau] 
mientras que el dolo directo [de segundo grau] y el eventual quedan 
excluídos al no perseguir aquí la realización del tipo. En un sentido algo más 
amplio, final es todo comportamiento que generalmente es determinado por 
la capacidad de dirección del curso causal porque aquí, en cualquier caso, 
existe y se realiza la facultad de influir sobre el devenir de las cosas. De 
acuerdo con ello, desde un punto penal la finalidad vendría determinada por 
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la intención [dolo direto de primeiro grau] y el dolo directo [de segundo grau] 
mientras que, por el contrario, el dolo eventual y la imprudencia consciente 
quedarían excluidos por ser supuestos caracterizados por la incertidumbre. 
La finalidade posee un sentido aún más amplio si se la equipara con el dolo 
[eventual]. Según ello, también el dolo eventual es concebido como 
expresión de la finalidad ya que con éste el autor tolera el posible 
acaecimiento del resultado añadido que considerado indesado o indiferente 
y, a pesar de ello, dirige su actuación hacia el ansiado objetivo. Finalmente, 
en su sentido más amplio, la finalidade puede ser entendida de tal modo 
que coincida con el actuar consciente con lo que también vendría a 
extenderse al campo de la imprudencia consciente. Y es que si alguien 
actúa a la vista del reconocimiento de consecuencias típicas que solo 
aparecen como posibles, entonces éstas ya no han sido causadas 
ciegamente  sino que son resultado del acontecimiento dirigido por la 
persona. A través de la actuación que se desarolla bajo la consciencia de 
posibles consecuencias, éstas se convierten al menos en resultados 
imaginables de la causalidad que ha sido puesta en marcha y dirigida por la 
persona misma

382
. 

Por todo o exposto, pode-se concluir, na companhia de Alicia Gil Gil, que “La 

finalidade es un conceto ontológico, el dolo uno normativo, aunque ciertamente con 

una base ontológica: la del concepto de finalidad del que se nutre”383. 

 

2.2 Novamente, dos tipos comissivos culposos de ação 

 

Mesmo após a reformulação do delito culposo por Hans Welzel, a teoria 

finalista não se viu livre das críticas, que agora a atacavam enquanto elemento de 

enlace384. Se a finalidade é juridicamente irrelevante, então o conceito final de ação 

não possui força suficiente para suportar os predicados da tipicidade, antijuridicidade 

e culpabilidade. Neste aspecto, como visto, considerava Rodríguez Muñoz que o 

conceito de ação finalista coincidia com o conceito causal de ação em seu valor 

funcional, pois não exigia mais que a origem volitiva da conduta do sujeito385. 
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Ou, nas próprias palavras do Hans Welzel, refutada a idéia de que o delito 

culposo consistia na causação do resultado, como queria Mezger, ficou 

demonstrado que o conceito causal de ação era inútil também quanto ao delito 

culposo. Mas 

¿es por esto el concepto finalista de acción más adecuado para servir de 
fundamento al juicio de antijuridicidad con respecto al delito culposo? ¿ no 
es verdad, acaso, que aqui “la tendência finalista” es totalmente indiferente? 
O, para expressarlo con las palabras de Arthur Kaufmann, ¿puede el 
elemento juridicamente relevante del hecho culposo – la realización de la 
acción de manera contraria al cuidado exigido – ser incorporado al “modelo 
de acción de la teoría finalista”?

386
 

Nesse sentido é a crítica de Roxin, quando afirma que 

esa finalidad del hecho impudente es tanto más inidónea como elemento 
sistemático de enlace, pues el objeto perseguido por quien actúa 
imprudentemente es totalmente irrelevante a efectos jurídicopenales y por 
ello tampoco puede ser portador de los predicados típico, antijurídico y 
culpable, que se deben más bien a la falta de cuidade causante del 
resultado, pero ésta no sítio alguno en la estructura de la finalidade

387
. 

No mesmo sentido, afirma Jescheck 

Seguramente la imprudencia consiste en su mayor parte, como ya 
advirtieron los finalistas, en uma ejecución descuidada de una acción final, 
pero el descuido en la ejecución no es precisamente un momento de su 
finalidad. La inobservância del deber de cuidado, exclusivamente relevante 
para el enjuiciamiento penal, se encuentra en cierta medida junto a la 
finalidad de la acción; sin embargo, el juicio sobre la negligencia se lleva a 
cabo sólo en relación con un resultado evitable que en el hecho imprudente 
se encuentra precisamente fuera de la relación final

388
. 

A resposta a estas críticas foi dada pelo próprio Welzel. Afirma que 

En realidad, la “tendencia finalista” (más exactamente: la anticipación 
mental del fin al que se dirige la acción) es totalmente indiferente en el 
hecho culposo. La teoría finalista de la acción nunca ha sostenido lo 
contrario. No se trata de esto, sino más bien de saber si el fundamento 
objetivo sobre el que se basa el juicio de antijuridicidad del delito culposo (la 
contrariedad al cuidado exigido), puede ser entendido desde el “modelo de 
la teoría finalista de la acción” (y sólo desde él)

389
. 

Para comprovar sua tese, aduz o seguinte exempo: 
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Dos coches, A y B, chocan en una curva y los conductores de A y de B 
resultam heridos. En este caso, la acción de cada uno de ellos ha causado 
la lesion del otro. Sin embargo, esto no trae aparejada la antijuridicidad de 
sus acciones. Pues para saber cuál de los dos ha actuado antijurídicamente 
es preciso analisar la acción de cada uno de ellos: para A se trataba de una 
curva a la derecha, y al pasar por la curva mantuvo su carril derecho; para 
B, era una curva a la izquierda, que él cortó, colocándose así en el carril de 
A. La acción de A, a pesar de lesión de B, era adecuada, cuidadosa, en 
suma, de acuerdo a derecho; en cambio, la de B, era inadecuada, 
imprudente y luego, antijurídica. Puede comprenderse fácilmente que no es 
la verificación de la producción del resultado, sino la forma de ejecución de 
la acción, lo que ofrece un fundamento objetivo para el juicio de 
antijuridicidad

390
. 

A conclusão a que chega Welzel através do exemplo acima é inclusive 

corroborada pelo Supremo Tribunal Federal alemão, que declarou, no BGHZ 24, 21 

(26), publicado na NJW 57, 785 (786): 

No interesa conferir el juicio negativo de antijuridicidad a um 
comportamiento en el tránsito que tiene en cuenta los mandatos y 
prohibiciones de los reglamentos, a pesar del resultado producido. Este, no 
proporciona aquí fundamentos suficientes, ya que el juicio de 
antijuridicidad... no puede dejar de lado la acción que conduce al 
resultado

391
. 

Retornando ao exemplo supra, afirma Welzel que os objetivos perseguidos 

pelos autores A e B – chegar rapidamente com seus veículos a algum lugar – são, 

presumivelmente, do ponto de vista jurídico-penal, totalmente irrelevantes. 

Relevante será, apenas, se os autores, ao realizarem as ações escolhidas para 

alcançarem aqueles objetivos, respeitaram ou não o dever objetivo de cuidado, 

dever esse respeitado por A, mas não por B, cuja condução da ação não foi objetiva, 

pois ao não observar esse dever de cuidado para evitar um choque, foi neligente, e 

assim, autor de uma ação antijurídica392. 

Assim, para se afirmar o injusto da ação culposa, necessário se faz se 

observe a condução real da ação, a eleição dos meios e sua utilização. Somente 
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com uma ação concebida como um acontecer guiado por uma finalidade a ação 

culposa é susceptível de explicação. 

Apontando a incompreensão da teoria finalista por Arthur Kaufmann, e poder-

se-ia dizer por Jescheck, Roxin e seus seguidores, responde Welzel: 

[...] Sólo que lo que Kaufmann imputa a la teoría finalista – como se ha 
mostrado en el ejemplo citado más arriba – es totalmente indiferente: los 
objetivos de la acción A y B – llegar a sus destinos – son jurídicamente 
irrelevantes; pero no por esto, es todo el contexto finalista 
“necessariamente” irrelevante: la dirección de las acciones realizadas 
para alcanzar los objetivos en el caso de A, es adeuada, cuidadosa y por lo 
tanto conforme a derecho; en el caso B, por el contrario, no es adecuada, es 
negligente, y por lo tanto, antijurídica

393
. 

Poderia se falar em um “resíduo” da teoria causal da ação, mas não é esse 

elemento causal que dota de sentido a ação executada, vez que a causalidade só 

será juridicamente relevante quando for conseqüência de uma realização de uma 

ação culposa, de uma ação sobredeterminada finalmente394. 

Esse é também o entendimento de Cerezo Mir395 e Guaragni396, para quem as 

críticas (causalistas, pós-finalistas e funcionalistas) em nada contradizem o conceito 

final de ação como elemento de enlace, pois a ação finalista é relevante para os 

tipos dos delitos culposos. Uma coisa é afirmar que a finalidade não tem importância 

para determinação da matéria de proibição do tipo culposo, outra é afirmar que a 

finalidade não possui qualquer importância jurídico-penal397. 

Embora o fim perseguido pelo autor seja juridicamente irrelevante, não o são 

os meios escolhidos ou a forma de sua utilização. Tem o legislador, portanto, a 
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liberdade de priorizar o aspecto componente da concepção de conduta que 
reputar mais conveniente para a realização das funções político-criminais: 
prioriza-se a finalidade da conduta nos crimes dolosos e a condução do 
curso causal nos culposos

398
. 

E é justamente no mau uso dos meios que se encontra o suporte para a 

tipicidade culposa399. 

Como observa Zaffaroni, 

Para a determinação do elemento mais importante do aspecto objetivo do 
tipo culposo, é necessariamente um dado prévio que vem ofertado por um 
motivo subjetivo: o fim da conduta. Se não dispomos do dado que nos 
informa qual era a finalidade que perseguia a conduta, não saberemos de 
que conduta se trata e, portanto, não poderemos averiguar qual era o dever 
de cuidado que incumbia ao agente, o que nos impedirá de saber se o havia 
violado e, conseqüentemente, não poderemos averiguar se a conduta era 
ou não típica

400
. 

Concluindo com Welzel, todo o dito 

deberia hacer desaparecer definitivamente la repetición de “objeciones” 
estereotipadas en contra de la teoría finalista de la acción basadas en un 
supuesto “fracaso” de esta teoría con respecto al delito culposo

401
. 

 

3 Da teoria final da ação enquanto elemento-limite 

 

A última das funções que se exige de um conceito de ação é a de elemento-

limite. Enquanto as duas anteriores dizem respeito à arquitetura do sistema, esta é 

uma função essencialmente prática. Nas palavras de Guaragni, ela 

quer significar a atuação do conceito de conduta como um mecanismo para 
filtragem daquelas situações que, de plano, não têm como ser consideradas 
relevantes para o direito penal

402
. 

Enfim, numa distinção que se tornou clássica no campo da moral, cabe 

diferenciar aqui as ações do homem das ações humanas403. 
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Assim, atos de pessoas jurídicas e movimentos instintivos de animais ficam 

de imediato afastados do conceito de ação, posto que não possuam uma existência 

dotada de sentido, não podendo sobredeterminar processos causais pela 

finalidade404 . Igualmente, os pensamentos sem objetivação (cogitationis poenam 

nemo patitur). 

 

3.1 Da coação física irresistível 

 

Nos casos de vis absoluta, como é conhecida a coação física irresistível, o 

coato não passa de mero instrumento nas mãos do coator405, razão pela qual é 

incapaz de sobredeterminar processos causais, não praticando ação alguma 406 . 

Também tem o condão de excluir a conduta as forças da natureza com o mesmo 

caráter de irresistibilidade407 (o indivíduo que é arremessado por um vendaval contra 

a vitrine de uma loja). 

Diferente são os casos de vis compulsiva, ou coação moral, em que há 

vontade, reduzida, porém, em sua liberdade. Nestes casos insta analisar a 

censurabilidade de tais condutas408. Vale lembrar, ainda, que a coação moral pode 

ser realizada mediante violência física409. 

                                                                                                                                        
403

 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. A Bem-Aventurança, os Atos Humanos e as Paixões da 
Alma. Vol. III, Seção I – Parte II – Questões 1-48. São Paulo: Loyola, 2003, p. 32. 
404

 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em direito penal. Um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
(Série As ciências criminais no século XXI, v. 12), p. 173. 
405

 BRUNO, Aníbal. Direito penal. Parte geral. Tomo 1. Introdução – Norma penal – Fato punível. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 304 
406

 GUARAGNI, Fábio André, op. cit., p. 174. 
407

 Id., ibid., p. 175. 
408

 Id., ibid., p. 172. 
409

 Id., ibid., p. 174. 



119 
 

Colocar-se sob os efeitos de força física irresistível, entretanto, constitui 

conduta, devendo ser analisada quanto a sua tipicidade, antijuridicidade e 

culpabilidade. 

 

3.2 Dos atos reflexos 

 

Por atos reflexos entende-se os “casos de movimientos corporales que 

surgen mediante una transmisión directa (que no pasa por el sistema nervioso 

central) de un estímulo sensorial a una acción motora” 410. Em regra, o cérebro 

interpreta o estímulo e determina a resposta neuromotora; nos atos reflexos falta 

justamente essa mediação cerebral. 

O paciente que, estimulado pelo toque do martelo efetuado pelo médico em 

seu joelho, aplica-lhe, de súbito, um chute, resultante de hematoma, não há que 

responder por crime de lesões corporais, porquanto inexiste conduta guiada por um 

fim411. 

Há uma divergência doutrinária412 que divide os atos reflexos em puros (que 

não são controláveis pelo agente, não caracterizando conduta humana) e não 

puramente somáticos (que podem ser contramovimentados através de contração 

muscular), como o caso do motorista que tange uma mosca em seu nariz. Tal 

distinção não interessa ao finalismo, pois a investigação acerca da possibilidade de 

evitação do ato reflexo foge aos seus pressupostos filosóficos. Porém, lembra 

Guaragni em uma hipótese laboratorial, é possível imaginar que, se num caso 
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concreto for possível demonstrar que o ato reflexo não era puramente somático, vez 

que era possível contê-lo e que o sujeito efetivamente anteviu o impulso que 

causaria a reação sensorial, previu a lesão dele decorrente e não a impediu, fez-se 

instrumento de si mesmo, praticando, portanto, uma conduta final413. 

 

3.3 Das ações em curto-circuito 

 

Ações em curto-circuito são ações incontidas, “reações impulsivas ou 

explosivas, em que a vontade participa, ainda que de modo fugaz” 414 . Para 

Jescheck, são ações em “los cuales los impulsos brotan de lo profundo de lo 

subconsciente sin pasar previamente por la esfera de antecipación mental y sin estar 

sometidos a una auténtica dirección”415. 

Nestes casos falta uma direção dos instintos de capa profunda, não falta, 

porém, a direção externa da ação416. A eleição do fim, dos meios e consideração 

das circunstâncias concomitantes e a exteriorização do agir dão-se “praticamente 

num único instante”417. 

Tais são os casos das ações instintivas ou passionais. Como exemplo, temos 

o do marido que, ao chegar do trabalho, surpreende a mulher em conjunção carnal 

com terceiro, sacando da arma e matando a ambos. 
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Assim sendo, as ações em curto-circuito poderão ser objeto de menor 

censurabilidade (arts. 65, III, c; 121, § 1º e 129, § 4º, do Código Penal), refletindo 

diretamente na dosimetria da pena. 

A doutrina costuma distinguir aqui a emoção da paixão. Esta é um estado 

afetivo violento e mais ou menos duradouro, que tende a predominar sobre a 

atividade psíquica, de forma mais ou menos alastrante ou exclusiva, provocando 

algumas vezes alteração da conduta, que pode tornar-se de todo irracional por falta 

de controle (certas formas de amor sexual, de ódio, de ciúme, de cupidez, de 

entusiasmo, de ideologia política etc.). Aquela, uma intensa perturbação afetiva, de 

breve duração e, em geral, de desencadeamento imprevisto, provocada como 

reação afetiva a determinados acontecimentos e que acaba por predominar sobre 

outras atividade psíquicas (ira, alegia, medo, espanto, aflição, surpresa, vergonha, 

prazer erótico etc.). 

Entretanto, se a emoção ou paixão forem produto de psicopatologia, haverá 

inimputabilidade, conforme art. 26 do Código Penal. 

 

3.4 Das ações automatizadas 

 

Ações automatizadas são aquelas que “están tan interiorizadas que se 

originan por um estímulo desencadenante sin participación de la consciencia 

despierta y por tanto sin voluntad consciente”418. 

Exemplo clássico é o gesto de caminhar, em que o condicionamento é tão 

alto que não se exige a consciência de estar caminhando. 
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Entretanto, é nos delitos de trânsito que os automatismos ganham relevo. 

Guaragni cita o exemplo do agente que, dirigindo distraidamente, frea abruptamente 

ao se aperceber de um cão, perdendo o controle do carro e matando sua noiva ao 

colidir com um poste 419 . Pergunta-se: na frenagem, há uma conduta, há uma 

sobredeterminação do curso causal pela finalidade? 

Tentando dar uma resposta afirmativa a essa pergunta, recorre Stratenwerth 

à figura da finalidade inconsciente. Considera que 

comportamientos inconscientes pueden ser finalmente dirigidos, y sólo en la 
medida en que lo sean, es razonable incorporarlos al concepto de acción 
como objeto posible de la valoración jurídicopenal

420
. 

Entretanto, apelar para a possibilidade de trazer-se à consciência um objeto 

que não está nela presente quando da conduta é uma constatação que depende de 

um juízo valorativo, incompatível com um conceito ontológico de conduta421. 

Para afirmar-se a existência de uma ação faz-se necessário a 

verificação da atividade global que o agente realiza [dirigir para algum lugar] 
como um fazer final e o tratamento do automatismo [frear] como ato parcial 
dele, correspondente ao meio de realização, que – se mal conduzido [dirigir 
distraidamente] e produtor de resultados lesivos – pode derivar em conduta 
punível a título de culpa

422
. 

 

3.5 Dos movimentos mecânicos repetitivos 

 

Para que os movimentos mecânicos repetidos, como gestos realizados por 

operários, possam ser considerados ações, restam duas saídas. A primeira faz uso 

da finalidade inconsciente, recurso que não se coaduna com os pressupostos 
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filosóficos do finalismo. A segunda considera os atos em conjunto como um fazer 

final – a produção do objeto – e que, se o operário fizer mau uso dos meios 

causando evento lesivo – não parar a produção quando deveria fazê-lo, ferindo 

companheiro – responderá por culpa423. 

 

3.6 Dos estados de inconsciência 

 

Sendo a conduta humana uma ação finalista, é incompatível com os estados 

de inconsciência, ainda que danosos. 

Estes vão desde as contrações musculares e gesticulações durante o sono, 

comportamentos praticados em estado de sonambulismo, atos provocados por 

convulsões epilépticas, desmaios, estado de coma, entre outros424. 

As convulsões com a pessoa consciente, assim como tosses incontroláveis, 

crises de vômito e de espirro, caracterizam-se como atos reflexos425. 

Há casos, inclusive, em que a doença mental afasta a conduta humana, e não 

a imputabilidade. São os casos de psicopatologia profunda, em que os “movimentos 

motores são espasmos, sem qualquer controle por parte do cérebro”426. 

 

3.7 Da hipnose 

 

Sobre a possibilidade de a hipnose dar origem a um destes estados de 

inconsciência, a doutrina inclina-se pela negativa, “embora teoricamente não esteja 
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excluída a possibilidade de que o hipnotizador chegue a dominar totalmente o 

hipnotizado”427. 

Guaragni considera a hipnose como “uma adaptação ao mundo circundante, 

havendo um fazer guiado por um fim e, pois, conduta” 428 . Quanto ao grau de 

domínio do hipnotizador sobre o hipnotizado, à liberdade de agir conforme a norma, 

é problema a ser analisado na culpabilidade429. 

 

3.8 Da embriaguez 

 

Como leciona Aníbal Bruno, “a embriaguez é um processo agudo de 

intoxicação resultante do álcool ou substâncias equivalentes sôbre [sic] o sistema 

nervoso, enquanto presentes no organismo, e que cessa uma vez concluída a sua 

eliminação”430. 

Por embriaguez deve-se entender a perturbação psicológica mais ou menos 

intensa, provocada pela ingestão de álcool, ou outras substância de efeitos análogos 

(substâncias tóxicas, entorpecentes, etc.), que leva a total ou parcial incapacidade 

de entendimento e volição. 

Compreende a embriaguez três fases: a) incompleta, quando há 

afrouxamento dos meios normais, em que o agente tem ainda consciência, mas se 

torna excitado, loquaz, desinibido (fase da excitação); b) completa, em que se 
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desvanece de qualquer censura ou freio moral, ocorrendo confusão mental e falta de 

coordenação motora, não tendo mais o agente consciência e vontade livres (fase da 

depressão), e; c) comatoso, em que o agente cai em sono profundo (fase letárgica). 

No que interessa a existência de uma ação, é de se afirmar que nos casos de 

embriaguez letárgica (completa ou de terceira fase), esta não existe. Nas fases 

eufórica (incompleta de primeira fase) e depressiva (completa de segunda fase), 

embora haja uma deliberação de finalidade, há também uma perda na capacidade 

de sobredeterminação de fatores causais, fazendo com que a afirmação acerca da 

existência de uma ação dependa do caso concreto431. 

O legislador brasileiro trata da embriaguez completa, voluntária ou culposa, 

pelo álcool ou substância de efeitos análogos, no art. 28, II, Código Penal, ao dispor 

que ela não exclui a imputabilidade. 

A embriaguez voluntária se divide em: a) voluntária em sentido estrito 

(quando o agente volitivamente faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a intenção 

de embriagar-se), e; b) culposa (em que o agente não quer embriagar-se, mas por 

não observar o dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca no 

estado de embriaguez). 

O § 1º do inciso II do art. 28 exclui a imputabilidade quando a embriaguez for 

completa involuntária, isto é, quando proveniente de caso fortuito (evento atribuído a 

natureza) ou força maior (produzido pelo homem). O § 2º trata da embriaguez 

incompleta involuntária, em que há mera redução de pena. 

Ainda no tocante a embriaguez, temos os casos dos estados de inconsciência 

pré-ordenados, nos quais a pessoa deliberadamente se coloca, objetivando a 

ocorrência de um evento lesivo. A pessoa faz-se instrumento de si mesma, 
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embriaga-se propositadamente visando assegurar um álibi, ou criar coragem para a 

prática de um crime. A punibilidade, nessas circunstâncias, tem por fundamento a 

ALIC, isto é, a teoria da actio libera in causa, estando o conhecimento e a vontade 

caracterizadores do dolo no início da cadeia causal432. 
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CONCLUSÃO: SENTIDO E LIMITES DA TEORIA FINAL DA AÇÃO 

 

A dogmática penal constitui uma exigência do Estado Democrático de Direito, 

sendo o caminho mais seguro para evitar a arbitrariedade e a injustiça. 

O delito, e a teorização que dele se fez, com as teorias causal, final e 

subseqüentes representam, para além de um modelo dogmático, o reflexo de uma 

concepção de mundo. Dentro destas a teoria final é, notadamente a mais notável. 

Prova disso é o fato de ter dominado, durante quase meio século, as discussões 

jurídico-penais, embora não tenha dominado igualmente as opiniões. Suas raízes, 

como se viu, são antigas. 

Deve-se a Aristóteles o descobrimento das estruturas de âmbito material, 

dentre elas o princípio geral da imputação – o domínio do fato – que mais tarde se 

converteu em alicerce para as posteriores teorias da ação. Com o filosofo extrai o 

mestre de Bönn que a causa final controla a causa eficiente, ou, em outras palavras, 

que a finalidade sobredetermina a causalidade. A finalidade é, portanto, imanente à 

ação humana. 

Nesse caminho, papel fundamental teve Pufendorf, que ao lado do “domínio 

do fato”, acrescenta a “vontade”. Somente os efeitos produzidos pelo binômio 

intelecto e vontade é que poderiam ser imputados ao autor como obra sua. 

Igualmente importante é a sua base filosófica. A imputativitas descreve e define a lei 

de relação estrutural entre os entia physica, o modo pelo qual se relacionam os 

diversos elementos de um acontecimento (esfera ontológica), não implicando, porém 

nenhum juízo valorativo, juízo este realizado pela imputatio mediante os entia 

moralia, que dotam aquele (entia physica) de sentido, de diferença axiológica (esfera 

normativa). 
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O “pai” do conceito filosófico de ação foi Hegel. Para o filósofo germânico, é 

através da manifestação da ação, enquanto unidade de sentido, que o homem 

realiza seu projeto de conformação do mundo. 

A todas essas formulações deve Welzel o seu intento de refundar não só a 

teoria do delito, como o próprio Direito penal. Uma proposta metadogmática, enfim. 

Welzel demonstrou o equívoco a que conduziram o causalismo naturalista bem 

como o relativismo neokantista de superar o positivismo, culminando, assim, com a 

ascensão do nazismo. 

Não buscou Welzel uma solução na idéia de Direito Natural, reavivada à 

época, mas, servindo-se do método fenomenológico, procurou compreender a 

realidade fenomênica em suas estruturas internas, partindo, portanto, da chamada 

“natureza das coisas”, das estruturas lógico-objetivas, do condicionamento, em 

parte, da idéia à matéria. 

Welzel enumera três estruturas lógico-objetivas: a) o conceito ontológico de 

ação; b) a participação como uma conduta finalista do autor, e; c) a culpabilidade e 

sua relação com o erro de proibição. Ditas estruturas só vinculam o legislador e o 

aplicador do Direito no caso deste querer acrescentar a uma ação ou a culpabilidade 

uma conseqüência jurídica, e sua não observância faz com que sua regulação não 

seja objetiva, seja contraditória, com lacunas, mas não nula. 

Somente quando a idéia respeita a matéria, somente quando o Direito 

respeita o homem enquanto tal, é que há verdadeiro Direito. Só assim será possível 

a realização das funções e dos fins do Direito penal. Daí que importa salientar, 

contrariamente às teses adversas, o conceito finalista de ação cumpre uma função 

garantista, por trazer já em seu seio a compreensão do ser humano como pessoa 

capaz de se autodeterminar. 
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Como visto, os opositores da teoria final da ação viram nessa construção uma 

limitação sem precendentes da Ciência do Direito, acusando o finalismo de extrair 

do ser o dever ser. Essa crítica, contudo, não passa de uma visão simplista do 

jurista, que pensa poder criar o mundo. 

E ainda que o conceito final de ação não seja de fato ontológico, é o que mais 

se aproxima da realidade, por conter mais dados do real. Em uma terminologia 

weberiana, o conceito finalista de ação constitui o tipo ideal do que vem a ser a ação 

no mundo real. 

Reconhecido este pressuposto, resta analisar a aptidão do conceito finalista 

de ação para cumprir as funções de elemento unitário, elemento de enlace e 

elemento-limite na teoria do delito, tal como elaborados por Werner Maihofer, ou, 

para utilizar uma terminologia roxiniana, analisar sua capacidade de rendimento. 

Em sua função de elemento básico, a teoria finalista da ação adequa-se 

perfeitamente ao tipo comissivo doloso de ação. As objeções dirigem-se contra sua 

compatibilidade com os tipos comissivos culposos e omissivos de ação. 

No que diz respeito aos tipos comissivos culposos de ação, em que pese às 

sucessivas vacilações e retificações de Welzel, a afirmação da existência de uma 

finalidade real, tanto para os crimes dolosos quanto culposos, ainda que nestes o 

legislador não valore o fim querido, e sim o mau uso dos meios na exteriorização da 

conduta, termina por diluir a crítica. 

Quanto à omissão, a sua adequada compreensão requer, em oposição ao 

próprio Welzel, uma reformulação normativa. Omissão não é o agir diverso, o aliud 

agere de Lüden, mas um juízo sobre esse agir diverso, que o evidencia como 

contrário a proteção do bem jurídico. Assim, conclui-se não seja a omissão uma 
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modalidade de conduta, posto se trate de uma estrutura típica, havendo, sim, 

omissões extrajurídicas, do ponto de vista, unicamente, de uma ética social. 

Necessário se faz anotar que não existem ações dolosas, culposas ou 

omissivas, pois estes conceitos pertencem ao tipo, são estruturas típicas, de modo 

que função de elemento unitário revela ser um falso problema. O único possível é 

encontrar um conceito de ação que sirva para explicar os tipos dolosos, culposos e 

omissivos. 

Acerca de sua função de elemento de enlace, surgem dois aparentes 

problemas para a teoria finalista da ação. O primeiro diz respeito aos tipos 

comissivos dolosos de ação, em que a suposta identidade entre finalidade e dolo 

finalidade faria com que o conceito de ação antecipasse para si o conteúdo da 

tipicidade, perdendo sua neutralidade. O segundo problema diz respeito à força 

expressiva do conceito final de ação para suportar a tipicidade culposa. 

Sobre o primeiro problema, há entre finalidade e dolo uma relação de 

paralelismo, e não de identidade, o que permite a ação manter sua neutralidade 

frente à tipicidade. Enquanto a finalidade esta está presente em toda e qualquer 

ação humana, o dolo é um atributo da conduta típica, em outras palavras, finalidade 

tipificada. 

No que diz respeito aos tipos comissivos culposos de ação, a crítica costuma 

afirmar que nestes a finalidade é juridicamente irrelevante para a determinação da 

matéria de proibição, não se diferenciando funcionalmente o conceito final de ação 

do conceito causal. Está crítica, porém, não pode ser aceita, pois o mau uso dos 

meios é parte tão integrante da conduta quanto a finalidade que a guia, suportando, 

assim, a tipicidade culposa. 
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Por fim, em sua função de elemento-limite, o conceito de ação tem a missão 

de excluir de si os casos de ausência de ação. 

Também nesta função o conceito final de ação mostra-se apto a excluir de si 

os atos de pessoas jurídicas, os movimentos instintivos de animais, os casos de 

coação física irresistível, os atos reflexos, os atos praticados em estado de 

inconsciência (exceto os casos de inconsciência pré-ordenada, onde se recorre à 

teoria da actio libera in causa), os casos de embriaguez letárgica (exceto os casos 

de embriaguez eufórica e depressiva, desde que se comprove a capacidade de 

sobredeterminar processos causais), abrangendo como conduta os casos de 

hipnose (excetuado os casos em que fique provado o domínio total do hipnotizador 

sobre o hipnotizado), as ações em curto-circuito, as ações automatizadas e os 

movimentos mecânicos repetitivos (desde que considerados como um ato parcial da 

atividade global finalista realizada pelo agente). 

Por todo o exposto, podemos afirmar que o conceito de finalista de ação 

possui, sim, capacidade de rendimento, mostrando-se apropriado como elemento de 

unificação, de fundamentação e de delimitação na teoria do delito. 
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