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“Por obra da lei positiva, os juristas 

converteram-se em vermes que só vivem da 

madeira apodrecida; desviando-se da sã, 

estabelecem seu ninho na enferma. Na 

medida em que a ciência faz do contingente 

seu objeto ela própria torna-se contingência; 

três palavras retificadoras do legislador 

convertem bibliotecas inteiras em lixo”. 

(Von Kirchmann) 
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RESUMO 
 
 

LINS FILHO, José Durval de Lemos. Crime e embriaguez: “actio libera in causa” como 

substrato para punição do ébrio e sua interface com o princípio da culpabilidade. 156f. 2005. 

Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

O autor aborda a culpabilidade nas suas dimensões principiológica, limitativa da pena e 

constitutiva do crime, aprofundando o seu detalhamento enquanto axioma fundamental do 

sistema penal garantista que afasta a possibilidade de responsabilidade penal objetiva e 

também como elemento do crime. A pormenorização da culpabilidade atinge a imputabilidade 

que é tratada em seu conceito, natureza jurídica, sistemas de aferição, elementos e 

manifestações no Direito Penal brasileiro, sendo realizado estudo acerca das suas causas de 

exclusão, tais como a inimputabilidade por menoridade e por anormalidade motivacional. O 

estudo da manifestação da (in)imputabilidade estendeu-se também aos seus casos particulares, 

atingindo a emoção, a paixão e a embriaguez. Partindo do seu conceito, espécies e graus, o 

autor demonstra a relação existente entre crime e embriaguez, servindo-se de dados 

estatísticos e conhecimentos criminológicos e médico-legais. Na seqüência, o foco central é a 

teoria da “actio libera in causa” sistematizada pelos práticos italianos da Idade Média e 

utilizada normalmente para justificar a punição das condutas descritas como crimes praticadas 

sob a influência de álcool ou de substâncias de efeitos análogos. Discute-se a dificuldade e a 

necessidade de compatibilizar-se as exigências legais de responsabilidade penal pelo fato e 

atinentes ao princípio da coincidência com as necessidades político-criminais da punição de 

tais condutas. Para tanto, são analisados os modelos teórico-explicativos da “actio libera in 

causa”, a saber: modelo da exceção, modelo da tipicidade, modelo da extensão e modelo do 

injusto material. Da referida análise, conclui-se que a mencionada teoria apenas é aplicável 

aos delitos dolosos, sendo despicienda para a fundamentação da punição dos delitos culposos. 

A análise do tratamento penal da embriaguez pelo Direito Penal brasileiro também 

demonstrou incongruência no que diz respeito à embriaguez em suas modalidades voluntária, 

culposa e acidental, levando o autor a sugerir a alteração do art. 28, do Código Penal com a 

finalidade de adequá-lo às exigências de um sistema legal que se paute pelas limitações 

garantistas alusivas ao Princípio da Culpabilidade. 

Palavras-Chaves: Princípio da Culpabilidade – Imputabilidade – “Actio Libera in Causa”. 
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ABSTRACT 
 

LINS FILHO, José Durval de Lemos. Crime e Embriaguez: “Actio Libera in Causa” como 
substrato para punição do ébrio e sua interface com o Princípio da Culpabilidade. 156f. 
2005. Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
The author stresses culpability in the following dimensions: principiological, punishment 

restriction and crime constitutive, analyzing its delineations whereas fundamental axiom of 

the garantist criminal system which denies the possibility of objective penal liability and also 

as a crime element.While detailing culpability, this dissertation deals with imputability that is 

treated in its concept, juridical nature, systems of measuring, elements and manifestations in 

the Brazilian Penal Law, studying exclusion causes such as the legal underage and insanity. 

The study on inimputability went further to particular cases, reaching emotion, passion, and 

drunkenness. From its concept, types and degrees, the author shows the relation between 

crime and drunkenness, using data and criminological, and legal medicine knowledge. In the 

sequence, the main focus is the theory of  “actio libera in causa” as developed by the 

Medieval Italy and normally used to justify punishment for crimes executed under the 

influence of alcohol or substances of analogical effects. This work discusses the difficulty and 

the necessity of making compatible the legal requirements of penal liability considering the 

principle of coincidence with the political-criminal necessities of punishment for criminal 

behavior. In this sense, this dissertation examines the theoretical models of “actio libera in 

causa”, as such: exception model; tipicity model, extension model and unjust material model.  

From this research, the author concludes that the referred theory is only applied to crimes 

committed with criminal intent. Considering the Brazilian Penal Law, the legal approach of 

drunkenness showed the inconsistency in what refers to drunkenness in its voluntary, non 

intented and accidental modes. Based on his work, the author suggests changes in the 

Brazilian Penal Code, Art. 28, aiming to make it compatible with the requirements of a legal 

system based on garatist limitations in relation to the culpability principle. 

 

Key-words:  Principle of culpability – imputability and  “Actio Libera in Causa”. 
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1. Introdução 

1.1 Os problemas de integração entre eficiência normativa e as garantias do Sistema 

Penal Contemporâneo. 

  O Direito Penal Moderno fez surgir uma série de garantias limitativas do poder 

punitivo estatal. A doutrina do laissez-faire que representa essa fase histórica sob a ótica da 

Economia também produziu profundas transformações no campo jurídico, exigindo 

abstenções por parte do estado absolutista, e condicionando a sua atuação, na esfera penal, à 

necessidade de tutela de bens jurídico, e a punição à sua utilidade. 

  Com tais exigências, superou-se a fase do terror penal, iniciando-se uma fase 

regida por princípios limitativos do poder punitivo estatal, dentre os quais destacamos o da 

legalidade e o da culpabilidade. O primeiro constitui verdadeiro marco da realidade penal. 

Imaginar-se um sistema penal desvinculado da legalidade seria admitir um arcabouço estatal 

repressivo fundamentado exclusivamente no arbítrio dos detentores do poder estatal, 

restaurando-se assim a sombria realidade medieval. O segundo, por sua vez, consolidou-se 

como sendo o outro grande marco inafastável do Direito Penal Moderno e Pós-Moderno, 

traduzindo-se, apesar de sua diversidade semântica a ser abordada no capítulo seguinte, na 

exigência de que toda a imposição de sanção penal fica condicionada à aferição de 

culpabilidade no momento da prática da conduta. Ressalte-se que dita aferição não prescinde 

da verificação de dolo ou culpa, inobstante se entenda a culpabilidade em seu aspecto 

meramente normativo. O princípio da culpabilidade, pois, traz como símbolo da modernidade 

a necessidade de responsabilidade penal subjetiva. Afasta-se dos postulados modernos e 

garantistas qualquer referência à responsabilização criminal objetiva. 

  Aqui, faz-se mister a referência à teoria do garantismo jurídico de 

FERRAJOLI, que inobstante não constitua o objeto central de estudo deste trabalho, 
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representa um marco inafastável da realidade jurídico-penal contemporânea, não só pela 

racionalidade de sua argumentação ou pelo seu grande número de adeptos, mas também 

porque seria uma forma de inserção de conteúdos democráticos na realidade jurídica, e ainda 

pela sua contemporaneidade, pois, como assinala DA MAIA trata-se de uma teoria em 

desenvolvimento1. A proximidade de seus postulados é uma preocupação do autor. 

  Todavia, inobstante todas as conquistas da modernidade, a punição dos delitos 

praticados sob a influência de álcool ou de outras substâncias ainda continua obedecendo, em 

algumas situações, a soluções versaristas – no sentido de quem quer a causa quer também o 

resultado (versari in re ilicita) – propostas pelos práticos italianos da idade média com a 

elaboração da teoria da actio libera in causa, que, em algumas passagens do presente 

trabalho, será identificada pela sigla a.l.i.c.. O fato é que, dependendo do modelo proposto, a 

sua utilização implica em responsabilidade penal objetiva, e aí firma-se uma duplicidade de 

perspectivas acerca do mesmo fenômeno: de um lado, a dogmática jurídica que, ou se utiliza 

da figura da actio libera in causa ou radicalmente a extirpa do ordenamento; de outro, as 

necessidades político-criminais de imposição de pena. 

  Isso recai na questão abordada por SILVA SANCHEZ referente aos problemas 

de integração entre eficiência e garantias. A compatibilização dos postulados dogmático-

jurídicos que conduzem à segurança jurídica sem se desprender da análise de custo/benefício 

esboçada pela política criminal. Nesse particular, não se pode observar o Direito Penal como 

um ser ontologicamente separado do mundo. Até mesmo porque ele se apresenta como um 

sistema de proteção subsidiária de bens jurídicos, e os princípios da subsidiariedade e da 

ultima ratio (intervenção mínima) remetem inequivocamente à noção de eficiência. Ainda 

quanto a esta questão central, pode-se compreender que o Direito Penal, na sua função de 

                                                 
1 DA MAIA, Alexandre: Ontologia Jurídica – o problema de sua fixação teórica com relação ao Garantismo 
Jurídico. 1999. (Dissertação de Mestrado). UFPE/CPGD, 122 f, pp. 19-20. 
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reduzir a própria violência estatal (aqui representada pela quebra de garantias e pela punição 

como fim em si mesma), exige a maximização de prevenção e garantias – ainda que abrigue 

elementos de profunda tensão em seu seio, gérmen de sua própria evolução dialética – reflete 

uma clara argumentação em termos de custo/benefício e, também o desejo de se ter um 

Direito Penal com o menor custo possível e eficiente ao máximo2. 

  O mesmo autor aponta as dificuldades de compatibilização ao abordar os 

aspectos de política criminal nas sociedades pós-industriais, apontando as dificuldades 

encontradas pela atualidade na consolidação do Direito Penal moderno, sobretudo em virtude 

dos efeitos da Globalização que tem produzido um Estado que valoriza um Direito Penal que 

supervaloriza a prevenção3. 

  As dificuldades de integração são reais e incontestáveis. Explicam o tratamento 

dispensado à embriaguez, mas não justificam que a legislação se mantenha afastada dos 

postulados garantistas ou permita interpretações que deles se afastem. Dessa forma, pretende-

se demonstrar que a legislação pátria vigente confere um tratamento versarista – ou pelo 

menos permite ao intérprete trilhar pelos seus termos - e objetiva-se igualmente sugerir 

alterações legislativas que confiram à problemática da embriaguez tratamento consentâneo 

com as exigências dogmáticas e as necessidades político-criminais. 

  O dilema acima proposto representa preocupação fundamental do presente 

trabalho, na perspectiva da integração entre as exigências político-criminais e da dogmática 

jurídica, sem que isso faça com que uma necessariamente deva sucumbir à outra, pois ao 

contrário do tensionamento proposto, são aspectos do saber penal que mantêm um 

relacionamento simbiótico. 

                                                 
2 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria: Eficiência e Direito Penal. São Paulo: Manole, 2004, pp. 55-57. 
3 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: A expansão do Direito Penal. 2. ed., Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 143-144. 
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1.2 Metodologia adotada 

  Diante da necessidade da fixação de marcos de abordagem, o trabalho foi 

realizado a partir de uma investigação eminentemente bibliográfica, cujos títulos permitiram 

ao autor um enfoque que, partindo de uma ótica genérica para a pormenorização, procurou 

pôr em relevo os aspectos mais importantes dos institutos sub examine. 

  Cada um dos seis capítulos buscou se adequar aos padrões de clareza, concisão 

e objetividade, sugeridos por ADEODATO4. Inicialmente, buscou o autor demonstrar a 

importância do estudo proposto e a relevância da teoria da actio libera in causa na solução de 

questões dogmáticas nevrálgicas no sistema garantista, e a inexorável necessidade de melhor 

sistematizá-la e fundamentá-la para que ela realize também os anseios político-criminais. 

  Em seguida, o autor realiza estudo detalhado da culpabilidade, salientando as 

diversas funções por ela realizadas no sistema jurídico-penal, mormente aquelas inerentes à 

questão principiológica basilar à estruturação do sistema da qual decorrem as outras duas, 

quais sejam: a culpabilidade como limite da pena e a culpabilidade como elemento do crime. 

Nessa última acepção, trata-se também das diversas perspectivas e concepções históricas que 

se sucederam, passando pela sua visão meramente psicológica, até chegar a um estágio em 

que se reconhece o seu aspecto puramente normativo. 

  No Terceiro Capítulo, estuda-se a imputabilidade como primeiro elemento 

integrante da estrutura ôntica da culpabilidade, em seu posicionamento frente à teoria do 

delito e em seus fundamentos, bem como no que pertine a sua regulamentação e causas de 

exclusão, tratando-se en passant da inimputabilidade por menoridade em suas diversas 

implicações, e da inimputabilidade por anormalidade motivacional fulcrada tanto 

genericamente no que diz respeito às doenças e perturbações da saúde mental, mas também 

                                                 
4 ADEODATO, João Maurício: “Bases para uma Metodologia da Pesquisa em Direito”. Anuário dos Cursos de 
Pós-Graduação em Direito. Recife: Ed. UFPE, 1997, nº 8, pp. 201-224. 
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particularmente de questões como a turbação da higidez e normalidade do ambiente psíquico-

espiritual em razão da emoção e da paixão, restando a embriaguez a ser tratada no Quarto 

Capítulo. 

  Nele, a embriaguez foi particularizada como objeto de estudo, diferindo-se do 

alcoolismo, restando demonstrada a sua inegável vinculação com a realidade criminal, seja no 

seu aspecto da gênese do fenômeno delitivo, seja como aspecto fomentador da realidade 

criminal observada em seu aspecto supraindividual. Diante das considerações feitas, restou 

evidenciado que o sujeito que pratica conduta lesiva a um bem jurídico sob o efeito de álcool 

ou de substância de efeitos análogos não apresenta, no momento da prática do fato, a 

imputabilidade necessária à responsabilidade criminal em razão da turbação e/ou da supressão 

da capacidades intelectiva e/ou volitiva indispensável(is) à configuração da imputabilidade. 

  O Quinto Capítulo reconhece que, inobstante a ausência da imputabilidade, a 

impunidade da conduta criminosa praticada pelo agente que neste estado se colocou não é 

solução adequada às necessidades político-criminais, e nem se coaduna com os postulados 

dogmáticos que não podem ser interpretados isoladamente, mas em cotejo com um sistema, 

posto que a legitimidade da punição no sistema penal moderno depende de sua utilidade. 

Nesse contexto, a teoria da actio libera in causa passa a ser discutida em seu verdadeiro 

conteúdo e extensão, sendo expostos os seus modelos teórico-explicativos que foram 

igualmente criticados, para que, em seu nome, não haja a ineficiência normativa nem a quebra 

desnecessária de garantias aos direitos individuais fundamentais conquistados historicamente. 

  Por seu turno, o Sexto Capítulo referencia o tratamento dispensado à prática do 

delito sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, assinalando suas 

incompatibilidades e seus acertos diante das exigências dogmáticas, desde a fase do Império 
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até os dias atuais, exigindo que se repense a forma legislativa que trata da matéria, 

conferindo-lhe dimensão que atinge a abominável responsabilidade penal objetiva. 

  Por fim, são elencadas as diversas conclusões contidas nos capítulos 

antecedentes como forma de sintetizar o pensamento do autor, sistematizando-o e permitindo 

uma visualização graficamente mais simplificada do panorama do tratamento jurídico-penal 

dispensado à embriaguez no direito brasileiro. 

 

1.3 Organização formal do trabalho 

  O objeto posto em análise na presente pesquisa a restringe basicamente a dados 

bibliográficos, alguns deles edificados a partir de teses e construções lógico-argumentativas 

abstratas que buscam uma harmonização com os demais elementos e institutos integrantes do 

sistema jurídico e da realidade penal mais especificamente. Outros dados foram trazidos ao 

trabalho com base em uma irrefutável realidade fática apreensível facilmente pelos sentidos. 

Se é verdade que, no quarto capítulo se busca uma fundamentação da teoria da “actio libera 

in causa” consentânea – ou pelo menos mais próxima – das exigências formais e materiais do 

sistema jurídico-penal; por outro lado, o autor busca colacionar também algumas dificuldades 

práticas da constatação in concreto da embriaguez e demonstrar, em outro capítulo, a sua 

estreita relação com a realidade criminal. 

  Inobstante o sistema autor-data venha sendo bastante utilizado atualmente no 

meio acadêmico, sobretudo no campo das ciências exatas e ciências sociais aplicadas, o autor 

optou pelo sistema completo de citações bibliográficas, com a finalidade de facilitar ao leitor 

a identificação de suas fontes de pesquisa de maneira mais escorreita e imediata, a partir da 

leitura das notas de rodapé, sem que haja a necessidade de consultar o conjunto bibliográfico 

exposto no final do trabalho. Ademais, a referida opção prima pela comodidade do leitor já 
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que as referências virão logo no rodapé da página. Esclareça-se, ainda, que se uma mesma 

obra for citada mais de uma vez no mesmo capítulo, poderá ser indicada pela expressão Op. 

Cit., tal como permitido pelas regras técnicas pertinentes. 

  As notas de rodapé servirão exclusivamente para as referências bibliográficas, 

não se destinando a esclarecimentos complementares, os quais se encontrarão sempre no 

corpo do próprio texto.  

  No corpo do texto, as aspas indicam citações literais dos diversos autores 

consultados, a ainda se destinam a destacar palavras ou expressões que o autor deseje realçar 

ou que possuam uma pluralidade de possibilidades interpretativas. Por sua vez, nas notas de 

rodapé, elas indicam o título do artigo publicado, cujo continente será grafado em itálico, tal 

como ocorrerá com os títulos dos livros utilizados.  

  As expressões em língua estrangeira porventura utilizadas no decorrer do 

presente trabalho receberão a grafia em itálico. 
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2. Culpabilidade como conceito nuclear do Direito Penal 

2.1 A culpabilidade nas suas diversas acepções   

  O termo “culpabilidade” é utilizado tanto em Direito Penal quanto na 

linguagem coloquial, com conteúdos que variam nas diversas situações de seu emprego. Mas, 

em qualquer de seus diversos usos, o termo denota sempre uma desaprovação acerca daquilo 

que se fez ou deveria ter sido feito. Daí porque quando alguém viola um dever moral ou causa 

dano a outrem pode “sentir-se culpado”. De igual modo, quando alguém pratica dolosamente 

uma lesão corporal a outrem, por exemplo, é comum dizer-se que ele é “culpado”. Ou, ainda, 

que alguém não é “culpável” por determinada prática. Observe-se que, por outro lado, 

nenhum jogador é “culpado” pelo sucesso de sua equipe. A culpabilidade implica sempre em 

uma desaprovação acerca de alguma coisa. 

  A polissemia do termo se reflete também no Direito Penal, onde se destacam 

pelo menos três acepções distintas. Na perspectiva político-criminal, a culpabilidade indica 

um princípio de sede constitucional que rege todo Direito Penal, qual seja, o princípio da 

culpabilidade de que trataremos mais adiante. Em outra acepção, “culpabilidade” indica limite 

para imposição de pena (que será adiante tratada como culpabilidade-limite). E, por fim, 

“culpabilidade” significa o terceiro elemento integrante da estrutura delitiva, no sentido da 

atribuibilidade pessoal do fato típico e antijurídico ao seu autor. 

  MIR PUIG ensina que, a partir da obra de VON LISZT, a doutrina acolheu o 

termo “culpabilidade” para reivindicar a possibilidade de imputação do injusto ao seu autor, 

razão pela qual o aludido termo é também referenciado em sua obra. Entretanto, acredita que 

mais adequada seria a expressão “imputação pessoal”, pois tem a vantagem de deixar claro 
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que na segunda parte da teoria do delito se trata apenas de atribuir (imputar) o desvalor da 

conduta penalmente antijurídica ao seu autor5. 

  Com efeito, a culpabilidade traz consigo a idéia de reprovação sem a qual não é 

legítima a imposição de qualquer sanção criminal. A pena é a conseqüência jurídica do delito, 

e para que haja delito, conforme restará esclarecido, é indispensável que ao autor se realize 

um juízo de reprovação caracterizador da culpabilidade. Mas, observe-se que esse juízo de 

reprovabilidade apenas se realiza com relação ao autor pela prática de um fato determinado, 

levando em consideração uma concepção antropológica que entende o homem como um ser 

dotado de autonomia ética. Daí porque se diz, em uma definição dominante, que a 

culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal que se faz ao autor do injusto que podia agir 

de outro modo. 

Não é possível a imposição de uma pena à conduta humana que seja adjetivada 

apenas pela tipicidade e pela antijuridicidade, haja vista que em diversos casos, inobstante a 

presença desses elementos, ocorrem causas que ocasionam a isenção da responsabilidade 

penal. Isso porque, numa perspectiva jurídico-penal, segundo advertem MAURACH & ZIPF, 

a ação típica e antijurídica só é relevante quando o juízo de desvalor que recai sobre o fato 

também afeta o autor. A esse juízo que transcende o fato e atinge o autor se chama 

culpabilidade penal, ou simplesmente, culpabilidade6. 

Mas, em face à citada polissemia, façamos, agora, uma sucinta análise acerca 

de cada um dos aspectos indispensáveis ao perfazimento do juízo de reprovação característico 

da culpabilidade e indispensável para a aplicação da pena, ou seja: a culpabilidade como 

princípio constitucional, a culpabilidade como limite da pena e como elemento do crime que 

fornece suporte à aplicação da pena. 

                                                 
5 MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal – Parte General. Barcelona: Reppertor: 2002, p. 516. 
6 MAURACH, Reinhart & ZIPF, Heinz: Derecho Penal – Parte General. Buenos Aires: Astrea, 1994, p. 512. 
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2.2 O princípio da Culpabilidade e seus desdobramentos no Estado Democrático de 

Direito 

  O Direito Penal é o ramo do direito que fixa as características de uma conduta 

e comina à sua prática uma sanção jurídica: a pena. Conceituando o Direito Penal, 

GIMBERNAT ORDEIG escreve que o mesmo consiste em um conjunto de proposições 

jurídico-penais. Acrescentando o referido autor que “proposição jurídico-penal é toda aquela 

– e exclusivamente aquela – que ou bem define o pressuposto fático [do fato punível] ou bem 

determina a conseqüência jurídica (pena, ou em alguns casos, medida de segurança) a ser 

imposta quando se cumpra o pressuposto fático”.7  

As diversas fases vivenciadas pelo Direito Penal forneceram-lhe fundamentos 

distintos para a resposta ao delito. Nas sociedades primitivas, por exemplo, a pena tinha por 

fundamento a necessidade da coletividade abrandar a ira dos deuses que havia sido despertada 

pela violação de um tabu. Com o advento do positivismo criminológico e a difusão das idéias 

fundadas em um determinismo rígido, a pena passa a se fundamentar na “periculosidade” que 

o indivíduo representava ao convívio em sociedade. Por seu turno, os adeptos da Escola 

Clássica apontam o “livre arbítrio” como fundamento da pena e assim por diante. 

  No Estado social e democrático de Direito, pode-se dizer que a culpabilidade é 

fundamento e limite da pena. Mas em todos esses modelos de Estado, e em qualquer modelo 

de aplicação da norma penal, a imposição de uma sanção penal implica na restrição de bens 

jurídicos de indiscutível relevância para o indivíduo, fato esse que demonstra a imperiosa 

necessidade de um direito penal mínimo, notadamente em face aos modelos estatais 

insurgentes após a Revolução Francesa.  

                                                 
7 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: Conceito e Método da Ciência do Direito Penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 23. 
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  A modernidade surgiu alimentada pelo ideário liberal, e consigo trouxe uma 

concepção de Estado que deveria abster-se de interferir no domínio próprio e irredutível da 

liberdade individual. Na visão liberal, o Estado é um ser limitado, que legitima seus 

procedimentos pela observância da lei. Ressalte-se ainda que a utilização do Direito Penal, 

dessa forma, apenas se legitima quando imprescindível à proteção da sociedade.  

  Para MIR PUIG8, o Estado liberal adota, sem dúvida, a idéia de Estado de 

Direito, entendido esse como o Estado governado pelo Direito que emana da vontade geral 

ditada pelos representantes do povo, no qual radica a soberania nacional em contraposição ao 

Estado absolutista, no qual o Direito se concentra nas mãos de uma só pessoa ou de poucas 

delas. O Estado liberal como reação ao Estado absolutista responde à preocupação de 

defender a sociedade do Estado, o que pretende conseguir com a técnica da divisão de poderes 

e o princípio da legalidade. 

  Já o Estado social aparece como forma de preencher o hiato que se formou 

entre o Estado liberal minimalista que de tudo precisava se abster e a Sociedade. Se o 

princípio que regia a função do Estado liberal era a limitação de sua ação, o Estado social se 

edifica sobre a idéia de ação transformadora da vida social. Enquanto o Estado liberal 

pretendia reduzir-se a assegurar as garantias jurídicas, e, portanto, meramente formais, o 

Estado social se considera chamado a mudar as relações sociais.  

  Estado liberal e Estado social guardam entre si, ainda no dizer de MIR PUIG9, 

uma relação dialética de tese e antítese, à medida que a substituição daquele por esse último 

veio acompanhado de um distanciamento do Estado das garantias liberais. Mas isso não quer 

dizer que o Estado social, intervencionista, seja um Estado autoritário. Apesar do 

intervencionismo estatal que caracteriza o Welfare State, representado pela incidência ativa 

                                                 
8 MIR PUIG, Santiago: El Derecho Penal en el Estado Social y Democratico. Barcelona: Ariel, 1994, pp. 31-33. 
9 MIR PUIG, Op. Cit., p. 33. 
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nas relações sociais, essa função pode ser colocada a serviço da sociedade e em benefício de 

cada cidadão. Não é contraditório com o Estado social, portanto, os limites característicos do 

Estado liberal, igualmente a serviço dos cidadãos, os quais poderão impedir que se desenvolva 

a tendência autoritária decorrente do intervencionismo. 

  A formulação do Estado social e democrático de Direito supõe não apenas a 

tentativa de submeter a atuação do Estado social aos limites formais do Estado de Direito, 

mas também orientá-lo materialmente para a concretização da democracia. 

  Acrescente-se ainda que a Professora PERRUCI salienta que o Estado 

Democrático de Direito, consagrado no art. 1º da Constituição de 1988 tem como um de seus 

fundamentos a “dignidade da pessoa humana”10. Daí porque pode-se afirmar que o Estado 

Democrático de Direito requer uma aplicação racional e criteriosa das normas penais, em face 

à gravidade que sua aplicação ocasiona ao indivíduo. 

A drasticidade com que o Direito Penal interfere na vida social e a relevância 

dos bens jurídicos que são erigidos à categoria de bens jurídico-penais realçam a necessidade 

de uma fundamentação constitucional para o seu exercício. E este fundamento se encontra no 

princípio do Estado de Direito para o qual são indispensáveis dois elementos: a segurança 

jurídica e a justiça material. Em sua manifestação de justiça material, o princípio do Estado de 

Direito exige uma adequada relação entre delito e pena. Com a pena se reprova o autor de 

uma transgressão ao direito, e isso pressupõe a culpabilidade. Diante disso, uma pena sem 

culpabilidade nada mais seria que uma represália incompatível com o Estado de Direito para 

um fato pelo qual o autor não tem que ser responsabilizado. 

A utilização racional da norma penal como instrumento de controle social 

passa, necessariamente, pela observância de uma série de princípios limitadores do poder 

                                                 
10 PERRUCI, Maud Fragoso de Albuquerque: “A Constituição de 1988 e os princípios diretores da Lei de 
Execuções Penais”. In: Anuário do Mestrado em Direito, nº05. Recife: Universitária (UFPE), 1992, p. 108. 
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punitivo estatal, a saber: legalidade, culpabilidade, humanidade, intervenção mínima, 

irretroatividade da lei penal, fragmentariedade, subsidiariedade, etc. 

  Princípios, no dizer de REALE11, são verdades ou juízos fundamentais que 

servem de alicerce ou garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema 

de conceitos relativos à dada porção da realidade. 

  Assinala FRANCO que, no Estado Democrático e Social de Direito o direito de 

punir não poderia ter caráter estatal e arbitrário, sem freios nem limites. Ao contrário, tanto a 

própria estrutura do modelo jurídico optado pelo Poder Constituinte como o fundamento 

funcional do Direito Penal, entendido como a indispensável e amarga necessidade da pena 

para a proteção de valiosos bens jurídicos, contêm limitações, algumas delas formalmente 

explicitadas, e outras, sem consagração expressa, mas decorrentes do art. 5º, §2º, da Carta 

Magna de 198812. 

   Dentre todos os princípios limitadores do “jus puniendi”, cujas referências 

meramente exemplificativas encontram-se acima, pode-se afirmar extreme de dúvidas que o 

princípio da culpabilidade, ao lado do princípio da legalidade, constitui a base do Direito 

Penal moderno. Reforçando essa estreita ligação entre sistema penal e os postulados do 

Estado Democrático, SANTOS esclarece que, nos Estados democráticos europeus os 

princípios penais possuem a qualidade de princípios constitucionais. Ele lembra que a adoção 

do princípio da culpabilidade pela Constituição espanhola encontra-se explícita no art. 27, 

cuja interpretação pela Corte Constitucional considera-o incompatível com a admissão da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, as penas coletivas e a responsabilidade penal por 

fato alheio13. 

                                                 
11 REALE, Miguel: Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 59. 
12 FRANCO, Alberto da Silva: Crimes Hediondos. 4.ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000,  p.50-51. 
13 SANTOS, Marino Barbero: “Estado Constitucional de Derecho Y Sistema Penal”. Direito Criminal. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2001, p. 69-70. 
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  O princípio da culpabilidade em sua representação mais incipiente pode ser 

traduzido no nullum crimen sine culpa, o qual exclui a possibilidade de legítima 

responsabilidade penal objetiva. No entendimento de BITENCOURT, a vigência do princípio 

da culpabilidade afasta a possibilidade de imposição de pena pela simples produção de um 

resultado14. Mas o seu papel na dogmática penal não se exaure aí. 

CARVALHO esclarece que a Constituição Brasileira de 1988, fundamentando 

o Estado Democrático de Direito na dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) contemplou 

necessariamente, como consectário seu, o princípio da culpabilidade, a quem atribui a 

natureza de princípio de direito justo, em decorrência de que: a) o referido princípio 

fundamenta a pena, fornecendo-lhe um caráter retributivo e, simultaneamente, demonstra a 

face ética do Direito Penal, que tem como centro de seu sistema o homem, cuja 

responsabilidade provém de sua dignidade de pessoa, capaz, por isso mesmo, de sofrer 

reprovabilidade; e b) o princípio da culpabilidade limita a pena, impedindo o Estado de abusar 

da sanção punitiva por ocasião da satisfação da preocupação criminal, numa visão utilitarista 

de instrumentalização do homem para satisfação do bem comum15. 

  Na compreensão de MIR PUIG, o termo “culpabilidade”, amplamente 

considerado se contrapõe à “inocência”. Neste aspecto, sob a expressão “princípio da 

culpabilidade” decorreriam várias limitações ao direito de punir que poderiam ser traduzidas 

nos princípios a seguir, os quais são consectários do princípio maior, a saber: princípio da 

personalidade das penas, princípio da responsabilidade pelo fato, e princípio da imputação 

pessoal, todos intimamente relacionados ao princípio da dignidade humana16. 

                                                 
14 BITENCOURT, Cezar Roberto: Manual de Direito Penal. 6.ed, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 13. 
15 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de: Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1992, pp. 64-65. 
16 MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal – Parte General. 6. ed, Barcelona: Reppertor, 2002, pp. 128-129. 
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Como já se viu, em linhas gerais em tópico precedente, culpabilidade se 

contrapõe à inocência constitucionalmente presumida. Como princípio constitucional, pode-se 

afirmar que o princípio da culpabilidade impõe diferentes limites ao exercício do jus puniendi, 

limites esses que se traduzem em três subprincípios que lhe são decorrentes: personalidade 

das penas (ou princípio da imputação pessoal), responsabilidade pelo fato, dolo ou culpa. 

Todos esses subprincípios, adiante chamados de princípios derivados, se fundam na idéia da 

dignidade da pessoa humana, tal como deve ser em um Estado democrático de Direito, 

notadamente em face da relação guardada com a segurança jurídica, já que o cidadão terá a 

certeza de que, agindo conforme o direito, não será castigado. 

  Enquanto consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio 

da culpabilidade apresenta desdobramentos que representam aspectos diversos na limitação ao 

poder punitivo estatal. Em sua missão precípua de afastar a responsabilidade objetiva, o 

aludido princípio desdobra-se nos princípios a seguir enunciados: 

 

2.2.1 Princípio da personalidade das penas 

  Por esse princípio, também chamado de princípio da intranscendência das 

penas, entende-se a resposta estatal ao delito como medida de caráter estritamente pessoal, 

não devendo afetar a terceiros. 

  Tal princípio encontra agasalho na atual Carta Política Brasileira que, no seu 

art. 5º, inciso XLV, dispõe que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 

estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio 

transferido”. 
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  Contudo, é certo que, na realidade social, a pena costuma afetar terceiros 

inocentes, particularmente os familiares do apenado. Interessante é que, nesse particular, o 

Direito chega a reconhecer a dissonância entre o “ser” e o “dever-ser”, haja vista que o art. 80, 

da Lei nº 8.213/91, prevê o pagamento de um benefício denominado “auxílio-reclusão”, o 

qual representa um benefício de trato continuado devido mensal e sucessivamente enquanto 

durar a detenção ou reclusão do segurado à sua família17. 

  Apesar dessa constatação, no campo do dever-ser, é pacífica, modernamente, a 

aceitação de que ninguém será punido por fato que não praticou. Por essa razão SCHMIDT 

enfatiza a inadmissibilidade daquilo que chama de “responsabilidade coletiva”, que, à época 

da “vingança de sangue” autorizava a atribuição de castigos a todos os membros de uma 

família ou povo pelo fato praticado por um deles18. A isso deve estar atento o legislador no 

mister do enfrentamento da criminalidade pós-industrial. 

  A pena é, portanto, pessoal e deve ser individualizada à pessoa do condenado 

para que possa atingir a sua finalidade, não sendo possível imputar-se a terceiro a conduta 

alheia. 

 

2.2.2 Princípio da responsabilidade pelo fato 

  Pelo princípio da responsabilidade pelo ato, nenhuma responsabilidade penal 

pode fazer-se derivar das características pessoais do imputado agregadas a um tipo de autor, 

mas unicamente das características do comportamento que o tornem subsumível em um tipo 

de delito previsto em lei e imputável a um ato voluntário cujo sujeito foi capaz de entender o 

                                                 
17 GONÇALES, Odonel Urbano: Manual de Direito Previdenciário. 5.ed, São Paulo: Atlas, 1998, p. 116. 
18 SCHMIDT, Andrei Zenkner: O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 128. 
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sentido social, no caso de sujeitos de idade superior a uma idade mínima estabelecida pela 

lei19. 

  Pelo princípio sub examine, pode-se afirmar que o Direito Penal entende o 

homem como um ser dotado de autonomia ética, ou seja, detentor da capacidade de escolher 

entre o bem e o mal. O princípio da responsabilidade pelo fato permite concluir que se vive 

atualmente uma fase de direito penal de culpabilidade, onde só é possível a aplicação de uma 

pena ao indivíduo dotado de autonomia ética que opta por agir em dissonância com a norma 

jurídica.  

  Ninguém pode ser punido senão por uma prática delituosa determinada. Esse 

princípio faz com que o Direito Penal contemporâneo afaste a responsabilidade pelo modo de 

vida, ou pela periculosidade que alguém possua. Em ocasião anterior, foi possível ao autor 

escrever que, na concepção positivista o delito não é resultante da manifestação do livre 

arbítrio individual, mas sim um fato determinado por certas condições20. Assim, fica nítida a 

superação do positivismo criminológico de Ferri, Lombroso, Garofalo etc que enxergavam o 

homem como um ser pré-determinado à prática de delitos, seja por questões 

bioantropológicas, seja por aspectos sociais. 

  Com isso não se quer dizer que o positivismo criminológico tenha 

desaparecido completamente da legislação pátria. Ao contrário, com FREITAS, é forçoso 

reconhecer que o pensamento positivista perpetuou-se na legislação, sendo o seu velho 

conceito de periculosidade ainda utilizado, v.g., nas atividades assistenciais aos menores 

infratores. Segundo ele, esse sistema gera como conseqüência perversa, no que diz respeito às 

                                                 
19 FREITAS, Ricardo de Brito A. P.: As razões do Positivismo Penal no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2002, pp.39-40. 
20 LINS FILHO, José Durval de Lemos: “O legado das teorias bioantropológicas da criminalidade”. Revista da 
ESMAPE, nº 19, Recife: Bagaço, 2004, p. 250. 
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garantias penais, o fato de serem realmente os menores e os adultos não imputáveis os sujeitos 

menos garantidos, por serem considerados sujeitos menos ou não responsáveis21. 

  Imperativo sobretudo de segurança jurídica é que a punição não se faça pela 

conduta de vida, mas sim pela prática do injusto. Por exemplo, não se reprova alguém por ser 

ladrão, mas por ter praticado um delito de furto ou de roubo. 

 

2.2.3 Princípio do dolo e da culpa 

  Esse princípio, inobstante não esteja explicitamente formalizado na 

Constituição, é decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana e, como tal, erigido à 

categoria de cláusula pétrea, razão pela qual pode-se afirmar que é um dos consectários pelo 

qual o princípio da culpabilidade rompe definitivamente com o direito penal da fase do terror. 

  Enquanto conquista moderna, o princípio do dolo e da culpa afasta a 

possibilidade de responsabilidade penal objetiva, de modo que não há a possibilidade de 

aplicação de pena em razão da existência exclusiva de um nexo de causalidade, sobretudo se o 

agente não tiver praticado a conduta com dolo ou culpa. FRANCO vê no princípio ora 

estudado a constitucionalização do nullum crimen sine culpa de modo que, se para fundar um 

juízo de culpabilidade é, de fato, necessária ao menos a presença de uma conduta contrária ao 

dever de diligência (culpa), não sendo possível cogitar certamente cogitar de culpa no caso de 

responsabilidade objetiva baseada no simples nexo de causalidade material. E, mais adianta, 

arremata que castigar a causação objetiva de resultados imprevisíveis e inevitáveis seria inútil, 

desnecessário e ineficaz, e que um Direito Penal, que exige responsabilidade por fatos que 

independem em absoluto da vontade do indivíduo, merece ser qualificado como arbitrário e 

                                                 
21 FREITAS, Op. Cit., p. 40. 
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disfuncional, porque, então, a pena carece de poder motivador e o castigo perderia toda 

justificação22. 

  Parafraseando MANZINI lembra que para que se impute um delito a uma 

pessoa é preciso que ela tenha sido causa eficiente dele. E ser causa do delito não se resume à 

causalidade material relevada, sendo também indispensáveis a causalidade voluntária, ou seja, 

uma vinculação subjetiva entre o autor e a sua conduta23. 

  Com efeito, no Estado Democrático e Social de Direito não pode haver 

responsabilidade objetiva. CARBONELL MATEU, fazendo referência ao Direito Penal 

espanhol esclareceu que  

“Tradicionalmente existían supuestos de responsabilidad objetiva em 

nuestro ordenamiento, haciendose responder ao sujeto por la simple 

causación de um resultado. Ello dejó de resultar posible em virtude de la 

vigência Del artículo 1º del viejo Código Penal tras la reforma de 1984 que 

afirmaba que no hay pena sin dolo o culpa y que cuando la pena venga 

determinada por la producción de un ulterior resultado más grave, sólo se 

responderá de éste si se hubiere causado, al menos, por culpa”24. (g.n.) 

 

2.3 O princípio da culpabilidade na ótica do Garantismo Jurídico 

  Em Direito e Razão, Luigi Ferrajoli apresenta um modelo de Direito Penal, o 

qual denomina de garantista, cognitivo ou de legalidade estrita. Para ele, esse Sistema Penal 

Garantista trata-se de modelo-limite jamais perfeitamente satisfatível, que se expressa numa 

axiomatização resultante da adoção de dez princípios axiológicos fundamentais, que apesar de 

guardarem pertinência entre si, não derivam uns dos outros. São eles: princípio da 

retributividade, princípio da legalidade, princípio da necessidade, princípio da lesividade, 

                                                 
22 FRANCO, Op. Cit., p. 60. 
23 MANZINI, Vincenzo: Tratado de Derecho Penal. (Trad. Santiago Sentís Melendo). Buenos Aires: Ediar, 
1948, p. 197. 
24 CARBONELL MATEU, Juan Carlos: Derecho Penal:Concepto y principios constitucionales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 222. 
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princípio da materialidade, princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal, 

princípio da jurisdicionalidade, princípio acusatório, princípio do ônus da prova e princípio do 

contraditório ou da defesa25.  

  Na qualidade de modelo-limite, logo se percebe a matriz liberal subjacente ao 

sistema proposto, visto que o direito penal dos povos primitivos e das Idades Antiga e 

Medieval se caracterizavam, no dizer de BRANDÃO, pela despreocupação com a 

humanização da repressão penal, posto que nele havia o emprego de violência ilimitada, não 

se oferecendo nenhuma garantia ao ser humano em face do direito de punir do Estado. Essa 

fase vivenciada pelo direito penal a que o referido autor denomina de “período do terror 

penal”26, rechaçava todos os postulados limitativos e/ou obstativos do exercício do jus 

puniendi decorrentes do Iluminismo e do direito penal pós Beccaria. Aqui não se pode 

esquecer o papel relevantíssimo desempenhado pelo referido Marquês, no que concerne ao 

cultivo no campo do ideário liberal de idéias que mais tarde culminariam na sistematização do 

basilar princípio da legalidade por Feuerbach (1801). 

  BOBBIO assinalou no prefácio à 1a. edição italiana de “Direito e Razão” que 

“o garantismo é um modelo ideal, do qual nos podemos mais ou menos aproximar. Como 

modelo, representa uma meta que permanece como tal, ainda que não seja alcançada e não 

possa jamais ser alcançada inteiramente”. Diante dessas considerações, a aproximação do 

atual direito penal brasileiro daquele idealizado em termos garantistas fundado na necessidade 

de proteger bens jurídicos, mas sobretudo de tutelar os direitos fundamentais do cidadão, dar-

se-á com o aprofundamento do estudo do princípio da culpabilidade e suas principais 

implicações no direito penal contemporâneo. 

                                                 
25 FERRAJOLI, Luigi: Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p.75. 
26 BRANDÃO, Cláudio: Introdução ao Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 11. 
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Entendido pelo próprio FERRAJOLI como a terceira condição material 

requerida pelo sistema garantista como justificação do “quando” e do “que” proibir, a adoção 

do princípio da culpabilidade (expresso no axioma nullum crimen sine culpa) realça a 

importância do elemento psicológico do delito, permitindo a conclusão de que 

“nenhum fato ou comportamento humano é valorado como ação se não é 

fruto de uma decisão; conseqüentemente, não pode ser castigado, nem 

sequer proibido, se não é intencional, isto é realizado com consciência e 

vontade por uma pessoa capaz de compreender e de querer”27. 

 

O princípio da culpabilidade é uma das garantias penais mais representativas 

das conquistas modernas. Na fase jusprivatista do direito penal, em que a pena era 

considerada uma “vingança de sangue”, a responsabilidade penal equiparava, solidariamente, 

o ofensor e seus parentes. Na Idade Média, era comum que a vingança recaísse sobre os 

agregados do ofensor. 

  Por outro lado, a culpabilidade também desempenha papel de relevo na 

determinação e limitação da pena. Aqui não se trata de fundamentar a pena em si, mas de 

determinar a sua duração. Em uma palavra, a magnitude exata que, no caso concreto, deve ter 

uma pena. Nesse caso, se assinala à culpabilidade uma função limitadora, impediente da 

imposição de penas acima ou abaixo dos parâmetros fixados. 

  De igual modo, também se emprega o conceito de culpabilidade como 

proibição da responsabilidade objetiva (responsabilidade pelo resultado). Neste sentido, o 

princípio da culpabilidade impede a atribuição ao autor de um resultado imprevisível, 

reduzindo as formas de imputação ao dolo e à culpa.  

 

 

                                                 
27 FERRAJOLI, Op. Cit, p. 390. 
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2.4 A culpabilidade como limite da pena 

  Conforme já ficou demonstrado, a culpabilidade fundamenta a pena, posto que 

impossível a compatibilização de aplicação de pena a quem não se pode reprovar com os 

garantias do Estado Democrático e Social de Direito, que, diante dos postulados do 

Garantismo de Ferrajoli, deve se utilizar da pena com atenção às suas finalidades retributivas 

e prevencionistas, não podendo ser a mesma um instrumento do arbítrio estatal. Deve-se ter 

na culpabilidade o filtro pelo qual a pena terá como limite o suficiente para atender à 

finalidade de prevenção geral positiva. A função político-criminal da culpabilidade está em 

impedir que abusos sejam praticados na imposição da pena por motivos de prevenção geral ou 

especial. 

  Com efeito, o art. 59, do Código Penal, estatui que a culpabilidade será o 

parâmetro primeiro para estabelecimento da individualização da pena, tendo em vista o 

necessário e suficiente para a reprovação e prevenção. Assinala REALE JR. que “a 

culpabilidade e a pena adequada segundo o suficiente à prevenção geral  pode cumprir os fins 

da prevenção geral, além dos fins da ressocialização, ou seja, de prevenção especial”28. 

Concluindo que “a culpabilidade é o critério limitador da pena”29. 

  Como juízo de reprovação, a culpabilidade é dotada da interessante 

característica da graduação. Quer dizer, uma conduta não pode ser mais ou menos típica ou 

antijurídica. Os juízos de tipicidade e antijuridicidade são absolutos, ao tempo em que o juízo 

de reprovação é relativo, no sentido de que alguém pode ser mais reprovável do que outro 

pela prática da mesma conduta criminosa, levando-se em consideração, por exemplo, as 

condições de natureza pessoal de cada um dos intervenientes. 

   

                                                 
28 REALE JR., Miguel: Instituições de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 186. 
29 REALE JR, Op. Cit., p. 186. 
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2.5. Culpabilidade “versus” Antijuridicidade: distinções necessárias 

  Como juízo de desvalor que se faz ao autor de conduta típica e antijurídica, a 

culpabilidade é um juízo derivativo, não tendo um conteúdo separado dos elementos do crime 

que lhe antecedem. Não há culpabilidade sem uma ação típica e antijurídica, pois como 

advertem MAURACH & ZIPF a culpabilidade moral ou ético-social é irrelevante para o 

Direito Penal enquanto ela não encontre uma base no direito positivo30. 

  A antijuridicidade representada pela relação de contrariedade entre a norma e a 

conduta cristaliza em si um juízo de desvalor referente às condutas que lhe foram precedentes 

e que originaram a norma, posto que violaram determinado bem jurídico que se quis tutelar. 

Quanto ao juízo de reprovação que caracteriza a culpabilidade, urge mencionar que não se 

perfaz quanto à conduta, mas sim com relação ao autor da conduta, que reunindo a capacidade 

de discernimento necessária e tendo como atingir a consciência da ilicitude acerca de uma 

conduta, findou por utilizar a sua liberdade de escolha para agir em contrariedade com o 

Direito. Sendo assim, pode-se dizer que a antijuridicidade é um juízo despersonalizado de 

desaprovação acerca de um fato, enquanto a culpabilidade é a personalização de um juízo de 

reprovação, haja vista que o delito requer a possibilidade de imputação da conduta típica e 

antijurídica ao seu autor. Para MIR PUIG a teoria do delito se apóia em dois pilares básicos: 

a) um fato típico e proibido (antijurídico); e b) sua atribuibilidade ao seu autor (a que se 

costuma chamar de culpabilidade)31. 

  Na lição de WELZEL, a antijuridicidade é uma relação de discordância entre o 

ação e o ordenamento jurídico, isto é, a realização da vontade  não é como objetivamente 

espera o direito que sejam as relações no âmbito social. Já a culpabilidade contém uma dupla 

relação: a ação do autor não é como exige o Direito, apesar de o autor ter podido realizá-la de 

                                                 
30 MAURACH, Reinhart & ZIPF, Heinz: Derecho Penal – Parte General. Buenos Aires: Astrea, 1994, p. 514. 
31 MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal – Parte General. Barcelona: Reppertor, 2002, p. 522. 
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acordo com a norma. Nessa dupla relação, do não dever ser antijurídica com o poder ser 

lícita, reside o caráter específico da culpabilidade, cuja essência está na reprovabilidade32. 

  Parafraseando MUÑOZ CONDE & GARCÍA ARAN, pode-se dizer que age 

antijuridicamente aquele que, contrariando uma norma, realiza um tipo jurídico-penal. 

Enquanto a atua culpavelmente aquele que comete um ato antijurídico tipificado na lei penal 

como delito, embora pudesse agir de um modo diverso33. 

  Para REALE JR. há dois juízos referentes à norma, realizados segundo 

perspectivas distintas: o de antijuridicidade, feito pelo juiz, visualizando a contrariedade ao 

dever; e o de culpabilidade, que, sob a perspectiva das relações concretas entre o indivíduo e a 

norma, reprova o desvalor que animou e formou a vontade da ação, sobretudo quando poderia 

o agente agir em conformidade com o direito34.  

  A distinção entre a antijuridicidade e a culpabilidade repercute sobretudo 

quando se aborda o tema referente à exclusão de cada um desses elementos, ou seja, as causas 

de justificação e as causas de exclusão da culpabilidade (ou de inculpabilidade, ou de isenção 

de pena).Na causa de justificação, o caráter ilícito da conduta resta excluído, razão pela qual 

nenhuma conseqüência pode acarretar para o seu autor. Na justificação, advertem 

ZAFFARONI & PIERANGELI, há uma situação de conflito que o direito resolve, permitindo 

uma conduta lesiva a um bem jurídico, sob pena de ficar prejudicado em seu objetivo geral35.  

  Já nas causas de exclusão da culpabilidade, reconhece-se a agressão à ordem 

jurídica, entretanto ocorre uma situação em que se exclui a reprovação, porque não se pode 

                                                 
32 WELZEL, Hans: O Novo Sistema Jurídico-Penal – Uma introdução à doutrina da ação finalista. (Trad. Luiz 
Regis Prado). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 87-88. 
33 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes: Derecho Penal – Parte General. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2002, p. 358. 
34 REALE JR., Miguel: Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 145. 
35 ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Enrique: Manual de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 602. 
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exigir do autor outra conduta, como ocorre na conduta lesiva praticada mediante coação moral 

irresistível, ou ainda naquela decorrente de uma agressão de um inimputável. 

 

2.6 Desenvolvimento histórico-dogmático da culpabilidade 

  A culpabilidade não é um ente de conteúdo inerte e estanque. Ao contrário, 

ainda hoje é um dos institutos do Direito Penal que mais enseja reflexões que culminam em 

concepções diversas, cada uma adequada ao seu momento histórico, consoante se verá 

adiante. 

 

2.6.1 Teoria Psicológica da Culpabilidade 

  O conceito clássico de delito proposto por VON LISZT e VON BELLING 

atribui à culpabilidade a categoria de relação psicológica entre o fato e o seu autor. Com 

efeito, o positivismo jurídico do final do século XIX levou à construção de uma teoria do 

delito que partia da divisão do mesmo em duas partes: uma parte externa e uma parte interna. 

A parte externa se identificou com o objeto da antijuridicidade, enquanto a parte interna, 

consistente no conjunto de elementos psíquicos do fato, passou a indicar a culpabilidade. O 

delito aparece, pois, como resultante de uma dupla vinculação causal: a relação de causalidade 

material que dá lugar à antijuridicidade, e a conexão de causalidade psíquica representada 

pela culpabilidade36. 

  Para VON LISZT é “pelo aperfeiçoamento da doutrina da culpa que se mede o 

progresso do Direito Penal”37. Para ele, para “que o resultado possa ser objetivamente referido 

                                                 
36 MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal – Parte General. Barcelona: Reppertor: 2002, p. 517. 
37 VON LISZT, Franz: Tratado de Direito Penal Alemão. (Trad. José Higino Duarte Pereira). Campinas: Russel, 
2003, p. 260. 
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ao ato de vontade do agente, é também necessário que se encontre na culpa a ligação 

subjetiva”38. 

  A conduta era a relação psicológica entre a conduta e o resultado, assim como 

a relação física era a causalidade. O injusto se ocupava, pois, dessa causalidade física, 

enquanto à culpabilidade cabia a tarefa de tratar a relação psíquica. O conjunto de ambas dava 

por resultado o delito. 

  Segundo esta concepção de culpabilidade, dolo e culpa strictu sensu não são 

elementos da culpabilidade. Não são partes que a compõem. Dolo e culpa strictu sensu são as 

duas formas, classes ou espécies de culpabilidade possíveis. Dolo e culpa representavam 

unidades fechadas em si mesmas, que buscavam ser entendidas isoladamente, e exigiam ser 

reconhecidas como classes ou espécies da culpabilidade. 

  Ressalte-se que a teoria ora examinada considera culpabilidade aquilo a que 

correntemente se denomina de elemento subjetivo do tipo penal. 

  Entretanto, algumas questões não puderam ser resolvidas satisfatoriamente no 

esquema lógico proposto, conduzindo a teoria ao fracasso. Por exemplo, como explicar a 

existência de uma relação psicológica entre o agente e uma conduta praticada com culpa 

inconsciente, onde o agente desconhece o perigo? Não há, pois, qualquer vinculação subjetiva 

entre o agente e a conduta praticada com a culpa inconsciente. Essa conexão psicológica é 

facilmente observável na conduta dolosa, e até mesmo nas condutas culposas praticadas com 

a culpa consciente, onde o agente prevê o resultado lesivo, mas supõe que o mesmo não 

acontecerá. Contudo, essa constatação não se repete quanto à culpa inconsciente. 

  Outra crítica que pode ser feita à teoria psicológica da culpabilidade é atinente 

a existência de causas de exclusão da culpabilidade em que não há a exclusão do dolo. Ao 

                                                 
38 VON LISZT, Op. Cit., p. 259. 
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contrário, há situações, como por exemplo, aquelas que caracterizam o estado de necessidade 

exculpante, em que o agente, para salvar sua própria vida, mata um terceiro. Ora, nesse caso, 

existe um nexo psicológico entre o agente e a conduta, entretanto não há culpabilidade, razão 

pela qual não pode subsistir a concepção psicológica da culpabilidade. 

 

2.6.2 Teoria Psicológico-Normativa da Culpabilidade  

  As deficiências apresentadas pela teoria psicológica da culpabilidade e a falta 

de explicação da culpa, da imputabilidade e também de outros aspectos, como a necessidade 

exculpante, favoreceram a inserção de um substrato normativo no campo da culpabilidade. A 

culpabilidade passou a ser entendida também como reprovabilidade do injusto. A partir de 

Reinhardt FRANK (1907), passou a se entender que a culpabilidade era simultaneamente uma 

relação psicológica e um juízo de reprovação do autor dessa relação. É a chamada teoria 

psicológico-normativa (ou teoria complexa) da culpabilidade39. 

  O normativismo surge como uma reação ao psicologismo da culpabilidade 

proposta por VON LISZT. Na esteira do pensamento de FRANK, a culpabilidade é algo que 

se encontra fora do agente. Ou seja, ela não é mais compreendida como um vínculo entre o 

agente o fato, mas como um juízo de valoração a respeito do agente. 

  Nessa concepção que remonta ao início do século XX, a culpabilidade passou a 

ser compreendida como juízo de reprovação ao autor da conduta típica e antijurídica, quando 

lhe era exigível agir em conformidade com o Direito. Mas, isso não implica em dizer que o 

dolo e a culpa strictu sensu tenham sido retiradas da culpabilidade. Esses elementos apenas 

deixam de ser vistos como a culpabilidade em si mesmo considerada, ou ainda como espécies 

de culpa, e passam a ser tidos como elementos da culpabilidade. 

                                                 
39 ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Enrique: Manual de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 604. 
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  Em lapidar estudo, BRANDÃO ensina que, enquanto a teoria psicológica 

considerava a culpabilidade um fato da conduta interna do agente, de natureza puramente 

psíquica que consistia no dolo e na culpa e despida de elementos normativos, a teoria 

psicológico-normativa, apresentada por Reinhardt FRANK (1907) e aperfeiçoada por 

GOLDSMITH e MEZGER, passou a compreender a culpabilidade como um juízo de 

reprovação sobre o agente por não ter se comportado em conformidade com o direito40. 

  Assinala TEOTÔNIO que a imputabilidade, que era vista como um mero 

pressuposto da culpabilidade em sua acepção psicológica, passou a integrá-la em sua acepção 

normativa, ao lado do dolo ou da culpa stricu sensu e da exigibilidade de outra conduta (ou do 

poder-agir-de-outro-modo)41.  

  O Ministro TOLEDO, ao comentar a teoria sub examine, conclui que a 

 “censura de culpabilidade pode ser feita ao agente de um injusto típico 

penal se ele, ao praticar a ação punível, não agiu de outro modo, 

conformando-se às exigências do direito, quando, nas circunstâncias, podia 

tê-lo feito, isto é: estava dotado de certa dose de autodeterminação e de 

compreensão (imputabilidade) que o tornava apto a frear, reprimir ou 

desviar a sua vontade, ou o impulso que o impelia para o fim ilícito 

(possibilidade de outra conduta) e que, apesar disso, consciente e 

voluntariamente (dolo), ou com negligência, imprudência ou imperícia 

(culpa strictu sensu) desencadeou o fato punível”42. 

 

  Com acerto, BETTIOL entende que o grande mérito dessa teoria foi o de 

“ter trazido a culpabilidade para um plano de valor o coração do direito 

penal, o qual não pode pulsar em atmosfera rarefeita do conceptualismo 

esquematizador, mas precisa de viver num mundo concreto e vital; foi o de 

                                                 
40 BRANDÃO, Cláudio: “Inconsciência da Antijuridicidade – sua Visão na Dogmática Penal e nos Tribunais 
Brasileiros”. In: Revista da Faculdade de Direito de Lisboa , nº 1, vol. XLI, Coimbra: Coimbra, 2000, pp. 250-
296, passim.  
41 TEOTÔNIO, Luís Augusto Freire: Culpabilidade: Concepções e Modernas Tendências Internacionais e 
Nacionais. Campinas: Minelli, 2002, p. 44. 
42 TOLEDO, Francisco de Assis: Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 224. 
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ter considerado unitariamente, embora em sentido contrário ao da 

psicologia descritiva, o problema da culpabilidade, porque, se 

culpabilidade é rebelião, é desobediência, esse momento vital e concreto 

deve encontrar-se em todas as formas que a culpabilidade pode revestir, 

quer seja o dolo, quer seja a negligência”43. 

 

  Como se observa, a teoria psicológico-normativa enriquece o conceito de 

culpabilidade, sendo decisivo para a sua posterior evolução com a doutrina finalista. Se é 

certo que a mencionada teoria teve esse mérito, igualmente correto é que a teoria psicológico-

normativa, equivocou-se quando manteve a culpabilidade girando em torno do dolo e da culpa 

strictu sensu, razão pela qual entrou em franco desprestígio a partir da década de 30 do século 

passado, notadamente com os trabalhos de WELZEL, conforme adiante será analisado. 

 

2.6.3 Teoria Normativa (ou Normativa Pura) da Culpabilidade 

  Na década de 1930, a dogmática jurídico-penal foi irreversivelmente marcada 

pela apresentação da teoria finalista da ação, cuja repercussão transforma todo o panorama da 

teoria do delito, sobretudo no que diz respeito ao tipo e à culpabilidade. Isso porque, segundo 

a citada teoria, o tipo penal não seria um modelo de conduta composto apenas de elementos 

objetivos, pois, sendo a conduta humana o exercício de uma atividade teleologicamente 

direcionada, essa finalidade perseguida pela conduta não lhe seria externa, mas seria parte 

integrante dela mesma. 

  Dessa forma, pode-se dizer que a teoria finalista da conduta apresentada por 

WELZEL em 1931, superou o conceito causal-naturalista de conduta humana, apresentado 

por VON LISZT segundo quem “Ação é, pois, o fato que repousa sobre a vontade humana, a 

                                                 
43 BETTIOL, Giuseppe: O Problema Penal. (Trad. Ricardo Rodrigues Gama). Campinas: LZN, 2003, p. 130. 
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mudança do mundo exterior referível à vontade do homem”44. A teoria finalista da ação 

objetivava, segundo leciona BRANDÃO, romper com o direito penal nazista, daí porque 

havia a necessidade de alterar a própria dogmática do pós-guerra. O finalismo vem revalorizar 

o caráter ético-social do direito penal, rompendo definitivamente com a concepção nazista, 

que via na pena uma via de purificação biológica do povo. A conduta humana não seria, 

portanto, um evento meramente causal. Ao contrário, para os adeptos do finalismo jurídico, a 

ação humana é exercício de uma atividade final. A finalidade está presente em toda conduta 

humana, e, conseqüentemente, qualquer evento apenas pode ser reputado como conduta se 

estiver orientado pelo elemento finalidade45. 

  Se a conduta traz em sua essência o elemento que orienta a sua prática, então o 

dolo (a intenção) é inerente a ela, e como tal, descrito pelo tipo penal. O tipo penal, portanto, 

não era composto apenas por elementos objetivos e/ou normativos. Além deles, a doutrina 

finalista contempla os elementos subjetivos do tipo, quais sejam: o dolo e a culpa, daí porque 

é possível falar-se em tipos dolosos e tipos culposos. 

  Pois bem, com a migração do dolo e da culpa para o tipo penal, a finalidade é 

levada para o centro do injusto. Em conseqüência, analisa TEOTÔNIO, na culpabilidade 

subsistem apenas circunstâncias que condicionam a reprovabilidade da conduta contrária à 

ordem jurídica46. 

  De fato, a teoria finalista da conduta conduziu a uma concepção normativa 

pura da culpabilidade, posto que aqueles elementos (dolo e culpa strictu sensu) que até então 

eram tidos como elementos psicológicos da culpabilidade, passaram a ser estudados como 

elementos subjetivos do tipo penal. 
                                                 
44 VON LISZT, Franz: Tratado de Direito Penal Alemão. (Trad. Ricardo Rodrigues Gama). Campinas: Russel, 
2003, t. 1, p. 217. 
45 BRANDÃO, Cláudio: Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 24-25. 
46 TEOTÔNIO, Luís Augusto Freire: Culpabilidade: Concepções e Modernas Tendências Internacionais e 
Nacionais. Campinas: Minelli, 2002, p. 44. 
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  Em magistral lição, FRAGOSO aduz que “a evolução se processa no sentido 

de excluir da idéia de culpa elementos psicológicos, reduzindo-a a conceito normativo.” E 

conclui que “a culpa consiste na reprovabilidade da conduta ilícita (típica e antijurídica) de 

quem tem capacidade genérica de entender e querer (imputabilidade) e podia, nas 

circunstancias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude, sendo-lhe exigível 

comportamento que se ajuste ao direito”47. 

  Ao reconhecer a predominância atual da concepção finalista de conduta e, 

conseqüentemente a prevalência da teoria normativa pura que lhe é decorrente, MAURACH 

& ZIPF reconhecem que o grande mérito dela foi construir um conceito verdadeiramente 

normativo de culpabilidade, livre de qualquer elemento psicológico, e baseado apenas na 

valoração acerca do processo de motivação do agente. E concluem identificando que, nessa 

nova concepção normativa pura, a culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal que se 

perfaz diante de alguns elementos: o juízo acerca da capacidade geral de motivação do autor 

(imputabilidade), a possibilidade de conhecer a ilicitude do fato no caso concreto, e, por 

último, a exigibilidade da conduta adequada ao direito48. 

 

2.7 O esquema da Culpabilidade em Hans Welzel 
 

  Idealizador da concepção normativa pura da culpabilidade, e, portanto, 

responsável pela migração dos elementos psicológicos da culpabilidade para o tipo penal, 

Welzel entende a culpabilidade como a  “reprovabilidade da resolução da vontade. O autor 

podia adotar no lugar da resolução da vontade antijurídica – tanto se esta se dirige à realização 

                                                 
47 FRAGOSO, Heleno Cláudio: Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 240. 
48 MAURACH, Reinhart & ZIPF, Heinz: Derecho Penal – Parte General. Buenos Aires: Astrea, 1994, p. 525. 
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dolosa do tipo como se não se aplica a direção final mínima exigida – uma resolução 

conforme a vontade”49. 

  A essência da culpabilidade é, então, a reprovabilidade. Culpabilidade é o que 

reprova o autor que podia atuar conforme as normas ante a comunidade jurídica por sua 

conduta contrária ao Direito. A culpabilidade é um conceito valorativo negativo, e, portanto, 

um conceito graduável50.  

  Como já se esclareceu numa perspectiva histórico-dogmática, essa 

reprovabilidade nada tem a ver com dolo e culpa, que passaram à categoria de elementos 

subjetivos do tipo penal. A teoria normativa pura se apresentou como consectário da ação 

finalista, rechaçando a presença na culpabilidade de qualquer elemento psicológico. 

  No diapasão da teoria normativa pura, que entende o homem como um ser 

dotado de responsabilidade moral, e, portanto, capaz de escolher entre uma ou outra conduta, 

o juízo de reprovação característico da culpabilidade se perfaz quando o agente é imputável, 

detém a possibilidade de conhecer a ilicitude da conduta praticada, quando, nas 

circunstâncias, lhe era exigível outra conduta. 

  Apesar da inegável influência exercida pelo finalismo jurídico-penal e 

conseqüentemente do grande prestígio desfrutado pela concepção normativa pura, ela não é 

isenta de críticas. 

   

2.8 A crítica de Muñoz Conde e o conceito dialético de culpabilidade 

  Para o mencionado autor a culpabilidade é o elemento do crime cuja função 

consiste em reunir os elementos referentes ao autor do delito, que não pertencem ao tipo nem 

                                                 
49 WELZEL, Hans: O novo Sistema Jurídico-Penal – uma introdução à doutrina da ação finalista. (Trad. Luiz 
Régis Prado). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.88. 
50 WELZEL, Op. Cit., p. 89. 
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à antijuridicidade, mas são indispensáveis à imposição da pena. Para o catedrático de Sevilha, 

a culpabilidade não pode se fundamentar no poder-agir-de-outro-modo, haja vista a sua 

indemonstrabilidade. Acrescenta ele que entre várias alternativas possíveis sempre se pode 

escolher, mas não se sabe quais as razões que impulsionam a escolha de uma das alternativas. 

Entende que a culpabilidade supõe algo mais do que a mera possibilidade de poder agir de 

outro modo, pois se assim não fosse, não haveria sentido em isentar de pena aquele que age 

em estado de necessidade, já que nesses casos o autor tanto pode suportar a lesão ao bem 

jurídico quanto pode sacrificar bem jurídico de igual ou menor valor (art. 20, nº 5, do CP 

Espanhol)51. 

  MUÑOZ CONDE assinala que a culpabilidade encontra seu fundamento na 

função motivadora da norma penal. O importante não é que o indivíduo possa escolher uma 

dentre várias alternativas de comportamento, mas que a norma lhe motive com suas 

determinações e proibições, mediante a ameaça de uma pena, a agir ou se abster. É a 

motivabilidade decorrente da compreensão do homem como um ser responsável dentro de 

seus aspectos biológico, psíquico, cultural etc. que serve como fundamento legítimo à 

culpabilidade em um Estado Democrático de Direito que, como tal pretende promover as 

condições para que a liberdade e a igualdade do indivíduo e dos grupos em que se integra, 

sejam reais e efetivas, removendo obstáculos que impeçam ou dificultem sua plenitude, 

facilitando a participação de todos os cidadãos na vida política, econômica, social e cultural52. 

  Outro aspecto relevante é que Muñoz Conde entende a culpabilidade como um 

fenômeno social e não individual. Ele apresenta uma correlação entre prevenção geral e 

culpabilidade plenamente válida no Estado Democrático de Direito, na qual faz ver que a 

                                                 
51 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes: Derecho Penal – Parte General. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2002, pp. 359-360 
52 MUÑOZ CONDE & GARCÍA ARAN, Op. Cit., pp. 363-364 
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culpabilidade como algo isolado teve sua importância em determinado momento histórico, 

contudo hodiernamente é forçoso reconhecer que não há uma culpabilidade em si mesma, mas 

sim uma culpabilidade em face aos demais indivíduos. A culpabilidade não é uma qualidade 

da ação, mas um qualificativo que permite imputá-la ao seu autor e fazê-lo responder por ela. 

Essa relação entre culpabilidade e prevenção geral fica ainda mais evidente, porque sendo a 

culpabilidade requisito indispensável à aplicação da pena, relacionado ao autor do delito, ela 

só faz sentido quando a ameaça da pena é suficiente para atingir a finalidade de prevenção 

geral. Utilizar a ameaça de pena a um menor de 3 anos de idade ou um doente mental para 

que ele se abstenha de determinada conduta, seria apenas exercício arbitrário do poder 

punitivo estatal, haja vista que o agente nessas condições, por exemplo, não se sentiria 

ameaçado pela pena. 

  Em que pese a veemência das críticas apresentadas, o próprio MUÑOZ 

CONDE reconhece que rechaçar o conceito tradicional de culpabilidade não significa ter que 

renunciar ao mesmo como categoria jurídico-penal, mas apenas a necessidade de buscar um 

fundamento diferente. 

  Diagnostica-se, então, uma interessante discussão doutrinária acerca do 

fundamento da culpabilidade. De um lado, se apresenta a teoria finalista com todos os seus 

postulados já conhecidos a qual entende que a reprovabilidade repousa sobre o poder agir-de-

outro-modo; de outro, a teoria da motivação, que trazendo aspectos de política criminal, 

propõe um modelo fundamento na superação da liberdade de vontade, onde a motivação 

fornecida pela norma penal (a ameaça de pena) é determinante para a prática da conduta. 

  Diante dessa constatação, ressalte-se que CARBONELL MATEU se posiciona 

contrariamente a qualquer modelo em que haja a superação da liberdade de vontade. Entende 

o referido autor que: 
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 “la afirmación de que un sujeto que pudo y debió motivar por la norma no 

lo hizo, siendo así que cometió una conducta delictiva, equivale a decir que 

el sujeto pudo y debió llevar a cabo una conducta distinta de la que 

efectivamente realizó; es decir que ele sujeto era libre para decidir si 

llevaba a cabo ésta u otra conducta, la adecuada a la norma”53.(g.n) 

 

  De fato, no Estado Democrático e Social de Direito, não parece que deva o 

Direito Penal apenar a quem não tenha efetivamente se motivado livremente, inobstante lhe 

fosse possível fazê-lo. 

 

2.9 Acerca dos Elementos do Culpabilidade 

A imputabilidade como primeiro elemento da culpabilidade pressupõe um 

homem dotado da capacidade de escolha. A teoria finalista afasta a concepção determinista 

em que se fundou o positivismo criminológico. A imputabilidade, nesse aspecto, ao contrário, 

se funda no homem determinado pela responsabilidade e capaz de autodeterminação, o qual é 

dotado da capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta praticada.Para MUÑOZ 

CONDE a imputabilidade implica nos pressupostos de maturidade psíquica e na capacidade 

do sujeito para motivar-se54.  

  Pelo tema tratado no presente trabalho, a imputabilidade será adiante analisada 

em capítulo próprio. 

  Outro elemento da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude do fato. 

Ou seja, apenas é possível reprovar-se alguém que pode saber ou atingir o conhecimento de 

que a conduta praticada é ilícita. BITENCOURT esclarece que para que uma ação possa ser 

reprovada ao autor, é necessário que ele conheça ou possa conhecer as circunstâncias que 

                                                 
53 CARBONELL MATEU, Juan Carlos: Derecho Penal: Conceptos y principios constitucionales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 199, p. 221. 
54 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes: Derecho Penal – Parte General. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2002, p. 366. 
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pertencem ao tipo e à ilicitude55. A ausência desse elemento dá ensejo ao chamado erro de 

proibição. 

  Além do mais, para que se perfaça o juízo de culpabilidade é indispensável que 

o agente tenha a possibilidade de escolher entre mais de um comportamento possível, e que, 

nas circunstâncias, lhe seja exigível agir de outro modo. A idéia da exigibilidade é um dos 

elementos mais importantes da reprovabilidade, pois não se pode reprovar quem não podia 

agir de outra forma. 

  A idéia de exigibilidade de outra conduta como requisito indispensável à 

culpabilidade foi reconhecida pela primeira vez no Tribunal do Império Alemão. E, como 

assinala BRANDÃO a exigibilidade de outra conduta está vinculada à idéia de liberdade, 

“pois se reprova pessoalmente o sujeito que, podendo se comportar conforme o Direito, optou 

livremente por se comportar contrário ao Direito”56. 

 

                                                 
55 BITENCOURT, Cezar Roberto: Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 303. 
56 BRANDÃO, Cláudio: Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 177. 
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3. Da Imputabilidade 

3.1 Delimitação conceitual e natureza jurídica 

  Inobstante a confusão conceitual em que incorreu o legislador brasileiro, 

quando, na exposição de motivos do Código Penal Brasileiro de 1940, fez alusão a que o art. 

22 tratava da “responsabilidade”, quando, na verdade, a norma tratava da “imputabilidade”, 

“responsabilidade” e “imputabilidade” são termos que não se identificam, cada qual tendo seu 

conteúdo próprio. É bem verdade que “responsabilidade”, “capacidade” e “imputabilidade” 

constituem “uma inseparável trilogia”57, no dizer de CÂMARA. Mas, embora se entrelacem e 

mantenham constante relacionamento, preservam a sua singeleza. 

  LINHARES considera que a consciência e a vontade são funções psíquicas 

básicas determinantes da conduta, e em virtude dessas funções, pode haver a repressão ou a 

ativação dos impulsos. Para ele, a responsabilidade supõe no agente essas duas condições: a 

liberdade e a consciência da obrigação, esclarecendo que alguém só é responsável por atos 

que sejam propriamente seus e dos quais é causa, isto é, dos atos que podia praticar ou não, ou 

seja, a responsabilidade está na liberdade de praticá-los. E prossegue no sentido que “só quem 

tem capacidade e pode ser imputável responderá em face na norma penal por suas ações”, não 

sendo imputável aquele “que não tiver condições psíquicas de distinguir o bem do mal, que 

não possuir a faculdade especial de discernimento, a que se chama de consciência”. Quanto à 

imputabilidade, arremata o citado autor: “a noção de imputabilidade se prende à capacidade 

de entender e de querer, à consciência e à vontade, não bastando a simples existência de uma 

infração objetivamente punível e a constatação da culpabilidade do agente”58. 

  Reconhecendo a imputabilidade como um dos elementos da culpabilidade, do 

juízo de reprovação social da conduta, FUHRER visualiza a distinção entre imputabilidade e 
                                                 
57 CÂMARA, Edson de Arruda: Imputabilidade. Brasília: Consulex, 1992, p. 68. 
58 LINHARES, Marcello J.: Responsabilidade Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp. 1-2. 
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responsabilidade como dois aspectos do mesmo fenômeno jurídico. Para ele, a imputabilidade 

traduz na capacidade psíquica abstrata de alguém ser responsabilizado por infração penal. Já a 

responsabilidade diz respeito ao elo subjetivo que se forma entre o agente e as conseqüências 

jurídicas advindas do cometimento do fato típico. Ou seja, “a responsabilidade se coloca 

como o aspecto concreto da imputabilidade, diante do efetivo cometimento do fato típico”59. 

  MANZINI compreende a imputabilidade e a responsabilidade, uma diante da 

outra, como causa e efeito, ou ainda, como a causa da obrigação ao pagamento. Entende o 

Acadêmico Italiano que a imputabilidade 

“es el conjunto de las condiciones físicas y psíquicas, postas pela ley, 

para que una persona capaz de derecho penal pueda ser considerada 

causa eficiente de la violación de un precepto penal. Se trata de una 

relación entre el hecho y su autor”.  

Enquanto a responsabilidade pode ser conceituada como 

 “el cargo de las consecuencias penales (sanciones), que se hace a la 

persona por efecto de la previa comprobación de su imputabilidad. 

Se trata de una relación entre el autor del hecho y el Estado”60. 

  GRAMATICA entende que da imputabilidade deriva a responsabilidade. Para 

ele, imputabilidade e responsabilidade seriam a mesma coisa observada em momentos 

diferentes: essa última seria uma constatação precedida necessariamente daquela primeira, já 

que não há responsabilidade penal de inimputável61. 

                                                 
59 FÜHRER, Maximiliano Roberto Ernesto: Tratado da Inimputabilidade no Direito Penal. São Paulo: 
Malheiros, 2000, pp. 38-39. 
60 MANZINI, Vincenzo: Tratado de Derecho Penal. (Trad. Santiago Sentis Melendo). Buenos Aires: Ediar, 
1948, p. 125. 
61 GRAMATICA, Felippo: Princípios de Derecho Penal Subjetivo. (Trad. Juan Del Rosal Y Víctor Conde). 
Madrid: Reus, 1941, pp. 260-261. 
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  Por sua vez, FLORIAN conceitua a imputabilidade como o complexo das 

condições ou qualidade, pela qual um fato pode ser atribuído a um homem como a sua causa. 

Essa é física, se o fato venha a lhe ser atribuído como causa material; é moral, se lhe vem 

atribuído no sentido de que o homem o cometera com inteligência e vontade livre; é legal ou 

jurídica, se lhe vem atribuído no sentido que o homem deva responder por ele diante da lei; é 

política ou penal, quando o homem deva por ele responder perante a lei penal62.  

  Com clareza, ANTÓN ONECA e RODRIGUEZ MUÑOZ sintetizam que a 

responsabilidade penal é o dever de sofrer uma pena como conseqüência jurídica do delito, 

enquanto imputabilidade é um estado, uma aptidão, ou capacidade do sujeito, que constitui a 

base da responsabilidade criminal63.  

Com acerto, LUNA64 entende que ninguém se pode dizer imputável ou 

inimputável, a não ser quando responde pela prática de uma ação relevante para o direito 

penal. O Insigne Pernambucano entende a imputabilidade como um dos momentos da ação 

praticada, do crime cometido, tendo, por conseqüência, uma natureza dinâmica. 

  FRAGOSO entende a imputabilidade como sendo “a condição pessoal de 

maturidade e sanidade mental que confere ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito 

do fato ou de se determinar segundo esse entendimento”, enquanto a responsabilidade penal 

consiste no dever jurídico de responder pela ação delituosa que recai sobre o agente 

imputável65. 

  Diversos são os conceitos de imputabilidade, igualmente ao que acontece 

quanto à natureza jurídica. Enquanto alguns autores insistem em afirmar que a imputabilidade 

                                                 
62 FLORIAN, Eugenio: Tratatto di Diritto Penale – Volume Primo (Dei Reati e delle pene in generale). Milão: 
Dottor Francesco Vallardi, s/d.  
63 ANTÓN ONECA, J. & RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A.: Derecho Penal – Parte Generale. Madrid: Rodríguez S. 
Pedro, 1946,  p. 190, t. I. 
64 LUNA, Everardo da Cunha: Capítulos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 193. 
65 FRAGOSO, Heleno: Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 242. 
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é pressuposto da culpabilidade, outros ensinam que a imputabilidade é elemento estrutural da 

culpabilidade. Exemplos do primeiro grupo são FRAGOSO, para quem “a imputabilidade é 

pressuposto da culpabilidade”66 e FIANDACA e MUSCO que entendem a culpabilidade 

como primeiro pressuposto da culpabilidade67. Por sua vez, o segundo grupo, mais atento aos 

postulados finalistas, representado por REALE Jr68, TOLEDO69, BRANDÃO70 e MUÑOZ 

CONDE71 apresentam a imputabilidade como elemento da culpabilidade. Para esse último, a 

imputabilidade traduz os requisitos de maturidade psíquica e a capacidade de motivação do 

sujeito necessárias ao juízo de culpabilidade. 

  Diante do apanhado conceitual acima, e considerando-se a imputabilidade 

como elemento constitutivo do juízo de reprovação, tem-se que a mesma pode ser entendida 

como o conjunto de atributos (biológicos, psicológicos ou biopsicológicos) que permitem ao 

agente ser responsabilizado por uma infração à norma penal, mormente aqueles pertinentes à 

capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato e de autodeterminação segundo essa 

compreensão no momento em que o agente coloca em prática a conduta, ressaltando com 

LUNA a dinamicidade desse elemento, pois pode ser imputável em um dado momento, e 

inimputável em outro. 

  Já a responsabilidade penal é um juízo decorrente da imputabilidade. Esse 

último constitui um dado apriorístico àquela. Não há responsabilidade penal a ser atribuída ao 

inimputável, porque a ele não se perfaz o juízo de reprovação pessoal indispensável à 

caracterização da conduta criminosa. 

 

                                                 
66 FRAGOSO, Op. Cit., p. 241. 
67 FIANDACA, Giovanni & MUSCO, Enzo: Diritto Penal – Parte Generale. Bologna: Zanichelli Editore, 2002, 
p. 284. 
68 REALE JR, Miguel: Instituições de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 208, v.1 
69 TOLEDO, Francisco de Assis: Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 314. 
70 BRANDÃO, Cláudio: Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 145. 
71 MUÑOZ CONDE, Francisco: Teoria Geral do Delito. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 347. 
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3.2 Fundamento da imputabilidade 

  A fundamentação do binômio imputabilidade/responsabilidade e, por 

conseqüência, da culpabilidade tem variado conforme a época e as tendências filosóficas 

vigentes. Nesse particular, o fundamento que ora se estuda parte de uma análise das escolas 

clássica (ou liberal) e positivista, que apresentam posições antagônicas, em função das quais 

formula-se uma visão contemporânea. 

  A escola clássica (CARRARA) adotou o princípio da igualdade dos homens 

perante a lei, a inexistência de pena sem preceito e o da correspondência entre a gravidade do 

delito e a gravidade da pena. Faz repousar a razão da imputabilidade no livre arbítrio e recorre 

ao método dedutivo da investigação científica, o das ciências culturais, através de deduções 

lógicas. A liberdade individual seria uma formula de realização metafísica de uma liberdade 

superior e hipotética, independentemente de qualquer lei de causalidade. Por sua vez, a escola 

positiva (FERRI, LOMBROSO, GAROFALO) funda-se na existência de uma vontade coata, 

subordinada a uma cadeia de motivos; considera a vontade presa a fatores de natureza 

fisiológica. Substitui o princípio da responsabilidade individual pelo princípio da 

responsabilidade social, sustentando que o homem não é livre de influências internas e 

externas, por ser fruto de sua constituição e do ambiente em que vive, atuando sob o influxo 

desses fatores. Nega distinção entre imputáveis e não imputáveis, para afirmar que a 

sociedade não deve punir, mas sim defender-se por via de medidas de segurança contra os que 

se manifestam perigosos. Empresta preponderante estima à personalidade do delinqüente e, 

embora não negue lugar ao absoluto e ao metafísico, dá sentido ao estado da realidade, do 

sensível, do físico. Seu método é o experimental, o indutivo, de indagação científica72. 

                                                 
72 GOMES, Luiz Flávio & GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: Criminologia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 192-193. 



 

 

52
 
 
 

 
 

 
 

  Ao lado dessas escolas, surgiu a terceira escola (terza scuola) que também 

nega o livre arbítrio, entendendo o delito como um fenômeno individual e social 

simultaneamente. Dispõe-se a estudar o delinqüente, entretanto afasta a natureza morbosa de 

seu comportamento e o critério da responsabilidade legal, para admitir a responsabilidade 

moral. Seus postulados se sintetizam por entender a pena como instrumento de coação 

psicológica que tem por fim a defesa social, enquanto a imputabilidade está em função da 

dirigibilidade dos atos humanos73. 

  Várias outras escolas criminológicas apareceram, cada qual apresentando uma 

concepção diferenciada de delito e de resposta penalógica. Com efeito, a escola clássica 

oferece o livre arbítrio como fundamento da imputabilidade, enquanto, em outro extremo, não 

há distinção entre imputáveis e inimputáveis, posto que não se fala de culpabilidade, mas de 

periculosidade, já que se nega ao homem a autonomia ética, isto é, o poder de escolher 

livremente entre agir dessa ou daquela maneira. Pois bem, VON LISZT foi enfático no 

sentido de afirmar que “a imputabilidade criminal nada tem que ver com o livre-arbítrio”74, 

postura essa confirmada por diversos outros autores que vêem o seu fundamento na 

capacidade. 

  Em tese apresentada à Faculdade de Direito do Recife, o Prof. BARRETO 

CAMPELLO afirma que o duelo entre livre-arbitristas e deterministas atrasou o progresso do 

Direito Penal por meio século, até ganhar um aspecto marginal e ser posteriormente 

“relegado” à filosofia. A questão é que os livre-arbitristas apontam a responsabilidade moral 

como fundamento para a imputabilidade, e os deterministas mostram a responsabilidade 

social como caminho para fundamentar a imputabilidade. Na compreensão do eminente 

                                                 
73 LINHARES, Marcelo J.: Responsabilidade Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp. 8-9. 
74 VON LISZT, Franz: Tratado de Direito Penal Alemão. (Trad. José Higino Duarte Pereira). Campinas: Russel, 
2003, p. 265. 
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professor, a responsabilidade social ou legal, sem os pressupostos da capacidade de 

entendimento e autodeterminação do agente, isto é, sem a responsabilidade moral, enfim, vem  

a ser variante da responsabilidade automática, extensível aos animais e seres inanimados. 

Sendo assim, conclui BARRETO CAMPELLO que o entendimento do caráter criminoso da 

ação ou omissão e a livre determinação da vontade, atendidos os seus estados crepusculares e 

lacunosos são, portanto, fundamentos inamovíveis do Direito Penal75. 

De fato, o livre-arbítrio é uma “realidade metafísica”, de difícil constatação 

científica, e de nada adianta poder escolher se não se tem uma perfeita dimensão da escolha e 

das possibilidades. Por outro lado, não há que se negar que o homem sofre influência do 

ambiente externo, internalizando algumas dessas influências e agasalhando-as no que pode se 

chamar de personalidade. Observe-se, entretanto, que, com essas constatações, também não se 

está aceitando o determinismo. O homem possui a capacidade de escolha integrada por um 

elemento intelectivo e um elemento volitivo. Só é possível escolher entre dois objetos (ou 

realidades) conhecidas, e, da mesma maneira, só quem realiza a escolha como manifestação 

de sua livre vontade pode sofrer a reprimenda penal. 

  Ainda quanto ao fundamento da imputabilidade, razão parece assistir a REALE 

Jr., que, citando SANTAMARIA, esclarece que a psique do homem possui dois planos: o 

plano inferior dos impulsos e instintos e o plano superior do “eu” regulador e doador de 

sentido a tais impulsos. Liberdade de querer é, então, a capacidade de impor um sentido aos 

impulsos, “capacidade de autodeterminar-se de acordo com o sentido” próprio do homem e de 

suas circunstâncias. O homem livre é aquele que pode interferir no processo dos impulsos, 

impondo-lhe um sentido76. 

                                                 
75 BARRETO CAMPELLO, Antônio Pedro de Araújo: Responsabilidade Criminal dos Ébrios e Entorpecidos. 
1959. (Tese de Cátedra para a Faculdade de Direito do Recife). UFPE-FDR,  pp. 108-110. 
76 SANTAMARIA apud REALE JR., Miguel: Instituições de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 208, v. I. 
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3.3 Sistemas de aferição da imputabilidade 

  O primeiro sistema de aferição é o sistema biológico. Por ele, a determinação 

da capacidade de entender o caráter ilícito do fato e/ou de autodeterminação dá-se pela análise 

exclusiva da presença de um elemento biológico, como v.g., a maturidade expressa na idade 

ou a sanidade mental que se realiza na ausência de doença mental. MARQUES leciona que o 

sistema biológico condiciona a responsabilidade à saúde mental, à normalidade da mente, pois 

se o agente é portador de uma enfermidade ou grave deficiência mental, deve ser declarado 

irresponsável, sem necessidade de ulterior indagação psicológica77. 

  Por seu turno, o sistema psicológico é aquele que condiciona a 

responsabilidade penal à capacidade de entender o caráter ilícito do fato e/ou de 

autodeterminação, independentemente da presença de elemento biológico – saúde mental ou 

faixa etária. Segundo esse critério, para que o sujeito seja considerado imputável é suficiente 

que, no momento da prática da conduta delituosa, possua condições de entender e 

autodeterminar-se.  

  Já o sistema biopsicológico combina aspectos dos dois sistemas anteriores. 

Aqui, a determinação da (in)imputabilidade depende da presença de um elemento biológico e 

também da sua repercussão no processo decisório do agente. Segundo esse critério, não será 

necessariamente inimputável o portador de doença mental, mas apenas aquele cuja 

enfermidade lhe subtraia a capacidade intelectiva e/ou volitiva, no momento em que põe em 

prática a conduta. 

  Situada nos termos acima a questão da imputabilidade, BARRETO 

CAMPELLO ensina que são três os critérios que  informam os códigos penais, a saber: 

biológico, psicológico e biopsicológico. Para ele, o biológico, também chamado psiquiátrico, 

                                                 
77 MARQUES, Frederico: Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1956, v.II, p. 168. 
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originário da França, baseia-se no estado mental do agente, anterior à ação ou omissão; o 

segundo, funda-se no seu estado mental contemporâneo da prática ou abstenção do fato 

incriminado; e o último atende ao estado mental nos dois momentos78. 

  Parece haver uma estreita relação entre a opção legislativa por um ou outro 

sistema com valores que orientam o ordenamento jurídico e a política criminal vigente. O 

sistema biológico, ao desprezar a repercussão da doença mental no ambiente anímico do 

agente no momento da prática da conduta, privilegia a “segurança jurídica”. Fica nítido o 

desinteresse em punir aquele que possui doença mental ou outro elemento biológico qualquer 

(como, por exemplo, a menoridade). Por outro lado, a escolha do sistema psicológico 

notabiliza o valor “justiça”, no sentido liberal e retributivista, ao passo em que só considera 

inimputável e, portanto, desprovido da capacidade de ser punido aquele que, no momento da 

prática da ação delituosa, encontrava-se tolhido das capacidades intelectiva e volitiva 

suficientes para dimensionar as conseqüências de seus atos. E, por fim, o sistema 

biopsicológico é aquele que faz a conjunção dos dois valores anteriormente referidos: 

segurança jurídica e justiça, pois para que alguém seja considerado inimputável é insuficiente 

a presença do elemento biológico (doença mental ou menoridade), sendo indispensável 

também que, em razão desse elemento biológico, o agente esteja privado das capacidades 

acima referenciadas. 

  Esclarece o Min Francisco Campos, na exposição de Motivos do Código Penal 

de 1940, que o método biológico não merece adesão, porque admite aprioristicamente um 

nexo constante de causalidade entre o estado mental patológico do agente e o crime, 

colocando os juízes na absoluta dependência dos peritos-médicos, fazendo tábula rasa do 

caráter ético da responsabilidade. No seu entender, o método puramente psicológico é 

                                                 
78 BARRETO CAMPELLO, Antônio Pedro de Araújo: Responsabilidade Criminal dos Ébrios e Entorpecidos. 
1959. (Tese de Cátedra para a Faculdade de Direito do Recife). UFPE-FDR,  p.111. 
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inaceitável, porque não evita, na prática, um demasiado arbítrio judicial ou a possibilidade de 

um extensivo reconhecimento da irresponsabilidade ou antinomia com o interesse da defesa 

social. Para o Ministro, o critério mais aconselhável, de todos os pontos de vista, é o misto ou 

biopsicológico, explicando assim o critério adotado pelo legislador de 1940, e mantido pela 

Reforma da parte geral de 1984 para os casos de inimputabilidade por anormalidade mental. 

 

3.4 Elementos da imputabilidade 

  Já se viu que a imputabilidade, na concepção normativa pura da culpabilidade, 

constitui o primeiro elemento da culpabilidade. A imputabilidade indica que o agente possui o 

discernimento necessário para ser responsabilizado criminalmente. Apenas a pena aplicada ao 

imputável possui legitimidade, sobretudo diante da superação de um modelo meramente 

retributivista. Seria inócua uma pena aplicada a um inimputável, a alguém que não pudesse 

nenhum proveito dela extrair, por não possuir a capacidade de compreensão e 

autodeterminação. A aplicação de pena nessas circunstâncias seria mero arbítrio estatal. 

  Isso porque o inimputável não possui a motivabilidade, a capacidade de 

condicionar a sua ação em face ao comando legal proibitivo. Daí porque o imputável é aquele 

que possui a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar de 

acordo com essa compreensão. 

  Elementos integrantes da imputabilidade são, portanto, a capacidade 

intelectiva, expressa pela faculdade de compreender o caráter ilícito do fato; e a capacidade 

volitiva, notabilizada pela autodeterminação em conformidade com essa compreensão. 

 
3.5 Manifestações da (In)imputabilidade no Direito Brasileiro 

  Citando CARNELUTTI, MARQUES ensina que o conceito de imputabilidade 

só adquire precisão com o conceito negativo de imputabilidade, daí resultando que não é tanto 
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imputável aquele capaz de entender ou de querer, quanto não é imputável quem se encontre 

em uma das condições que segundo a lei excluem ou consentem que exclua essa capacidade79. 

 

3.5.1 Inimputabilidade por menoridade 

  Reconhecendo a importância do tema tratado, o Constituinte de 1988 conferiu 

sede constitucional ao assunto, quando inseriu no seu art. 228 que os menores de 18 (dezoito) 

anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às regras do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), veiculado pela Lei nº 8.069/90. Constate-se, inclusive, que autores há, a 

exemplo de DOTTI, para quem a inimputabilidade por menoridade assim declarada pela Carta 

Magna, embora não topograficamente incluída no Título II da Constituição, representa um 

dos direitos individuais inerentes à relação do art. 5º, caracterizando assim uma cláusula 

pétrea, inatacável pela via da emenda constitucional80. 

  Saliente-se que a regra constitucional foi repetida pelo art. 27, do Código Penal 

Brasileiro vigente, que assim enuncia: “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. 

  Isso implica em dizer que há um limite inicial de imputabilidade humana. Só 

dos 18 (dezoito) anos adiante o sujeito estará sujeito ao juízo de reprovação penal. Quanto à 

menoridade penal, resta evidente que o constituinte e o legislador ordinário optaram pelo 

sistema biológico, em face do que será necessariamente inimputável aquele que ainda não 

tiver vivenciado o primeiro instante do dia em que completa 18 (dezoito) anos, inobstante 

possua pleno discernimento e autodeterminação. 

  O não perfazimento do limite etário mínimo estabelecido implica na 

inimputabilidade do agente em razão de uma presunção legal jure et de jure nesse sentido. 

                                                 
79 CARNELUTTI apud  MARQUES, Op. Cit., p. 167. 
80 DOTTI, René Ariel: Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 412-413. 
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Aliás, esclareça-se que esse é o único caso em que a determinação da inimputabilidade 

depende exclusivamente de uma presunção. 

  A opção legislativa pelo sistema biológico com relação aos inimputáveis por 

menoridade fica ainda mais clara quando, em breve análise do ordenamento jurídico pátrio se 

observa, por exemplo, que os menores por serem inimputáveis não praticam crimes, mas outra 

espécie de violação normativa: o ato infracional, previsto no art. 103, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente como “a conduta descrita como crime ou contravenção penal” praticada pelo 

menor de 18 (dezoito) anos. A prática de ato infracional acarreta ao menor infrator a 

imposição de uma medida sócio-educativa em respeito à sua condição de pessoa in fieri. Basta 

que o agente ainda não tenha completado os dezoito anos para que seja inimputável, ainda que 

seja plenamente capaz de entender e querer. 

  A Espanha adota critério semelhante ao brasileiro, fixando a maioridade penal 

em 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 19, do Código Penal Espanhol que assim enuncia: 

“Los menores de dieciocho años no serán resonsables criminalmente 

con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa 

un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto 

en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor.” 

Diante disso, MUÑOZ CONDE & GARCÍA ARAN escrevem que a 

menoridade é, de certo modo, uma causa de inimputabilidade que se basea no fato de que, 

normalmente, o menor de 18 (dezoito) anos, por falta de maturidade, carece de capacidade 

suficiente para motivar-se pelas normas, e, para evitar dúvidas e vacilações no caso concreto, 
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e por razões de segurança jurídica, se estabelece um limite cronológico fixo, de maneira que 

apenas a partir de determinada idade o agente poderá ser responsabilizado criminalmente81. 

  Em Portugal, o Código Penal vigente estabeleceu o marco inicial da 

imputabilidade penal aos 16 (dezesseis) anos, quando, em seu art. 19º estatuiu que: “Os 

mnores de 16 (dezesseis) anos são inimputáveis”, diferentemente do que disciplinava o 

Código Penal Português de 1886, no qual o agente seria inimputável até os 10 (dez) anos; dos 

10 (dez) aos 14 (quatorze) anos, seria imputável, desde que tivesse discernimento suficiente 

para tanto; dos 14 (quatorze) aos 18 (dezoito) anos seria imputável, mas teria sua pena 

diminuída; e, dos 18 (dezoito) anos em diante seria imputável, não fazendo jus a qualquer 

abatimento em sua pena em face ao critério etário. 

  A fixação desse limite de 18 (dezoito) anos pela legislação brasileira, como 

marco inicial da responsabilidade penal, foi objeto de brilhante estudo de CÂMARA, em 

cujas conclusões, após críticas bastante pertinentes, sugere a redução desse termo inicial da 

responsabilidade penal para 16 (dezesseis) anos, e a adoção do sistema biopsicológico para os 

delinqüentes situados no intervalo etário de 16 a 21anos. Abaixo do mínimo, o agente seria 

inimputável; e, acima dele, presumivelmente imputável, sendo que o agente compreendido na 

faixa dos 16 aos 21 anos deveria ser necessariamente perquirido por peritos-médicos que 

indicassem que a idade mental fosse compatível com a idade cronológica, e assim, a própria 

imputabilidade. Acima dos 21 anos, não haveria a obrigatoriedade desse exame, sendo todos 

presumivelmente imputáveis, salvo diante de doença mental, desenvolvimento mental 

incompleto ou do desenvolvimento mental retardado82. Inobstante não seja esse o foco 

principal do presente trabalho, é um assunto recorrente e sedutor, sobretudo na realidade 

                                                 
81 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARAN, Mercedes: Derecho Penal – Parte General. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2002, p. 375. 
82 CÂMARA, Edson de Arruda: Imputabilidade. Brasília: Consulex, 1992, pp. 88-89. 
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atual, em que os jovens têm acesso desde a mais tenra idade a diversos meios de comunicação 

e informação, e, portanto, não mais apresentam o mesmo perfil do jovem da década de 1940. 

Por outro lado, não se pode confundir informação, oportunidade com maturidade. Essa última 

certamente é favorecida pelo acesso à informação, mas não advirá na mesma velocidade dela, 

porque é um processo natural que não pode ser antecipado. 

  Ademais, em um país em que se evidenciam tantos sinais de deslegitimação do 

sistema de persecução criminal, atentatório seria contra a segurança jurídica a instituição de 

um sistema biopsicológico para os agentes compreendidos na faixa dos 16 aos 21 anos, não só 

pelo embaraço que dita medida traria aos órgãos policiais e judiciais, quanto pelas nefastas 

repercussões que poderia ter no que concerne à determinação de (in)imputabilidade pelos 

peritos-médicos por razões menos nobres. 

  Com isso, não se descredencia o sistema tal como proposto pelo Prof. 

CÂMARA, até mesmo porque ele já foi utilizado pelo Código Penal do Império Alemão, que 

estabelecia que, até os 12 (doze) anos o agente era inimputável, e dos 12 (doze) aos 18 

(dezoito) a imputabilidade deveria ser constatada pelo exame caso a caso da compreensão da 

criminalidade do fato. A partir dos 18 (dezoito) anos, o agente seria imputável. A Itália tem 

tradição no estabelecimento de fases da imputabilidade. Brandão lembra que o Direito Penal 

Italiano medieval estabelecia que eram penalmente inimputáveis os menores de sete ano, 

chamados de infantes, sendo que entre sete e quatorze anos, o menor – chamado de impúbere 

– seria submetido a uma junta de especialistas que estabeleceria a sua (in)imputabilidade. Se o 

menor fosse enquadrado como infante proximi, seria impunível; se fosse classificado como 

pubertati proximi, seria punido com uma pena atenuada; e, a partir dos 14 anos, seria 

considerado plenamente imputável83. Depois, o Código Penal Italiano mudou esses padrões 

                                                 
83 BRANDÃO, Cláudio: Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 166. 
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etários fixando a menoridade absoluta em 9 (nove) anos; dos 9 (nove) aos 14 (quatorze), a 

imputabilidade seria condicionada ao discernimento; e, depois seguiriam dois períodos de 

responsabilidade penal diminuída, a saber: dos 14 (quatorze) aos 18 (dezoito) e dos 18 

(dezoito) aos 21 (vinte e um) anos, fazendo coincidir, dessa forma, a plena imputabilidade 

com a capacidade civil. 

  Em que pese a força desses exemplos, no Brasil, onde a tradição jurídica não 

caminha nesse sentido, mas trilha pela presunção jure et de jure, e onde não há um 

aparelhamento adequado do sistema de persecução criminal, e onde ainda subsistem tantas 

desigualdades sócio-culturais, o melhor método ainda é o biológico, que trabalha apenas com 

a presunção acima mencionada. 

 

3.5.2 Inimputabilidade por Anormalidade Motivacional 

  Após completar os 18 (dezoito) anos, o homem é imputável. Essa é a regra que 

apenas será excepcionalizada diante da presença de algum elemento biológico, em virtude do 

qual o mesmo seja tolhido da capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de se 

determinar de acordo com o seu entendimento. Como conseqüência, esclareça-se que a 

anormalidade motivacional, ou seja, a incapacidade de poder motivar-se de acordo com a 

norma é o foco presente do estudo.  

  É certo que diante da presença de determinadas situações, o homem tem a sua 

capacidade motivacional subtraída, e é em razão dessa privação que o Código Penal 

Brasileiro, em seu art. 26, identificando algumas dessas causas, dispôs que: 

 “Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 

da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento.”  
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Entretanto, esclareça-se que o rol acima não é taxativo, haja vista que o próprio 

Código em seu art. 28, reconhece que a embriaguez acidental completa exclui a culpabilidade, 

reconhecendo também outras situações em que, inobstante não haja a exclusão da 

imputabilidade, verifica-se uma redução da responsabilidade penal, em razão da diminuição 

da capacidade de compreensão do agente ou de sua autodeterminação. 

  Sem dúvida alguma, a primeira causa que age sobre a imputabilidade tolhendo-

a ou diminuindo-a é a enfermidade mental, tratada pelo diploma legal brasileiro como 

“doença mental”. Quanto ao termo “doença mental” lembra a Psicóloga SENRA que o 

Código Penal orientou-se em função de proposta do II Congresso Latino-Americano de 

Criminologia, ocorrido em Santiago do Chile (1941), passando a entender como tal a 

alteração patológica, mais ou menos prolongada, das funções psíquicas, a qual impede a 

adaptação do indivíduo às normas do meio ambiente, com perigo ou prejuízo para si próprio e 

para a sociedade84. Como se percebe, o desenvolvimento da ciência psiquiátrica permitiu a 

superação do termo “loucura”, definido por CARRARA como “um estado mórbido que, 

tolhendo ao homem a faculdade de conhecer as verdadeiras relações de suas ações com a lei, 

levou-o a violá-la, sem consciência de tal violação”85.  

  Ao termo “doença mental” correspondem todas as psicoses, orgânicas e tóxicas 

(funcionais propriamente ditas e sintomáticas), isto é, não só as resultantes de processo 

patológico instalado no mecanismo cerebral (paralisia geral progressiva, sífilis cerebral, 

demência senil, arteriosclerose cerebral, psicose traumática etc) e as causadas por venenos 

externos (alcoolismo, morfinismo, cocainismo etc) ou toxinas metabólicas (consecutivas a 

                                                 
84 SENRA, Ana Heloísa: Inimputabilidade: conseqüências clínicas sobre o sujeito psicótico. Belo Horizonte: 
Annablume, 2004, pp. 39-40. 
85 CARRARA, Francesco: Programa do Curso de Direito Criminal – Parte Geral. (Trad. Ricardo Rodrigues 
Gama). Campinas: LZN, 2002, v. I, p.190. 
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transtornos do metabolismo produzida por infecções agudas, enfermidades gerais etc), mas 

também as que representam perturbações mentais ligadas ao psiquismo normal por transições 

graduais ou que assentam não tanto na estrutura do tecido nervoso mas em seu 

funcionamento, produzindo variedades da disposição física normal, a que correspondem 

desvios da conduta psíquica (esquizofrenia, loucura circular, histeria, neuroses obsessivo-

compulsivas, paranóia).  

  Por sua vez, MEZGER, a respeito do conceito de doença mental, ensina que: 
 

“Por lo que atañe especialmente a la cuestión del art. 51,1 creemos que 

tambiém en el ámbito jurídico puede ser de utilidad adoptar, como punto de 

partida, la distinción – cada vez más acogida en la moderna Psiquiatría 

(Jaspers, Kurt Schneider) basada en el contraste entre desarrollo y proceso 

morboso – entre: 1) puras enfermedades mentales en cuanto perturbaciones 

psíquicas a consecuencia de un actual proceso corporal morboso; 2) 

anomalías psíquicas, en cuanto formas de la naturaleza psíquic que se 

encuentram fuera de las enfermedades mentales; 3) reacciones anormales, 

bien sea de repercusión directa o bien de desarrollo anómalo”86.  

 

  Para VON FEUERBACH, além da menoridade, é causa ensejadora de 

inimputabilidade a “debilidad de la comprensión (torpeza) en virtud de la cual la persona sea 

incapaz de juzgar la característica jurídica de su acción (imbecilidad)”. 

E ainda 

“toda enfermedad del espíritu o del ánimo que anule el uso de la 

comprensión en general o en relación con ciertos objetos de la imaginación 

y siempre que el hecho tenga lugar durante la enfermedad o como 

consecuencia de la misma (delirio, manía, locura, melancolía) (...)”87. 

                                                 
86 MEZGER, Edmund: Modernas Orientaciones de la Dogmática jurídico-penal. Trad. Francisco Muñoz Conde. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 57 
87 VON FEUERBACH, Paul Johann Anselm Ritter: Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Hamurabi, 1989, 
p. 102. 
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  Reticente quanto a essa abrangência conceitual PATARO esclarece que para a 

psicopatologia forense, os verdadeiros doentes mentais são os psicóticos, ao tempo em que 

considera a psicose como  

“o resultado final da confluência de múltiplos influxos nociceptivos sobre o 

sistema psíquico, o qual lhe responde criando um processo de natureza 

defensiva, que se manifesta no exterior por uma mudança no modo 

existencial e na conduta, isto é, por uma alteração no campo vivencial e no 

campo prático, capaz de engendrar sofrimento não só no seu autor como 

nos seus espectadores, criar uma duradoura, porém variável desadaptação 

entre o indivíduo e o meio ambiente”88. 

 

Cauteloso quanto ao conceito de “doença mental”, ALVES oferece uma 

classificação própria das doenças mentais. Partindo da consideração de que somente a psicose 

é doença mental (esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, epilepsia, paranóia e 

demências), o Catedrático Pernambucano classifica ainda as oligofrenias, as personalidades 

psicopáticas, as neuroses (distúrbios do sistema nervoso, sem caráter patológico), a loucura 

moral e as psicopatias sexuais89. 

Entretanto, apesar do cuidado que deve circundar a realização de todo 

trabalho científico, deve se ter em mente que a caracterização realizada acerca da 

imputabilidade conduz à preocupação da condição psicológica do agente. A lei penal, como 

visto, trata de doença mental, de desenvolvimento mental retardado e desenvolvimento mental 

incompleto. Diante disso, com ZAFFARONI & PIERANGELI, é forçoso concordar que o 

conceito de enfermidade não pode ser tomado num sentido orgânico, nem tampouco de 

                                                 
88 PATARO, Osvaldo: Medicina Legal e Prática Forense. Rio de Janeiro: Saraiva, 1976, p. 385. 
89 ALVES, Roque de Brito: Crime e Loucura. Recife: FASA, 1998, pp. 84/85. 
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acordo com uma incompreensível e confusa nosotaxia psiquiátrica, sobretudo porque estas 

últimas são cada dia mais discutíveis e, além de tudo, variam de escola para escola90. 

  A exemplo das divergências terminológicas que o assunto encerra, observe-se 

que a Médica Psiquiátrica JANE LEMOS assinala a impropriedade dos termos “doença” ou 

“enfermidade”, sendo preferível a utilização do termo “transtorno”, como o faz a 10a. 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10)91. FRANÇA também critica a terminologia 

do Código Penal (“doença mental”), pois “a mente, sendo algo abstrato, tecnicamente admite 

doenças”92.  

  Além das doenças mentais propriamente ditas, também turbam o ambiente 

psíquico-espitual do agente, retirando-lhe ou reduzindo-lhe as capacidades de compreensão 

e/ou autodeterminação indispensáveis à imputabilidade o desenvolvimento mental retardado e 

o desenvolvimento mental incompleto. Quanto ao primeiro, pode-se afirmar que é uma 

categoria surgida no Código Penal de 1940 para aludir àqueles casos em que o 

desenvolvimento mental não conseguiu atingir a maturidade. Ao desenvolvimento mental 

retardado se relacionam as oligofrenias, termo de origem grega que significa a pequenez de 

espírito, correspondendo ao conceito popular de debilidade mental. No oligofrênico, há um 

déficit de inteligência, aferido pelo sistema psicométrico de QI (Quociente de Inteligência = 

Idade Mental X 100/Idade Cronológica), pautando-se a normalidade em torno de 90 pontos. 

Explicando a tabela de Terman, utilizada na avaliação desse sistema psicométrico, FÜHRER 

aponta que os portadores de QI inferior a 80 (oitenta) são portadores de retardo mental93. As 

                                                 
90 ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Enrique: Manual de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 629. 
91 LEMOS, Jane: “Transtornos Mentais em Psicopatologia Forense”. In: CAMPOS, Marília Siqueira (et alli): 
Compendio de Medicina Legal Aplicada. Recife: Universitária de Pernambuco, 2000, p. 269 
92 FRANÇA, Genival Veloso de: Flagrantes Médico-Legais VI. Recife: Universitária de Pernambuco, 2002, p. 
265. 
93 FÜHRER, Maximiliano Roberto Ernesto: Tratado da Inimputabilidade no Direito Penal. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 67. 
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oligofrenias envolvem principalmente as aptidões intelectivas, a linguagem, motora e 

capacidade de adaptação social, sendo apresentada em pelo menos três estágios: a debilidade 

mental (oligofrenia leve), a imbecilidade (oligofrenia moderada) e a idiotia (oligofrenia 

grave). 

  Por sua vez, o desenvolvimento mental incompleto compreende aquelas 

situações em que o agente não atingiu o amadurecimento necessário por falta de tempo, sendo 

o exemplo maior e por excelência o da menoridade penal. Entretanto, por expressa e absoluta 

previsão legal acima tratada, encontra-se fora da imputabilidade. Outros casos em que se pode 

verificar esse fenômeno de desenvolvimento incompleto, refere-se aos surdos-mudos e aos 

silvícolas ainda não adaptados. 

  Expressa o desenvolvimento mental incompleto o surdimutismo, que não é 

doença mental, mas que, apesar de todos os avanços tecnológicos, dificulta a integração social 

de seu portador. O problema nesse caso é de educação, e, muitas vezes, de falta de 

entendimento e de compreensão pela sociedade. O surdimutismo não é sequer previsto como 

tal no Direito Penal Espanhol nem no Direito Penal Italiano. Naquele, o art. 20, §3º, do 

Código Espanhol estabelece a isenção da responsabilidade penal a quem “por sufrir 

alteraciones en la percepción, desde el nacimiento o desde la infância, tenga alterada 

gravemente la conciencia de la realidad”94. No direito italiano, igualmente, também não se 

refere expressamente ao surdimutismo. O surdo-mudo que não possuir a capacidade de 

compreensão e autodeterminação necessárias à imputabilidade será considerado inimputável 

em face ao art. 88 ou 89, do Código Penal, excluindo a responsabilidade penal ou apenas 

diminuindo-a conforme caracterize vício total ou parcial da mente95. 

                                                 
94 MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal – Parte General. Barcelona: Reppertor: 2002, p. 583. 
95 FIANDACA, Giovanni & MUSCO, Enzo: Diritto Penale – Parte Generale. Bologna: Zanichelli Editore, 
2002, pp. 294-295. 
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  O mesmo se dá com os silvícolas. Entretanto, registre-se que a atual 

Constituição Federal vigente garante aos índios sua organização social, seus costumes, 

línguas, crenças e tradições, além do respeito às terras que ocupam. Sendo assim, as 

comunidades indígenas contam com uma civilização própria. Diante desse universo de 

características peculinares, nos lembra DOTTI, que “não se poderá exigir do silvícola o 

comportamento segundo os princípios e as regras de outro tipo de civilização e de cultura para 

as quais é editada a lei penal”. 

  Entretanto, observe-se que a inimputabilidade só ocorre diante do silvícola não 

adaptado, pela possível existência da incapacidade psíquica na compreensão do que seja ou 

não ato ilícito, o mesmo não ocorrendo com os índios adaptados ao convívio social alheio ao 

das tribos. 

  Contudo, é importante lembrar que a manifestação de qualquer das causas 

acima elencadas: doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento 

mental retardado apenas terá o condão de conduzir o agente à inimputabilidade, caso lhe retire 

a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se segundo essa 

compreensão. Relembrando o caráter dinâmico da imputabilidade e fazendo alusão ao 

princípio da coincidência saliente-se que mister se faz que o elemento biológico se manifeste 

de tal forma que, no momento da prática da conduta, repercuta acerca das faculdades 

intelectiva e volitiva do agente, suprimindo-a ou turbando-a. 

  Aqui, cabe lembrar que faltando a imputabilidade, faltará também a 

culpabilidade, e, portanto, o fundamento para aplicação de pena, até mesmo porque não se 

poderia legitimamente aplicar pena a quem não pudesse extrair dela algum conteúdo 

pedagógico e ressocializador. Por outro lado, alguma resposta estatal deve ser dada às 

condutas lesivas descritas como crimes praticadas por inimputáveis. 
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  No caso dos menores de 18 (dezoito) anos, o Direito Brasileiro criou a figura 

do ato infracional, cuja prática, como já visto, enseja a aplicação das medidas sócio-

educativas. Entretanto, solução diversa foi dada aos inimputáveis por anormalidade 

motivacional. Eles não dispõem de uma espécie delitiva própria; ao contrário, o Código Penal 

se refere à essas condutas como “condutas descritas como crime”, cuja prática é ensejadora da 

aplicação das medidas de segurança, cujo substrato e fundamento reside na periculosidade. 

  A incapacidade de imputabilidade do autor não impede a imposição a ele de 

medidas de segurança, cuja justificação dependerá exclusivamente do prognóstico que 

contemple uma investigação sobre sua periculosidade, advertem MAURACH & ZIPF, que 

indicam as espécies de medidas de segurança existentes no Direito Espanhol, a saber: 

internação em hospital psiquiátrico, internação em estabelecimento de desintoxicação ou 

ainda cassação da licença para conduzir veículos96. 

  No Brasil, o tema vem tratado no Título VI, cujo art. 96 elenca como espécies 

de medidas de segurança a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e o 

tratamento ambulatorial, sendo essa aplicada em substituição às penas de detenção, enquanto 

aqueles substituem a aplicação das penas de reclusão. 

  As medidas de segurança são medidas fundamentadas na periculosidade do 

agente, e aplicadas pelo Juiz em substituição a uma pena privativa de liberdade que seria 

imposta ao inimputável ou excepcionalmente ao semi-imputáveis. 

  Aqui, são pertinentes algumas considerações acerca da semi-imputabilidade. 

Na verdade, a semi-imputabilidade nada mais representa do que a imputabilidade ensejadora 

de uma reprovação diminuída, afinal a culpabilidade se notabiliza por ser um juízo graduável, 

diferentemente do que ocorre com a tipicidade e a antijuridicidade que são juízos absolutos. 

                                                 
96 MAURACH, Reinhart & ZIPF, Heinz: Derecho Penal – Parte General. Trad. Jorge Bofill y Enrique Aimone 
Gibson. Buenos Aires: Astrea, 1994, p.  
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  O art. 26, Parágrafo Único, do Código Penal regulamenta as hipóteses em que, 

diante de uma perturbação da saúde mental, o agente, no momento da ação ou da omissão, 

não possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e/ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. Quer dizer, diante da presença do elemento biológico (a que o 

CP chamou de “perturbação da saúde mental”), o agente vê as capacidades de entender e 

querer turbadas. Ele não se priva delas, mas as têm reduzidas. 

  Observe-se que esse regramento legal é consectário da adoção do critério 

biopsicológico, e que a expressão “perturbação da saúde mental” é bastante ampla, permitindo 

a sua aplicação diante de situações em que, por desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, ou mesmo por doença mental, o agente não possua a plena capacidade de entender 

e de querer. PIEDADE Jr. ensina que, do ponto de vista, não há razão para se perquirir uma 

definição de “perturbação da saúde mental”, uma vez que ele é considerada apenas em função 

dos seus resultados, ou seja, da supressão parcial da capacidade de entendimento do caráter 

ilícito do fato ou da capacidade de determinar-se o agente de acordo com essa compreensão97. 

  Regra similar o do atual Código Penal Brasileiro acima referida, vige no 

ordenamento italiano, cujo art. 89, disciplinando o “vício parcial da mente” disciplina que não 

basta provar, para a aplicação do mencionado dispositivo, um vício parcial da mente e afirmar 

de maneira genérica que há uma considerável redução da imputabilidade, mas é necessário 

demonstrar que tal diminuição se deve à grande redução da capacidade de entender ou de 

querer98. 

  Portanto, a inimputabilidade como decorrência de doença mental, 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, deve ser demonstrada mediante perícia 

                                                 
97 PIEDADE JR., Heitor: Personalidade Psicopática, Semi-Imputabilidade e Medida de Segurança. Rio de 
Janeiro: Forense, 1982, p. 193. 
98 MANZINI, Vincenzo: Tratado de Derecho Penal. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediar, 1948, 
p. 442. 
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médico-legal, cujo conteúdo será apreciado judicialmente. Caso o juiz entenda ter havido, em 

razão do elemento biológico, a completa subtração da capacidade intelectiva e volitiva do 

agente, no momento em que foi praticada a ação ou omissão, caracteriza-se a 

inimputabilidade, em razão da qual deve ser aplicada a medida de segurança correspondente. 

Mas, se por outro lado, o juiz concluir que a perturbação da saúde mental, representada em 

qualquer de suas expressões, apenas turbou o ambiente psíquico-espiritual do agente, será ele 

declarado semi-imputável, e em face de sua conduta, ser-lhe-á aplicada uma pena diminuída. 

Entretanto, o Código Penal Brasileiro, em seu art. 98 confere ao juiz a possibilidade de 

substituir a pena reduzida por uma medida de segurança, quando constatar que o condenado 

necessita de especial tratamento curativo. 

  Tratando da semi-imputabilidade e das medidas de segurança, PIEDADE Jr. 

assinala que, constatada a parcial ausência de culpabilidade, em razão da semi-

imputabilidade, em tais indivíduos, no cometimento de um ilícito penal, a eles seja aplicada 

uma medida de segurança, em moldes de uma terapia e não de caráter punitivo99. 

 

3.5.3 Casos particulares 

3.5.3.1 Emoção e Paixão 

  FRANCO e STOCO concebem a emoção como sendo “uma perturbação 

afetiva, de breve duração e, em geral, de desencadeamento imprevisto, provocada como 

reação a determinados acontecimentos e que acaba por predominar sobre outras atividades 

psíquicas (ira, alegria, medo, surpresa, aflição, espanto, prazer erótico etc)”. Para os 

mencionados autores, a paixão se difere da emoção em face ao seu aspecto mais violento e 

                                                 
99 PIEDADE JR., Heitor: Personalidade Psicopática, Semi-Imputabilidade e Medida de Segurança. Rio de 
Janeiro: Forense, 1982, p. 233. 
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mais duradouro100. Com estas afirmações, concorda LINHARES para quem a paixão se 

distingue da emoção também por ser esta breve e intensa, aguda; aquela é a emoção 

prolongada, intelectualizada, estado crônico, a que o autor denomina de “amor a cem 

graus”101, inobstante se saiba que os termos “emoção” e “paixão” não são utilizados aqui na 

acepção romântica que lhes empresta o senso comum. 

  De fato, como perturbação da afetividade, emoção e paixão ocasionam 

repercussão no ambiente psíquico-espiritual do agente, turbando-lhe por não raras vezes a 

plenitude do exercício de suas faculdades normais de motivação. Entretanto, razões de 

política criminal desaconselham que sejam “emoção” e “paixão” elencadas no rol das causas 

de isenção de pena ou de exclusão/diminuição da culpabilidade, por razões óbvias. 

  Isso levou o atual Código Penal Brasileiro a dispor, em seu art. 28, que não 

excluem a imputabilidade a emoção e a paixão. Entretanto, o Código não pode ficar alheio às 

transformações biopsíquicas por que passa aquele que se encontra movido por uma 

perturbação transitória do equilíbrio psíquico. Tanto assim o é, que, em outros dispositivos 

relativos aos crimes de homicídio e lesões corporais o Código atenua a pena do agente que 

praticá-lo(s) sob o domínio de violenta emoção. (art. 121, §1º, 129, §4º, ambos do CP). O 

mesmo diploma legal ainda prevê, em seu art. 65, III, “c”, a atenuante genérica de ter o agente 

praticado o crime sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. 

  No Direito Penal italiano, o Código prevê no art. 90, que “gli stati emotivi o 

passionali non escludono né diminuscono l’imputabilitá”. Entretanto, lembram FIANDACA 

e MUSCO que a dureza da disposição legal se dá por questões de política criminal, mas que, 

na prática essa insensibilidade legal vem sendo atenuada, equiparando-se a emoção ou a 

                                                 
100 FRANCO, Alberto Silva & STOCO, Rui: Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, v. 1, p. 467. 
101 LINHARES, Marcello J.: Responsabilidade Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 37. 
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paixão ao vicio parcial da mente quando assumir características particulares, significado e 

valores de enfermidade ou turbação transitória da compreensão102. 

  Considera FERRI que as doutrinas tradicionais ativeram-se ao critério da maior 

ou menor veemência da paixão, admitindo também que ela pode chegar a tal grau que retire 

ao homem a capacidade de entender e de querer, situando-o em estado de transitória 

enfermidade mental, retirando-lhe o uso da razão. Entretanto, a preocupação com a fixação de 

um critério de responsabilidade moral e idealizando as paixões que mais facilmente conduzem 

ao crime, como o ódio, a cobiça etc, afirmaram que a paixão, ainda que intensa, pode 

diminuir, mas nunca dirimir a responsabilidade penal103. 

  Entretanto, é bom que se atente para o fato de que, se a emoção ou a paixão 

tiverem caráter patológico, a hipótese se enquadrará nas disposições do art. 26, Parágrafo 

Único, do Código e não no art. 28, inciso I, do referido diploma legal. 

 

3.5.3.2 Embriaguez. 

  Acerca da embriaguez e suas repercussões no campo penal, ressalte-se que ela 

constitui parte central do presente trabalho, razão pela qual deverá ser tratado de forma 

isolada e exclusiva no próximo capítulo. 

                                                 
102 Op. Cit., p. 295 
103 FERRI, Henrique: Princípios de Direito Criminal – O criminoso e o Crime. Trad. Luiz de Lemos D’Oliveira. 
São Paulo: Acadêmica, 1931, p. 491. 
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4. A Embriaguez e sua interface com a realidade criminal 

4.1 Considerações Preliminares 

 

  Inegável a existência de uma relação estreita entre embriaguez – decorrente do 

consumo de álcool ou de substâncias entorpecentes ilícitas – e a prática de crimes, já que os 

efeitos dessas substâncias no organismo humano vão desde a simples excitação até o estado 

letárgico, produzindo alterações no psiquismo, e alterando, por conseqüência, as faculdades 

intelectiva e volitiva do agente. 

  O álcool representa um importante fator criminógeno que enriquece os 

arquivos judiciais, pois ocasiona importantes transtornos somáticos, psíquicos e sociais. 

Perturba as faculdades de escolha e o raciocínio do sujeito, potencializando sua agressividade. 

Mas, adverte GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, que a delitogênese do álcool depende da 

natureza aguda ou crônica da intoxicação etílica, uma vez que na intoxicação aguda, 

predominam as injúrias e os crimes contra as pessoas; enquanto na crônica, prevalecem 

episódios reiterados de violência doméstica104. 

  Em 1959,  BARRETO CAMPELLO já demonstrava preocupação com a 

embriaguez situando-a entre os “venenos sociais” de grande danosidade, em face à sua grande 

difusão e aceitação social. O citado Professor demonstra, com base em pesquisas feitas à sua 

época, a relação entre crime e embriaguez, aludindo que dos 7.000 presos do Estado do Rio de 

Janeiro, 6.000 eram contumazes consumidores de álcool. Demonstra também que, na 

Alemanha, restou apurado que dos 32.000 presos existentes na cadeia do país, 13.000 haviam 

delinqüido sob a influência de álcool. Para ele o álcool é causa de verdadeiras hecatombes – 

como o genocídio dos índios norte-americanos – e, não é de se estranhar que seja apontado 
                                                 
104 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: Tratado de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 
593. 
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como um dos principais fatores criminógenos, além de ter acentuada influência sobre o 

aumento da mortalidade e da alienação mental105. 

  Quase meio século depois, a preocupação do Prof. BARRETO CAMPELLO 

continua sendo a de todos que têm compromisso com o desenvolvimento social, posto que o 

consumo de álcool e de outras substâncias entorpecentes tem crescido assombrosamente, 

levando os Estados a empregar quantias cada vez mais vultosas na recuperação e tratamento 

das suas vítimas – diretas ou indiretas, entendendo-se aqui como vítimas diretas os alcoolistas 

patológicos e os dependentes químicos de forma geral; e como vítimas indiretas, aqueles 

sobre os quais recaem o ônus da embriaguez, inobstante não tenham concorrido para isso, tal 

como ocorre com as vítimas de trânsito, por exemplo. 

  No Recife, além do CPTRA – Centro de Prevenção, Tratamento e Recuperação 

do Alcoolismo, que funciona no Hospital da Tamarineira e é mantido pela Secretaria de Saúde 

do Estado de Pernambuco, cerca de 1.200 pacientes são atendidos mensalmente. A Capital 

Pernambucana conta ainda, segundo reportagem do Diário de Pernambuco, de três Centros de 

Apoio Psicossocial (CAP’s) voltados para dependentes químicos, sendo que um deles atende 

exclusivamente adolescentes, o que evidencia a inclusão cada vez maior dessa parcela da 

população em um grave problema de saúde pública e na marginalidade106. 

  Em recente reportagem o mesmo jornal, veiculou-se pesquisa feita pelo Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São Paulo 

encomendada pela Secretaria Nacional Anti-Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça 

revelou que, além do tabaco (44,5%), o álcool é a droga mais usada pelos jovens que foram 

pesquisados em 27 (vinte e sete) capitais com uma incidência de 43%. Dos 2.807 jovens 

                                                 
105 BARRETO CAMPELLO, Antônio Pedro de Araújo: Responsabilidade Criminal dos Ébrios e Entorpecidos. 
1959. (Tese de Cátedra para a Faculdade de Direito do Recife). UFPE-FDR,  pp. 55-57. 
106 ALCOOLISMO. In: Diário de Pernambuco, Recife, 21 NOV 2004, F7, Domingo Saúde. 



 

 

75
 
 
 

 
 

 
 

consultados, 50,1% residem com os pais, e disseram que gostam de ficar pelas ruas por 

diversão, para ter mais liberdade ou por não dispor de outra atividade. Entretanto, parcela 

considerável dos jovens consultados (43,9%) respondeu que está na rua para buscar o próprio 

sustento ou o da família. Entre os jovens que efetivamente moram na rua, esclarece a 

pesquisa, o índice de consumo de álcool sobe para 72,5%107. 

  No intuito de provar a relação de que ora se trata, PEIXOTO, em estudo datado 

de 1933, realizou uma distribuição dos crimes por dias da semana. Com o repouso 

hebdomanário, os operários (também estudantes, empregados do comércio), finda a semana e 

recebida a féria, vão aos botequins e cafés e começam ou se excedem nas libações. Resultado: 

“a criminalidade mínima na sexta-feira, aumenta logo consideravelmente no sábado, atinge no 

domingo ao máximo, é ainda forte na segunda (ressaca, operários que faltam ao trabalho), 

para diminuir gradualmente, até a sexta-feira, num ritmo constante que só tem esta causa”108. 

Visualize-se o gráfico proposto: 
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             Fonte: Gráfico construído pelo autor. 

 

  Naturalmente, apesar do consumo de álcool influenciar a prática de delito, não 

há que se falar em determinismo. Pelo mundo, hodiernamente reconhece-se o problema do 

consumo de álcool e suas repercussões na esfera criminal como de inestimável relevância. Os 
                                                 
107 MENINOS consomem álcool e solventes. In: Diário de Pernambuco. Recife, 28 NOV 2004, A13, Brasil. 
108 PEIXOTO, Afrânio: Criminologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1933, p. 221. 
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países que mais se preocupam com os efeitos negativos do álcool são os países nórdicos e os 

Estados Unidos, onde os problemas decorrentes do seu abuso são mais visíveis: maior número 

de bêbados nas ruas, lutas violentas e agressões físicas e as exacerbações etílicas têm um 

aspecto mais perigoso, pois se utilizam pistolas com muita freqüência109. 

  Ainda avaliando essa relação embriaguez-crime, ARROJO oferece uma crítica 

às estatísticas criminais, com as quais concordamos plenamente, não apenas pela confusão 

terminológica entre embriaguez e alcoolismo, tal como ocorre na Argentina, por exemplo, 

mas sobretudo por desconsiderar os aspectos inerentes à subnotificação. Para o mencionado 

Criminológo, a embriaguez indica algo transitório, enquanto o alcoolismo se dirige a uma 

condição mais permanente, com características próprias. Alude o Mestre a um trabalho de 

AFTALIÓN, intitulado “Manifestaciones predominantes de criminalidad em Argentina”, 

onde ao comentar a alta taxa de homicídios se demonstra a sua relação com o excessivo 

consumo de bebidas alcoólicas. Em suas lições acerca do tema, ARROJO esclarece que na 

Colômbia, na Venezuela, no Chile, e no México, a embriaguez desempenha um papel 

importante em certas formas de criminalidade, aparecendo como fator preponderante em boa 

parte dos delitos, sobretudo nos casos de lesões corporais, homicídios e violência sexual110. 

  No Brasil, a realidade não é muito diferente. O crescimento da violência se 

evidencia no fato de que o Subsistema de Informação sobre Mortalidade – SIM – do 

Ministério da Saúde aponta o Brasil como o segundo país do mundo em que mais se mata por 

arma de fogo, “perdendo” apenas para a Venezuela. É de lastimar essa colocação no ranking 

de mortes por arma de fogo, sobretudo quando se observa que elas atingem principalmente os 

jovens do sexo masculino de 15 a 24 anos. Aliás, nessa faixa etária o Brasil é o campeão 

                                                 
109 GARRIDO, Vicente, STANGERLAND, Per & REDONDO, Santiago: Princípios de Criminologia. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2001, p. 489. 
110 ARROJO, Manuel Lopez-Rey y: Criminologia. Madrid: Aguilar, 1975, pp. 328-329. 
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mundial em mortes por arma de fogo. Essas mortes por armas de fogo são motivadas em parte 

pela utilização do álcool, haja vista que ele tem o poder de reduzir os freios inibitórios. 

Aquele que bebe fica mais valente. 

  Segundo estudo realizado por WAISELFISZ, 550.000 (quinhentas e cinqüenta 

mil) pessoas foram vítimas de armas de fogo entre os anos de 1979 e 2003. Mata-se mais no 

Brasil do que em guerras como a do Golfo, a da Chechênia, ou nas guerrilhas colombianas111. 

Não se pretende aqui considerar que as mortes por arma de fogo são exclusivamente 

motivadas pelo álcool. Contudo, não se pode olvidar que o álcool tem um papel importante na 

prática de homicídios, sobretudo aqueles homicídios de proximidade ou decorrentes de 

violência doméstica. 

  Mas a influência nefasta do álcool não se resume à redução dos freios 

inibitórios que culminam em homicídios. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes de 

trânsito são a segunda causa de morte dos jovens entre 15 e 24 anos no Brasil. Com relação a 

esses acidentes de transporte, ainda mais notável é a contribuição do álcool. 

  Inobstante a carência de estatísticas confiáveis, o fato é que embriaguez e 

criminalidade acham-se indissoluvelmente ligadas, havendo quem afirme a causa primária do 

ato criminoso, nos chamados delitos de trânsito. Aí, embora divirjam as estatísticas, 

reconhece-se como de enorme incidência. 

  A esse respeito, consulte-se a tabela abaixo, na qual se elencam as causas de 

mortalidade da população jovem brasileira no ano de 2003: 

 

   

 

                                                 
111 WAISELFISZ, Julio Jacobo: Mortes Matadas por armas de fogo no Brasil entre 1979-2003. Brasília: 
UNESCO, 2005, p. 29. 
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CAUSA Nº % % Acumulado 
Armas de fogo 16.435 34,35 34,35
Acidentes de transporte 7.492 15,75 50,10
Suicídios 1.667 3,50 53,61
Doenças do Coração (cardiopatias, enfartes) 879 1,85 55,45
Pneumonias e gripes 656 1,38 56,83
Vírus Imunodeficiência humana - HIV 606 1,27 58,11
Cerebrovasculares (hemorragias cerebrais) 453 0,59 59,06
Tuberculose 193 0,41 59,46
Diabetes e seqüelas 187 039 59,86
Insuficiência renal 183 0,38 60,24
Bronquite, enfisemas 117 0,25 60,49
Substâncias psicoativas (álcool, drogas) 90 0,19 60,68
Doenças infecciosas intestinais 60 0,13 60,80
Hepatite viral 52 0,11 60,91
Tumor maligno nos brônquios e pulmões 43 0,09 61,00
Tumor maligno no estômago 42 0,09 61,09
Doença de Chagas 32 0,07 61,16
Tumor maligno na mama 9 0,02 61,18
Perinatal (parto/recém-nascido) 7 0,01 61,19
Tumor maligno da próstata 2 0,00 61,20
Mal de Alzheimer 0 0,00 61,20
Total dos óbitos juvenis 47.577 100,00 100,00
Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM) 

  Essas considerações feitas com relação ao uso do álcool estendem-se, em 

grande parte, ao consumo de outras substâncias entorpecentes. Contudo, a visão detalhada das 

conseqüências orgânicas e psicológicas no indivíduo complica-se em virtude da 

multiplicidade de substâncias e seus efeitos e também da maior deficiência laboratorial para 

sua constatação. A delinqüência das drogas, se menos freqüente que a do álcool, envolve, 

apesar disso, a mais grave criminalidade. Decorrem das drogas verdadeiros acessos psicóticos 

que colhem pessoas que, não fosse pela droga, poderiam ter sua consciência íntegra. 

  A marginalização é o problema maior do drogado, pois o indivíduo vai nela 

centrando sua razão de viver. O caráter proibido, que a faz mais arriscada e cara, exige maior 

quantidade de dinheiro, daí porque surge a criminalidade. Ademais, pode-se dizer com apoio 

em casos concretos, que as drogas aparecem como pano de fundo da criminalidade mais 
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violenta. Se a droga não conduz à violência, então são os mais violentos que elegem a droga 

como seu consumo predileto, multiplicando o furor que já possuíam. 

  A exemplo do que ocorre com o álcool, as demais drogas têm nos jovens as 

suas principais vítimas, pois estão menos preparados para resistir ao prazer imediato 

alcançado através das “viagens”. Uma vez dependente da droga, mais difícil se torna para o 

jovem se afastar da criminalidade, pois prende-se ele ao enredo de uma teia criminosa tecida 

pelo tráfico 

 

4.2 Antecedentes Históricos 

  A história da humanidade demonstra a satisfação do homem com a ingestão de 

álcool. O consumo de álcool confunde sua trajetória histórica com a própria humanidade. Na 

antiguidade, os egípcios preparavam bebidas alcoólicas com a água das chuvas seguindo 

ensinamentos de Osíris. O Código de Hammurabi, no capítulo referente ao regulamento das 

tabernas, dispunha inclusive sobre o preço das bebidas alcoólicas. Ainda com relação aos 

gregos, Dionísio teria lhes ensinado o uso. Em Roma, essa tarefa coube a Baco, o deus do 

vinho. 

  De fato, o homem demonstra sua relação com a embriaguez desde priscas eras. 

As bebidas alcoólicas sempre tiveram preferência sobre outras, em virtude do seu efeito 

tônico e euforizante, ao alívio que elas trazem para a angústia e à liberação dos recalques. O 

álcool está presente até mesmo na maioria das festas religiosas112. No livro de Gênesis, refere 

a Bíblia que “Noé, aplicando-se à agricultura, começou a trabalhar a terra e plantou uma 

vinha. E tendo bebido do vinho, se embebedou e apareceu nu na sua tenda” (Gen, Cap. IX, 

20-21). É conhecida também a passagem do Antigo Testamento em que as filhas de Lot 

                                                 
112 SILVA, Haroldo Caetano da: Embriagez & A Teoria da Actio Libera in Causa. Curitiba: Juruá, 2004, p. 45. 
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embriagam-no e com ele mantêm relações sexuais, engravidando para a perpetuidade da 

espécie (Gen, Cap. XIX, 31-38). 

  O Rig-Veda, livro sagrado dos hindus, refere às bebidas destiladas que causam 

embriaguez.  BARRETO CAMPELLO lembra ainda que Maomé proibiu terminantemente o 

uso do álcool e com isto involuntariamente encaminhou seus adeptos ao uso de tóxicos mais 

violentos. Por outro lado, se é verdade que o Alcorão proíbe o consumo do álcool, não menos 

verdade é que o admite acidentalmente, com moderação113. 

 

4.3 Conceito de embriaguez e sua distinção com o alcoolismo 

  Não é à toa que, no Direito Italiano, a enfermidade mental vem assimilada à 

embriaguez, já que a doutrina ensina que o estado de embriaguez tolhe o agente, no todo ou 

em parte, da consciência dos próprios atos114. Com efeito a ingestão de álcool ou de 

substância de efeitos análogos tem o condão de turbar o ambiente psíquico-espiritual do 

agente, retirando-lhe ou reduzindo-lhe a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou 

mesmo a capacidade de autodeterminação. 

  Sob a óptica da Medicina Legal, a embriaguez consiste na intoxicação 

alcoólica ou por substância de efeitos análogos, aguda, imediata e passageira115. Ação tóxica 

sobre o organismo revela-se por manifestações físicas, neurológicas e psíquicas. Sob o 

aspecto físico, essas manifestações se traduzem em taquicardia, taquipnéia, congestão das 

conjuntivas, hálito alcoólico-acético. Sob o aspecto neurológico, as alterações do equilíbrio, 

da marcha e da coordenação motora são reveladoras da intoxicação alcoólica. Já, quanto ao 

aspecto psíquico, as perturbações se apresentam progressivamente. Começam pelas alterações 

                                                 
113 BARRETO CAMPELO, Op. Cit., pp. 46-47. 
114 FLORIAN, Eugenio: Tratatto di Diritto Penal. Milão: Dottor Francesco Vallardi, s/d, p. 211. 
115 CROCE, Delton & CROCE JR, Delton: Manual de Medicina Legal. Sao Paulo: Saraiva, 1998, p.96. 



 

 

81
 
 
 

 
 

 
 

de humor, do senso ético, da atenção, do senso-percepção, do curso do pensamento, da 

associação de idéias até atingirem os impulsos menores116. 

  Parafraseando GRAMATICA, pode-se dizer que a embriaguez representa um 

estado de intoxicação do organismo pelo abuso de álcool ou de substâncias estupefaciantes 

que ofuscam passageiramente as funções intelectivas e psicológicas do indivíduo117. 

  A embriaguez, tal como conceituada por BRANDÃO, representa a 

“intoxicação aguda e transitória provocada por álcool ou por outra substância de efeitos 

análogos”118. Nessa linha de pensamento, FRANCO e STOCO conceituam a embriaguez 

como “uma intoxicação aguda provocada pelo álcool ou por qualquer outra substância 

inebriante, sobre o sistema nervoso e que tem o caráter transitório, posto que cessa à medida 

que o álcool ou a substância sejam eliminados do organismo”119. 

  Já o alcoolismo é catalogado (CID-10) pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como doença mental e pelo manual de dignósticos e estatística de transtornos mentais 

(DSM-IV) como doença. O alcoolismo é a perda da saúde do corpo e da mente. É a 

degeneração da raça, sentenciou PEIXOTO que, citando GLADSTONE, resumiu-lhe o libelo 

acusatório: “o álcool faz hoje em dia mais destruições que esses três flagelos históricos: a 

fome, a peste, a guerra. Mais que a fome e a peste dizima; mais do que a guerra mata; e faz 

mais ainda que matar, desonra”120. 

  Alcoolistas são pessoas que bebem em excesso, cuja dependência do álcool 

chegou a um grau que mostram claras perturbações espirituais ou conflitos em sua saúde 

física e mental, em suas relações interpessoais, em suas funções sociais e econômicas, e, 

                                                 
116 FRANÇA, Genival Veloso de: Medicina Legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991, pp. 231-232. 
117 GRAMATICA, Filippo: Princípios de Derecho Penal Subjetivo. Trad. Juan Del Rosal y Victor Conde. 
Madrid: Reus, 1941, p. 297. 
118 BRANDÃO, Cláudio: Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 171. 
119 FRANCO, Alberto Silva & STOCO, Rui: Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 467. 
120 GLADSTONE Apud PEIXOTO, Op. Cit., p. 218. 
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portanto, necessitam de tratamento. GÖPPINGER parte do conceito de alcoolista acima para 

diferenciar o alcoolismo do bebedor ocasional121. Para ele, uma delimitação definitória, 

principalmente orientada por critérios médicos permite diferenciar o alcoolista – dependente 

químico do álcool – daquele que ingere a substância episodicamente e sem qualquer 

compromisso com a reiteração do ato de beber. 

  Diante disso, pertinente a conclusão a que chega TELES, no sentido de que se 

a embriaguez for patológica, a inimputabilidade será verificada em face ao art. 26, do diploma 

penal brasileiro, e não em razão do art. 28, inciso II, do aludido Código.122 O alcoolista 

crônico, isto é, na quarta fase da classificação de Jellinek, fase neurológica e mental graves 

por equivalência com a doença mental tornar-se-ia inimputável, sendo desclassificado do art. 

28 para o art. 26, desde que, em razão do alcoolismo tenha sido privado da capacidade de 

entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com sua compreensão. 

 

4.4 Espécies e Graus de Embriaguez 

  A embriaguez, como consectário da ingestão de álcool ou de outra substância 

de efeitos análogos, comporta graus diferentes, identificados a partir de sintomas que produz 

em cada organismo. Costuma-se, dividir a embriaguez em três fases: a) fase de excitação; b) a 

fase agressiva (ou da confusão); e c) fase de prostração, comumente associadas ao macaco, ao 

leão e ao porco, respectivamente, em razão de uma curiosa lenda árabe em que o descobridor 

da vinha, ao transplantar a primeira muda da planta silvestre, à falta d’água, regou-a 

sucessivamente com o sangue do macaco, do leão e do porco. Daí, respectivamente, os 

trejeitos e gatimanhos da primeira fase, a fúria da segunda e o sono profundo da terceira. 

                                                 
121 GÖPPINGER, Hans: Criminologia. Trad. Maria Luiza Schwark e Ignacio Luzarraga Castro. Madrid: Reus, 
1975, p. 192. 
122 TELES, Ney Moura: Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2004,  v. I, p. 289. 
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  Essas fases representam estágios por que passa aquele que ingere o álcool, 

representados seqüencialmente na fábula a seguir. Conta que um bêbado solitário estava em 

um bar deserto comendo biscoitos com licor, quando percebeu que, a um canto da sala, um 

ratinho punha, medrosamente, a cabeça fora do seu esconderijo. Resolveu o bêbado atirar-lhe 

um biscoito molhado com licor que o animal logo abocanhou e foi comer na sua toca. Logo 

depois, o ratinho voltou e começou a passear destemidamente por toda a sala. Jogou-lhe outro 

biscoito o bêbado, e o ratinho repetiu o procedimento anterior. Depois que comeu o segundo 

biscoito passou a gritar: “Não há gatos nesta casa?”. Novo biscoito lhe foi atirado, e, uma vez 

comido, logo o ratinho entrou em sono profundo. Ela espelha bem as fases da embriaguez. 

  O efeito do álcool é precipuamente o de reduzir os freios inibitórios.  Para 

GARRIDO, STANGERLAND & REDONDO identificam nele três efeitos: primeiro, o álcool 

age como intensificador de emoções, liberando a alegria, mas também o ódio, a ira e o desejo 

de vigança. Não aumenta a agressividade, mas potencializa a resposta emocional; produz uma 

desinibição e o medo, propiciando a atuação desenfreada dos impulsos. E ainda possui um 

efeito desorganizador das funções cognitivas, posto que a percepção do que ocorre ao redor 

do agente fica prejudicada sobretudo em seus detalhes, e reduz a capacidade de abstração do 

agente123. 

  Na mesma linha de raciocício, GÖPPINGER assinala que “la desinhibición, el 

aumento de impulsos y el (engañoso) sentimiento general de la propia potencia producen, en 

muchos casos, junto a la disminución de la capacidad de crítica y juicio, condutas irregulares 

y criminales”, advertindo em seguida que os crimes contra a honra, patrimônio, tráfico, lesões 

e homicidios trazem o álcool como um importante propulsor124. 

                                                 
123 GARRIDO, Vicente, STANGERLAND, Per & REDONDO, Santiago: Principios de Criminología. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2001, p. 489. 
124 GÖPPINGER, Hans: Criminología. Trad. Maria Luiza Schwarck e Ignácio Luzarraga Castro. Madrid: Réus, 
1975, 193. 
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  Na fase de excitação (subaguda ou do macaco), o indivíduo se mostra falante, 

vivo, animado, humorado e gracejador. Eufórico, o homem diz leviandades, revela segredos 

íntimos e é extremamente instável. 

  Na segunda fase, a fase da agressividade (da confusão ou do leão), o ébrio 

torna-se insolente e agressivo, proferindo palavras de baixo calão etc. Segundo MORAES, 

nesta fase “aumentam a dissociação das idéias e a incoherencia das palavras; a memória 

naufraga, a vontade se paralysa, as paixões se inflammam, rebetendo pelo menor pretexto, e 

podem induzir a arrastamentos irresistíveis(....)”. E conclui, “o perigo é imminente; o homem 

é assimilável, neste momento ao maníaco e tão perigoso para si mesmo quanto para 

outrem”125.(sic) 

  A fase da prostração (do sono, comatosa ou do porco) caracteriza-se pela 

inconsciência. O ébrio não se mantém em pé. Segundo FRANÇA, caminha apoiado nos 

outros ou nas paredes e termina caindo sem poder erguer-se, mergulhando em sono profundo. 

Sua consciência fica embotada, não reagindo aos estímulos normais. As pupilas dilatam-se e 

não reagem à luz. Os esfíncteres relaxam-se e a sudorese é profusa. 

  A embriaguez é constatada mediante perícia médica das mais complexas, em 

virtude dos aspectos pessoais e circunstanciais envolvidos, bem como a determinação do seu 

grau. Seguramente, a técnica mais indicada de alcoolimetria e aquela realizada no sangue pela 

oxidação do álcool pelo bicarbonato de potássio. Outras técnicas que utilizam suor, saliva, 

urina e o ar expirado não merecem a mesma credibilidade. Entretanto, perceba-se pelos 

questionamentos envolvidos que a relação álcool/sangue é um importante parâmetro na 

determinação da fase da embriaguez, mas não é o único, já que o médico deve responder a 

outros quesitos presentes no laudo. Nesse sentido, FRANÇA adverte ainda que “qualquer 

                                                 
125 MORAES, Evaristo: Problemas de Direito Penal e de Psychologia Criminal. Rio de Jneiro: Leite Ribeiro & 
Maurillo, 1920, pp. 8-9. 



 

 

85
 
 
 

 
 

 
 

valor numérico referente a uma taxa de concentração de álcool no organismo tem um 

significado relativo, devendo-se se valorizar as manifestações apresentadas na embriaguez, 

colhidas através de um exame clínico”126. Tal advertência deve ser levada em consideração 

sobretudo porque os organismos respondem de forma diversa ao estímulo alcoólico. É comum 

que, em razão da tolerância à substância, por exemplo, uma mesma quantidade de álcool 

ministrada a várias pessoas acarrete, em cada uma efeitos diversos. 

  Entretanto, a taxa de dosagem alcoólica é um parâmetro importante, mas 

controverso. França assinala que até 0,5 ml por litro de sangue, nem se considera a ingestão 

de álcool, posto que é normal sem uso de embriagantes etílicos. De 0,5 a 2 ml por 1000, 

presença de distúrbios tóxicos e acima de 2ml, o estado de embriguez127. Mais 

detalhadamente, CROCE & CROCE  Jr. concordam com FRANÇA quanto ao limite de 0,5 

ml por 1000 de sangue. 

  Para o efeito de determinação de (in)imputabilidade do agente que está sob a 

influência do álcool, utiliza-se o critério da embriaguez completa ou incompleta. A 

incompleta corresponde a fase de excitação, sendo que as duas fases seguintes são tidas pela 

doutrina e pela jurisprudência como embriaguez completa. 

  Quanto às espécies de embriaguez, CARRARA propôs a classificação da 

embriaguez em: preordenada, voluntária ou culposa e acidental. O Mestre de Florença indica 

a embriaguez preordenada, premeditada ou procurada como sendo aquele em que se coloca o 

culpado, depois de haver premeditado um delito, visando a aumentar a coragem de cometê-lo, 

sufocar as hesitações da consciência ou preparar uma escusa. Na embriaguez voluntária, o 

agente se propõe a embriagar-se, mas sem prever que viria a cometer um delito. Quanto à 

embriaguez culposa é aquela de quem bebe imoderadamente, até alcoolizar-se, mas sem 

                                                 
126 FRANÇA, Genival Veloso de: Medicina Legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991, p. 233. 
127 FRANÇA, Op. Cit, p. 233. 
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prever que chegaria a esse estado, enquanto a embriaguez acidental é aquela que se refere 

àquele que não bebe imoderadamente, mas fica dominado devido à sua condição doentia, ou 

por alteração da bebida maliciosamente por outrem128. 

  BATAGLINI propõe o reconhecimento das seguintes espécies de embriaguez: 

acidental, voluntária ou culposa, intencional e habitual. Entretanto, ressalte-se que o 

mencionado autor conceitua embriaguez como uma “intoxicação do organismo causada pelo 

álcool”, e acrescenta “Pode ser transitória ou crônica”, promovendo um entrelaçamento 

conceitual entre embriaguez e alcoolismo, com o qual não se pode concordar129. Aliás, neste 

particular, a Medicina Legal acrescenta ainda a essas classificações a embriaguez patológica, 

identificada como sendo aquela que resulta da ingestão de pequenas doses da substância, mas 

surpreende em suas manifestações. Já a embriaguez consiste naquela em que os indivíduos 

vivem sob a influência do álcool (ou de outra substância de efeitos análogos), dele 

dependendo para atingir um estado de “normalidade”. Em ambos os casos, percebe-se que há 

uma alteração da normalidade não eventual, e, portanto, não há como se tratar, sob o prisma 

jurídico como embriaguez, mas como doença mental (ou perturbação da saúde mental). 

  Sinteticamente, pode-se dizer que a embriaguez preordenada é aquela em que o 

agente deseja colocar-se em situação de inimputabilidade para, mediante a redução dos seus 

freios inibitórios, desencadear a conduta criminosa.  A embriaguez voluntária é aquela na qual 

o agente deseja atingir o estado de ebriedade, entretanto não tem objetiva a prática de 

qualquer conduta criminosa. O agente bebe porque quer, e em quantidade que sabe ser capaz 

de causar embriaguez. Quanto à embriaguez culposa, é aquela em que o agente bebe e se 

embriaga, embora não desejasse esse resultado que lhe era, no entanto, previsível.  Por seu 
                                                 
128 CARRARA, Francesco: Programa do Curso de Direito Criminal. Trad. Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: 
LZN, 2002, p. 246. 
129 BATAGLINI, Giulio: Direito Penal. Trad. Paulo José da Costa Jr, Arminda Bergamini Miotto e Ada 
Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 1973,  p. 261, v. I. 
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turno, entende-se por embriaguez acidental aquela decorrente de caso fortuito ou força maior. 

São situações inevitáveis, exemplificadas nas hipóteses em que o agente desconhecia a força 

tóxica da bebida, ou mesmo naquelas em que a bebida inócua foi substituída, às escondidas, 

pela ação de terceiro por outra de graduação alcoólica, e ainda na situação em que um evento 

da natureza determina um vazamento em um depósito químico, forçando o agente à inalação 

da substância desprendida de que resulte alteração da consciência.  
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5. Actio Libera in Causa (a.l.i.c.) em suas controvérsias no Direito 

Penal Contemporâneo 

 
5.1 A problematização da actio libera in causa em sua discrepância com exigências do 

Direito Penal do fato: a questão da compatibilização de interesses. 

  Hodiernamente, reconhece ROXIN que a actio libera in causa (a.l.i.c), figura 

tradicionalmente pouco discutida no Direito Penal, tem sido objeto de intensas investigações 

científicas nos últimos anos. Os casos que se denominam desta forma são essencialmente 

casos dessa índole: no momento do cometimento do delito seu autor é incapaz de 

culpabilidade, mas em um momento anterior, quando ainda não se encontrava neste estado, 

produziu culpavelmente a sua própria incapacidade. Segundo tenha produzido dolosa ou 

culposamente, se lhe castiga por delito doloso ou culposo130.  

    Com efeito, resta evidente a problematização da actio libera in causa diante do 

estágio atual atingido pelas ciências penais, e pela organização sistêmico-dogmática do 

Direito Penal, sobretudo pautado em um modelo garantista que tem como alguns de seus 

pilares fundamentais a legalidade e a culpabilidade, como princípios inatacáveis. A grande 

questão consiste na tentativa de compatibilizar as exigências dogmáticas do garantismo penal 

com as necessidades político-criminais de levar a efeito punições que atinjam suas finalidades 

preventiva e repressiva. 

  Esclareça-se, ainda, quanto a essa problematização que uma das exigências do 

Direito Penal do fato, agasalhado nesse modelo garantista é exatamente a imputabilidade, no 

momento da prática do delito, exigência essa que tem recebido opiniões político-criminais 
                                                 
130 ROXIN, Claus: “Observaciones sobre la ‘actio libera in causa’” Trad. Francisco Muñoz Conde. In: Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales. Janeiro-abril Ministerio da Justiça Tomo XLI, Fascículo I, 1998, pp. 21-
37, passim. 
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contrárias. Imagine-se a hipótese em que um sujeito com reais possibilidades de cometer uma 

conduta penalmente proibida se colocasse em situação de inimputabilidade, e nessa condição 

praticasse a mencionada conduta, ficasse impune, essa impunidade não representaria apenas 

uma garantia exigível em todos os casos, mas estaria se convertendo em abusiva oportunidade 

delitiva, isto é, em um elemento criminógeno. Esses critérios político-criminais estão latentes 

na interpretação da actio libera in causa de tal modo que, diante de hipóteses como a acima 

referida, os critérios práticos de utilidade serão preponderantes sobre os técnico-dogmáticos, 

conduzindo ao sacrifício do princípio da culpabilidade, em nome de um recurso para evitar os 

“abusos” do instrumentário de garantias. 

  Entretanto, tal posicionamento não pode subsistir. Fica ainda mais evidente a 

necessidade de compatibilização entre os aspectos jurídico-dogmáticos e os de necessidades 

político-criminais. Com MUÑAGORRI LAGUÍA deve se recordar que 

 “los criterios políticos criminales son insuficientes para desbordar los 

marcos penales y más en fases de aplicación y en todo caso, os criterios 

técnico dogmáticos no se agotan en su finalidad sistemática de aplicación 

coherente y racional, de las reglas jurídicas sino satisfacen su función 

sistemática, fundamentalmente en la construcción de un coherente sistema 

de garantías”131. 

  Sem dúvida, há que se reconhecer que a impunidade transforma a garantia em 

privilégio, daí a evidente necessidade de buscar uma interpretação sistêmica que proporcione 

ao plexo de garantias critérios de aplicação compatíveis com os anseios político-criminais. 

                                                 
131 MUÑAGORRI LAGUIA, Ignácio: “Sobre la presencia de la ‘actio libera in causa’ en el art. 8.1 del Código 
Penal”. In: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Janeiro-abril Ministerio da Justiça Tomo XLIV, 
Fascículo I, 1991, pp. 421-422. 
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Não se pode olvidar da lição de VON LISZT no sentido de que o Direito Penal é a barreira 

intransponível da política criminal132. 

  Tratando da tensão entre Direito Penal e Política Criminal, ROXIN assinalou 

que uma das críticas recorrente direciona-se  

“contra a espécie de dogmática resultante da dicotomia lisztiana entre 

direito penal e política criminal, pois se os questionamentos político-

criminais não podem e não devem adentrar no sistema, deduções que dele 

corretamente se façam certamente garantirão soluções claras e uniformes, 

mas não necessariamente ajustadas ao caso. De que serve, porém  solução 

de um problema jurídico, que apesar de sua linda clareza e uniformidade é 

político-criminalmente errada? Não será preferível uma decisão adequada 

ao caso concreto ainda que não integrável ao sistema?” 133.  

 

Ele afirma que a essa pergunta quase poderia responder afirmativamente, 

entretanto reconhece a impossibilidade de discussão séria da hipótese de desvencilhamento de 

um sistema dogmático, concluindo que as críticas não se dirigem “ao próprio pensamento 

sistemático, mas a premissas errôneas em seu desenvolvimento dogmático”134. De superação 

das premissas e modelos equivocados é a missão que ora se nos afigura como indispensável 

na construção ou concepção de uma figura (actio libera in causa) adequada às exigências 

contemporâneas. 

  Relembrando a lição de KAUFMANN para quem as soluções extremas 

apresentam-se como irrealizáveis e utópicas em si mesmas, há de se buscar soluções de 

imputação para os fatos praticados sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos 

                                                 
132 VON LISZT: Franz: Tratado de Direito Alemão. Trad. José Higino Duarte Pereira. Campinas: Russel, 2003, 
t. I, p. 140. 
133 ROXIN, Claus: Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal. Trad. Luis Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
p. 7. 
134 ROXIN, Op. Cit., pp. 11-12. 
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análogos que, atendendo aos requisitos de proporcionalidade que devem orientar o sistema 

jurídico, se situem entre a insuficiência e a proibição do excesso135. 

  Nesse diapasão, SARLET, reconhecendo a importância do princípio da 

proporcionalidade, entende que ele não pode deixar de ser compreendido – para além de sua 

função como critério de aferição da legitimidade constitucional de medidas que restringem 

direitos fundamentais – na sua dupla dimensão como proibição de excesso e de insuficiência, 

já que ambas as facetas guardam conexão com as noções de necessidade e equilíbrio. E 

conclui: 

 “A própria sobrevivência do Garantismo (e com ele, do Estado 

Democrático – e proporcional – de Direito) está em boa parte atrelada ao 

adequado manejo da noção de proporcionalidade também na esfera 

jurídico penal e na capacidade de dar respostas adequadas (...)”136. 

 

  A questão crucial reside em compatibilizar a exigência sistêmico-dogmática da 

verificação da imputabilidade no momento da cometimento do delito, como consectária dos 

princípios da legalidade e da culpabilidade, e as necessidades político-criminais. 

 

5.2 Antecedentes históricos e delimitação conceitual  

  Como foi exposto no item 2.1 do presente trabalho, a imputabilidade tem uma 

natureza dinâmica, sendo possível que alguém, mesmo portador de doença mental, seja capaz 

de entender e se autodeterminar em um momento, mas já não o seja em outro. Com muito 

mais razão, ocorre com as hipóteses de ingestão de álcool e outras drogas, cuja volatilidade 

favorece a variação dessas faculdades. Segundo se constata da leitura do Código Penal 

Brasileiro, como de resto de outras legislações alienígenas, o que importa é saber se, no 

                                                 
135 KAUFMANN, Arthur: Derecho, Moral e Historicidad. Madrid: Marcial Pons, 2000,  pp. 48-49. 
136 SARLET, Ingo Wolfgang: “Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre 
proibição de excesso e de insuficiência”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 47, 2004, p. 122 
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momento da prática da conduta delituosa, o agente possuía ou não essa(s) capacidade(s). Ou, 

em outros termos, a imputabilidade ou a sua negação são aferidas no momento da prática 

delitiva. Como regra, vige pois o princípio da coincidência. Esse princípio, explica PITA, faz 

referência à coincidência temporal entre o fato injusto praticado pelo sujeito e a culpabilidade 

do mesmo137. 

  Entretanto, situações há em que o agente propositadamente se coloca em estado 

de incapacidade de culpabilidade. Ele próprio provoca a sua inimputabilidade, com a 

finalidade de melhor realizar os seus desígnios criminosos, inclusive naquelas situações em 

que a ingestão de álcool ou de outra droga funciona como atrativo da vítima, ou mesmo de 

preparar uma escusa absolutória. Sendo bom exemplo dessa situação aquele pertinente ao 

sujeito que, após premeditar o homicídio, ingere bebida alcoólica com a finalidade de “tomar 

coragem” para, quando em estado de embriaguez completa, executá-lo. Observe-se que, nessa 

hipótese, se fosse observado o momento da prática do delito para efeito de constatação da 

imputabilidade, certamente constatar-se-ia que o agente não mais possuía a capacidade de 

entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. 

  Diante da flagrante injustiça e da completa ineficiência que resultaria do 

reconhecimento da inimputabilidade do agente que assim procedesse, os práticos italianos 

esboçaram a teoria das “actiones liberae in causa sive ad libertatem relatae” (ação livre em 

sua causa ou ligada à liberdade), cujo delineamento inicialmente fora traçado por 

ARISTÓTELES que singelamente enunciava a punição até pela sua ignorância se ela fosse 

considerada responsável pela ignorância, sendo as penas dobradas no caso da embriaguez, 

pois a origem da ação estaria no homem, sendo uma escolha sua ficar ou não embriagado138. 

                                                 
137 PITA, Mª Del Mar Díaz: Actio Libera in Causa, Culpabilidad y Estado de Derecho. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2002, pp. 42-43.  
138 ARISTÓTELES: Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 60. 
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  O Direito Romano foi omisso quanto à repercussão criminal da embriaguez, 

que não foi tratada de maneira expressa, entendendo os juristas da época, segundo lição de 

RODRIGUES, que se enquadrava nos estados de alteração transitória da consciência que não 

eram levados em conta na apreciação do grau de imputabilidade139. 

  O Direito Canônico reprovava o ato de embriagar-se. A embriaguez tornou-se 

um delito em si mesma considerada.Todavia, não admitia a imputabilidade sem a ocorrência 

simultânea do discernimento e da vontade livre no momento da prática da conduta. Se, por um 

lado, o agente era considerado inimputável pela prática delituosa em si; por outro, era culpado 

pela embriaguez. 

  Esse paradigma, entretanto, é rompido pela concepção dos práticos italianos 

BÁRTOLO (1313-1357) e BALDO (1327-1406) que firmaram posição no sentido de que, 

uma vez ocorrido o evento de ato voluntário, a responsabilidade do agente não se determinaria 

pela ação principal (o crime), mas pela ação anterior (a causa mediata do crime). Em relação à 

embriaguez, não só a preordenada como a voluntária, quando tivesse havido previsão do 

resultado, não caberia qualquer condescendência, sendo imperiosa a punição, sistematizando-

se assim os contornos iniciais da teoria sub examine. Ressalte-se que tal compreensão 

afrontava a filosofia tomista que se firmava no preceito do “ebrietas voluntaria in sua causa 

non excusantur totaliter peccato, nec totaliter excusat sequens peccatum”, pugnando por uma 

punição menos severa aos delitos praticados sob a influência de álcool. 

  Recorda NASCIMENTO que, ainda na fase medieval, com a questão já 

conceitualmente definida, não prevaleceu um critério uniforme de punibilidade para os crimes 

praticados no estado de embriaguez. E, cita ele alguns exemplos, referindo-se à legislação 

holandesa de 1531 e francesa de 1536 esclarecendo que “punia-se o agente duplamente: pela 

                                                 
139 RODRIGUES, Eduardo Silveira Melo: A Embriaguez e o Crime. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 31. 
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embriaguez e pelo evento lesivo. Era certamente uma forma mais requintada de se tratar tal 

espécie de crime com severidade mais requintada do que a contida em regra anterior: ‘ebrius 

punitur non propter delictum, sed propter embriatatem’”140. 

  Comentando a lição dos práticos italianos, RODRIGUES assinala que, em se 

tratando de embriaguez preordenada, e também quando pudesse ter havido a previsão de que 

o sujeito ativo se descurou, devesse responder o agente pelo resultado do mesmo modo que se 

o tivesse causado em pleno estado de imputabilidade. Concluindo ele “desde então buscava-se 

abranger a embriaguez culposa na teoria da actio libera in causa”141, orientação da qual 

divergiu o Mestre CARRARA.  

  Para CARRARA, “o criminalista não pode, pois, considerar, com a rigidez do 

moralista, a embriaguez em sua causa. Erradamente se estabelece, como cânon absoluto, que a 

embriaguez é em seu princípio viciosa, quando decorre de uma série de atos, dos quais cada 

um é inocente”142. Ele se posiciona contrariamente ao transporte ilimitado de institutos de 

teorias do Direito Civil para a seara penal, a exemplo do brocardo quem quis a causa, quis o 

efeito. Por esse princípio, entende ele a punição do ébrio se dá por uma ficção143. 

  Resumindo suas considerações acerca do tema, conclui ele que: a) a 

embriaguez preordenada: aquela em que se coloca o culpado, depois de haver premeditado o 

delito, visando aumentar a coragem para cometê-lo, sufocar as hesitações da consciência e da 

alma ou preparar uma escusa, não serve jamais de escusa; b) a embriaguez voluntária e a 

culposa, se forem completas, retiram toda imputação por dolo, deixando-a subsistir por culpa; 

c) a embriaguez voluntária e a culposa, se incompletas, implicam apenas em uma diminuição 

                                                 
140 NASCIMENTO, Walter Vieira do: A Embriaguez e Outras Questões Penais. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
pp. 16-17. 
141 RODRIGUES, Eduardo Silveira Melo: A Embriaguez e o Crime. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 91. 
142 CARRARA, Francesco: Programa de Direito Criminal. Trad. Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN, 
2002, p. 239. 
143 CARRARA, Op. Cit., p. 240. 
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da pena; e d) a embriaguez acidental nunca pode gerar configuração de culpa, ou exclui ou 

diminui a imputação144.  

  Na atualidade, adverte SCHÜNEMANN o debate sobre a elasticidade da figura 

da alic demonstra a importância da culpabilidade, sobretudo no que concerne às suas 

conseqüências práticas. Sendo uma verdadeira “pedra de toque” do Direito Penal, a sua 

aplicação mais importante diz respeito à embriaguez inclusive nos países da commom law. No 

direito anglo-saxão a embriaguez ocasionada pelo próprio sujeito só se admite como causa de 

exclusão da pena quando, como conseqüência da embriaguez falta o dolo especifico exigido 

pelo tipo. Diante disso, a actio libera in causa e a discussão sobre seu fundamento teórico 

constituiu um verdadeiro “cavalo de batalha”, travada entre aqueles que propugnam pela 

ampliação da figura e outros que defendem o seu abandono145. 

  Para LUZON PENA, a questão da actio libera in causa consiste em saber se é 

possível imputar uma conduta posterior, impune em si mesma, à previa conduta dolosa ou 

culposa, com a qual o mesmo sujeito provocou o fato posterior. Para ele os casos da actio 

libera in causa são aqueles em que falta a culpabilidade ou mesmo as condições da ação no 

momento em que se concretiza a parte objetiva do delito, mas dita situação foi causada ou 

provocada por uma situação anterior, dolosa ou culposa atribuível ao próprio sujeito146. 

  Na tentativa de responder o que é a actio libera in causa, pode-se afirmar que é 

uma teoria que busca “normalizar” uma forma de imputação em que o agente não é imputável 

no momento em que realiza a conduta delitiva, tendo se colocado voluntariamente nesse 

estado anteriormente, compatibilizando as exigências do direito penal do fato com as 
                                                 
144 CARRARA, Op. Cit., p. 246. 
145 SCHÜNEMANN, Bernd: “La Culpabilidad: Estado de la Cuestión”. Trad. David Felip e Saborit e Ramos 
Ragués i Vallés. In ROXIN, Claus, JAKOBS, Günther, SCHÜNEMANN, Bernd, FRISCH, Wolfgang & 
KÖHLER, Michael: Sobre el estado de la teoría del delito (Seminario en la Universitat Pompeu Fabra) 
Madri:Civitas,  s/d, pp. 93-128, passim. 
146 LUZÓN PENA, Diego-Manuel: “Actio Libera in Causa y provocación en las causas de justificación”. In: 
Anuario de Derecho y Ciencias Penales,  nº 47, 1994,  p. 243. 
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necessidades político-criminais, pois como bem assinala HIRSCH, ninguém preconiza a 

impunidade dos casos compreendidos sob a figura da alic, sendo discutível os seus 

fundamentos e a sua compatibilização da ordem jurídica147. 

 

5.3 Elementos da “Actio Libera in Causa” 
 
  Citando LEONE, BETTIOL reconhece os principais elementos característicos 

da actio libera in causa: a) que o processo executivo do crime seja desenvolvido pelo agente 

num estado de incapacidade de entender e de querer, de molde a não atender aquele dúplice 

requisito que, consoante o primeiro período do art. 85, do CP Italiano é o conteúdo da 

imputabilidade; b) que o estado de incapacidade de entender e de querer, frente ao qual se 

desenrola o processo executivo indicado no item “a” esteja em relação causal direta com uma 

conduta precedente, praticada num estado de imputabilidade; e c) que o evento produzido sob 

estado de não imputabilidade tenha sido previsto e querido pelo agente, e que este se coloque 

na condição de incapacidade de entender e querer para cometer o crime ou para preparar uma 

escusa148. 

  Por seu turno, QUEIRÓS, partindo de uma conceituação extensiva de actio 

libera in causa, entendendo-a que ela abrange os casos em que alguém, no estado de não-

imputabilidade é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo-se 

colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, 

ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando 

podia ou devia prever. Adiciona um ingrediente às actiones liberae in causa, assinalando que 

a teoria entendida como um todo se biparte em dois momentos distintos: num primeiro 

                                                 
147 HIRSCH, Hans Joachim: “Acerca de la Actio Libera in Causa”. Trad. Eduardo Demétrio Crespo. In: Derecho 
Penal – Obras Completas. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999, pp. 174. 
148 LEONE apud BETTIOL, Giuseppe: Direito Penal. Trad. Paulo José da Costa Jr. e Alberto Silva Franco. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 66. 
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momento, existe a livre vontade do agente, que se determina no sentido da obtenção do 

resultado, e em momento posterior, ligado ao precedente por um nexo de causalidade, está a 

atividade não livre que culmina no resultado149. 

  Citado por CRESPO, HRUSCHKA entende que o termo actio libera in causa 

faz referência exclusivamente à atuação do autor em estado de incapacidade de culpabilidade, 

sendo imperioso entendê-la (a.l.i.c.) em dois tempos distintos: o da provocação de uma 

situação de compreensão defeituosa e o do ataque posterior ao bem jurídico sob este estado, 

medindo entre eles um nexo de caráter objetivo e subjetivo150. 

 

5.4 Dos modelos teórico-explicativos da actio libera in causa: considerações preliminares. 

  Mais até do que as conclusões a que se chega, o que se discute é a sua 

fundamentação. Nesse particular, quatro modelos têm sido propostos, sendo eles: o modelo da 

exceção, modelo da tipicidade, modelo da extensão e modelo do injusto material. Os dois 

primeiros são modelos que, como adiante se verá, buscam a compatibilização da actio libera 

in causa com os postulados da culpabilidade pelo fato diante de uma interpretação literal do 

princípio da coincidência, enquanto os dois outros – modelo da extensão e modelo do injusto 

material – se apresentam a partir de uma reinterpretação – ou de uma interpretação alternativa 

e extensiva – do princípio da coincidência. 

  Explica ROXIN que o modelo da tipicidade vincula o castigo do autor à 

conduta causadora da exclusão da culpabilidade, que se interpreta como uma causação dolosa 

ou culposa do resultado. Quem, por exemplo, se embriaga até o ponto de chegar à uma 

exclusão de culpabilidade para, desinibido pela embriaguez, produzir lesões corporais em seu 
                                                 
149 QUEIRÓS, Narcélio de: Teoria da ‘actio libera in causa’ e outras teses. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1963, pp. 37-42. 
150 HRUSCHKA apud CRESPO, Eduardo Demétrio: “La actio libera in causa: Una excepción a las exigencias 
de la culpabilidad por el hecho?”. In: Derecho Penal Contemporáneo – Revista Internacional. Bogotá: Legis, 
2003, pp. 5-30, passim. 
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desafeto, e as coisas ocorrem tal como planejadas, responderá como autor de lesões dolosas. 

A punição seria pelo fato de embriagar-se, mas não pelas lesões diretamente pois com relação 

a elas se oporia a incapacidade de culpabilidade do autor no momento de sua execução. Mas, 

como embriagar-se representa já uma causação dolosa de um resultado, esta seria o 

fundamento do castigo pelo delito de lesões corporais. Aquele que se embriaga é, de uma 

certa forma, um autor mediato que utiliza sua própria pessoa, em situação de incapacidade de 

culpabilidade, como mediador do fato, não diferenciando-se em princípio daquele que se 

utiliza de outra pessoa. Por sua vez, o modelo da exceção é aquele em que a punição da actio 

libera in causa representa uma exceção, justificada consuetudinariamente, da exigência legal 

de que a capacidade de culpabilidade do autor deve estar presente no momento do 

comportamento castigado151. 

 

5.4.1 Do modelo da exceção 

  Pelo modelo da exceção, propõe-se considerar que a estrutura da alic implica 

imputar de forma excepcional a ação cometida em estado de incapacidade de culpabilidade, 

aquela que de forma imediata lesiona o bem jurídico, inobstante se trate de um 

comportamento não culpável. Para justifica-lo, utiliza-se argumentos de caráter normológico e 

outros como um direito consuetudinário que permitiria excepcionalizar o princípio da 

coincidência. 

  O presente modelo é apresentado também por DIAZ PITA como um modelo de 

justificação da actio libera in causa que se fundamente no adiantamento do juízo de 

reprovação. Segundo esse modelo, “el reproche de culpabilidad se retrotrae ao momento em 

                                                 
151 ROXIN, Claus: “Observaciones sobre la ‘actio libera in causa’” Trad. Francisco Muñoz Conde. In: Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales. Janeiro-abril Ministerio da Justiça Tomo XLI, Fascículo I, 1998, pp. 21-
37, passim. 
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el que el sujeto se coloca em estado de inimputabilidade”152. A aplicação da sanção se dá com 

base na culpabilidade existente no momento anterior. 

  Abraçando o modelo da exceção, BETTIOL passa a se ocupar da questão da 

extensão do dolo. A actio libera in causa ocorreria portanto todas as vezes em que um crime 

fosse praticado em estado de incapacidade como conseqüência de uma precedente conduta 

consciente. O critério da punibilidade deve ser encontrado no princípio da causalidade em 

virtude do qual causa causae est causa causati: aquele que determina voluntariamente 

situação da qual deriva um evento lesivo deve ser chamado a responder penalmente pelo 

referido evento, independentemente do fato ter sido previsto e querido. 

  E arremata seu raciocínio no sentido de que as actiones liberae in causa 

reportam-se apenas aos casos em que o evento foi querido na sua causa pelo sujeito, devendo 

tratar-se de delito doloso. O agente, portanto, deve ter se colocado em estado de incapacidade 

“a fim de cometer o crime ou de preparar uma escusa”, não sendo suficiente que a previsão 

incerta da possibilidade de incapacidade para responder pelo crime como querido na causa, 

mas imprescindível é que a incapacidade seja preordenada ao cometimento de um crime. 

Entretanto, no que concerne à embriaguez voluntária e à embriaguez culposa imputa-se 

normalmente o resultado, com fundamento “na necessidade de combater com normas 

rigorosas as formas de intoxicação que atacam a força em suas raízes e, com ela, o futuro da 

estirpe”. É necessário explicar que, por necessidades políticas, inseriu-se no sistema o art. 92, 

primeira parte, do CP Italiano, que impõe a responsabilização criminal daquele que se 

embriagou voluntária ou culposamente. Falando da actio libera in causa, adverte que o art. 

                                                 
152 DÍAZ PITA, Mª Del Mar: Actio Libera in Causa, Culpabilidad y Estado de Derecho. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2002, p. 30. 
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87, do CP Italiano, deveria ser aceito restritivamente, limitando-se à hipótese em que o estado 

de incapacidade é querido “para o fim” de cometer crime ou da preparação de uma escusa153. 

  Quando se preocupa em determinar se a imputação deve ser feita a título de 

dolo ou culpa, o autor entende que se a lei trouxer a previsão do delito na forma culposa, deve 

ser ela aplicada ao agente; contudo, se não houver a previsão culposa, o agente deve 

responder a título de dolo154. 

 

5.4.2 Do modelo da tipicidade 

  Não há na common law dispositivo de igual teor ao §20 do StGB, que adota 

solução radicalmente contrária, baseada no princípio da culpabilidade pelo fato, que exige a 

imputabilidade no momento da prática delituosa. No ano de 1982, o Tribunal Supremo do 

Reich, decindido caso oriundo da cidade de Königsberg, cidade natal de Kant, em que um 

“lechero arrolló con su caballo, que tiraba al trote del carro de la leche, a un peón caminero 

y alegó inimputabilidad en el momento del atropello basándose en su completa embriaguez”, 

esboçou o atualmente chamado modelo da tipicidade e o fundamentou através de uma 

analogia com a autoria mediata: considerou que a própria ingestão prolongada de bebida era a 

ação típica imprudente e a equiparou à hipótese em que o acusado em seu trajeto pela cidade 

tivesse entregue as rédeas do seu cavalo a um terceiro inconsciente. Frente ao modelo da 

tipicidade se qualifica o ato de embriagar-se como ação típica e que se baseia no paralelismo 

com a autoria mediata155.  

                                                 
153 BETTIOL, Giuseppe: Direito Penal. Trad. Paulo José da Costa Jr. e Alberto Silva Franco. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1971, pp. 61-91. 
154 BETTIOL, Op. Cit., p.  
155 SCHÜNEMANN, Bernd: “La Culpabilidad: Estado de la Cuestión”. Trad. David Felip e Saborit e Ramos 
Ragués i Vallés. In ROXIN, Claus, JAKOBS, Günther, SCHÜNEMANN, Bernd, FRISCH, Wolfgang & 
KÖHLER, Michael: Sobre el estado de la teoría del delito (Seminario en la Universitat Pompeu Fabra). 
Madrid: Civitas, s/d, pp. 93-128, passim. 
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  Segundo esse modelo, a ação típica começa com a ação precedente (actio 

praecedens), ou seja, com a auto-colocação do sujeito em estado de inimputabilidade. No 

entendimento de DÍAZ PITA,  

“La acción típica no es sólo la producción del estado defectuoso sin 

el desarrollo completo de los hechos: desde la ingestión de alcohol o 

drogas hasta la efectiva producción del resultado lesivo compone la 

acción típica en su totalidad”156. 

  O referido modelo tem sido um grande paradigma de referência para a solução 

dos casos compreendidos na figura da alic. Segundo este modelo, o objeto da imputação penal 

é a ação precedente, a ação de provocação. Aliás, a única com a correspondente capacidade de 

ação relevante, e não a ação praticada em estado defeituoso. Mas, inobstante o autor entenda 

que este é o modelo mais adequado às exigências do Direito Penal Moderno, ele não está 

isento de críticas, pois há quem entenda que se adianta o começo da realização do tipo 

abrangendo ações que não supõem perigo ao bem jurídico e que, portanto, a ação precedente 

não pode em nenhum caso representar uma tentativa de delito. 

  Efetivamente, o modelo do tipo só se sustenta se houver o reconhecimento de 

que é possível afirmar que a actio praecedens já constitui ato inicial da execução delitiva. 

Neste sentido, cabe alegar que, por exemplo, o fato de embriagar-se para obter coragem de 

matar alguém em nenhum caso pode ser uma ação de tentativa, caracterizando uma ação 

“tipicamente neutra”. Apesar disso, cremos que deve ser feita uma distinção entre a actio 

praecedens do sujeito A que deseja apenas “beber em excesso” e a do sujeito B que objetiva 

cometer uma infração penal, ou que tendo previsto ou devido prever tal prática, porque, ainda 

que o aspecto subjetivo não seja definitivo, faz-se mister conceder-lhe certa relevância, à 

                                                 
156 DÍAZ PITA, Op. Cit., p. 31. 
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medida em que a valoração de fatos com igual aparência  pode conduzir a resultados distintos 

no plano objetivo. A primeira, como acertadamente assinalam os defensores do modelo da 

exceção, não é imputável ao sujeito A (porque a vida de seu inimigo em nenhum momento 

esteve em perigo), mas na segunda sim poderia sê-lo (porque a vida de seu inimigo foi posta 

em perigo, embora ele não tenha sido iminente)157. 

  Resumindo esse modelo, pode-se afirmar que ele se corporifica nos seguintes 

aspectos: a) o sujeito se coloca em estado de inimputabilidade, e nesse estado pratica uma 

atividade em que pode ser compreendido como instrumento de si mesmo; b) As duas ações, a 

inicial realizada em pleno estado de liberdade e consciência psíquica, e a segunda, praticada 

em estado de inimputabilidade, formam conjuntamente uma ação típica, que no seu conjunto é 

imputada ao agente; e c) a segunda parte da ação típica – aquela realizada sob o efeito do 

álcool ou do entorpecente – é compreendida como atividade de instrumento, já que como foi 

exposto os defensores desse modelo encontram similitude entre a actio libera in causa e a 

autoria mediata.  

  Além dos modelos da exceção (culpabilidade adiantada) e o modelo da 

tipicidade, acima referidos, a doutrina apresenta ainda mais dois modelos, que se 

fundamentam na reinterpretação do princípio da coincidência, reinterpretação essa que escapa 

à exigência literal contida na expressão da aferição da imputabilidade “no momento do 

cometimento do delito”. O primeiro desses modelos seria o modelo da extensão e o segundo, 

denominado modelo do injusto. Os modelos a seguir expostos observam o princípio da 

coincidência como objeto a ser interpretado para além de sua literalidade. 

 

 

                                                 
157 CRESPO, Eduardo Demétrio: “La actio libera in causa: Una excepción a las exigencias de la culpabilidad por 
el hecho?”. In Derecho Penal Contemporáneo – Revista Internacional. Bogotá: Legis, 2003, pp. 5-30, passim. 
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5.4.3 Do modelo da extensão 

  Esse modelo traz consigo uma ampliação dessa expressão para abranger fatos 

ocorridos anteriormente à realização do tipo. O modelo da extensão propõe uma compreensão 

normativa da culpabilidade, segundo a qual a culpabilidade não é uma característica do sujeito 

que possa ser encontrada em um momento determinado, mas um juízo valorativo que não se 

pode limitar ao momento da ação. Isso significa dizer que sob a expressão “no momento do 

cometimento do delito” – consubstanciadora da exigência da coincidência temporal entre o 

cometimento do delito e a aferição da (in)imputabilidade - estão abrangidos comportamentos 

anteriores que tenham relação com a descrição da conduta. 

  Entende DÍAZ PITA que a expressão “comisión del hecho”, no sentido que lhe 

foi atribuído pela lei  

“no significa pues realización del tipo, en el sentido estricto de la 

expresión, ni tampoco se puede identificar con el concepto de hecho 

antijurídico. Es más, la creación del estado defectuoso representa más bien 

un estadio de preparación de los hechos sin relevancia alguna desde el 

punto de vista de la tipicidad y del injusto.  

  E arremata: 

“la expresión ‘Comisión del hecho’ abarca aquellos comportamientos 

previos en la medida en que éstos sean necesarios para una valoración del 

hecho antijurídico desde el punto de vista de la culpabilidad”158. 

 

  O modelo da extensão não promove uma inclusão da actio praecedens no tipo, 

entendendo que ela só afeta o juízo de culpabilidade oferecendo uma base mais ampla sobre a 

qual assentar a valoração do delito e sua posterior imputação. Assim, haverá tentativa quando 

o ato preparatório adquirir significado e relevância no sentido legal do cometimento do delito. 

                                                 
158 DÍAZ PITA, Op. Cit., pp. 38-39. 
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  O modelo da exceção, como já exposto, admite expressamente a exceção ao 

princípio da culpabilidade, instituindo a abominável responsabilidade penal objetiva e 

destruindo também a estrutura seqüencial que nortea a teoria do crime. Já o modelo da 

extensão, parte de uma concepção sustentada por STRENG159, em que a atribuição da 

culpabilidade para a aplicação de uma sanção é a expressão da necessidade de estabilização 

da norma que a sociedade experimenta frente ao sujeito que comete o delito, cumprindo, 

assim, uma importante função de prevenção geral, representada pela renovação da confiança 

no ordenamento jurídico e no Direito. 

  O modelo da extensão, portanto, apresenta uma estrutura funcionalista, na qual 

a inclusão do estado de incapacidade psíquica nos casos de actio libera in causa como objeto 

de reprovação da culpabilidade se justifica pela sua contrariedade com o Direito: a ação de 

colocar-se em estado de inimputabilidade constitui uma parte da conduta contrária ao Direito, 

que necessita se compatibilizar com as exigências político-criminais e de prevenção geral. 

 

5.4.4 Do modelo do injusto material 

Outro modelo alternativo da interpretação do princípio da coincidência é 

atinente não propõe a ampliação da base de reprovação da culpabilidade, mas do próprio 

injusto, sem que tenhamos a antecipação do momento dessa reprovação. Com efeito, o 

modelo da culpabilidade adiantada ou da exceção não se confunde com o modelo do injusto. 

Enquanto o modelo da exceção parte de uma descrição restritiva do comportamento típico, o 

modelo do injusto parte de uma concepção mais ampla da descrição típica: seu conteúdo 

material. Neste sentido, a limitação da descrição típica de comportamentos correlatos, 

próximos ou adjacentes à produção do resultado lesivo é somente aparente, haja vista que a 

                                                 
159 STRENG apud DÍAZ PITA, Op. Cit., pp. 58-59. 
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esta descrição corresponde também qualquer comportamento do sujeito que precede à ação 

lesiva, desde que o sujeito suponha uma lesão do bem jurídico protegido. 

DÍAZ PITA esclarece tal modelo da seguinte forma: 

“La diferencia entre ambas posturas se basa pues en la distinta amplitud 

que cada una otorga a la descripción de un comportamiento delictivo 

contenido en una norma penal: para la teoría de l culpabilidad, la 

descripción típica se limita al comportamiento lesivo para  el objeto de la 

acción, pero el juicio de culpabilidad se extiende a un momento anterior al 

mismo. Para el modelo del injusto material, ya en la propia descripción 

típica se contienen aquellos comportamientos que suponen una lesión del 

bien jurídico, aunque estos no representen una lesión del objeto material. 

La teoría de la culpabilidad se atiene a la ‘forma’ de la norma penal; el 

modelo del injusto material, al ‘contenido’ de la misma”160. 

 

Referindo-se à SCHMIDHÄUSER, a autora esclarece que a adoção desse 

entendimento torna desnecessário o adiantamento do momento da aferição da culpabilidade 

proposto pelo modelo da exceção. Nesse modelo do injusto material, tomando-se como 

exemplo o homicídio, quando o legislador traz ameaça de pena a quem matar outro, não está 

fazendo alusão exclusivamente à ação de matar, mas a todos os comportamentos que se 

dirigem à realização dessa ação lesiva ao bem jurídico. Efetivamente, a imposição da sanção 

terá lugar quando o resultado morte se produzir quanto com a realização de todos os atos que 

objetivamente deveriam levar a ela (a tentativa). O que a norma penal proíbe é, no caso do 

homicídio, a destruição da vida de uma pessoa por outra, o ataque ao bem jurídico. E esse 

ataque começa já com os atos preparatórios. Ainda que eles não sejam objeto da sanção, são 

matéria de proibição em atenção ao conteúdo material da norma161.  

 

                                                 
160 DÍAZ PITA, Op. Cit., p. 40. 
161 SCHMIDHÄUSER apud  DÍAZ PITA, Op. Cit., p. 52. 
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5.4.5 Das críticas aos modelos teórico-explicativos 

  Todos os modelos acima expostos têm sido merecedores de críticas. Algumas 

delas transponíveis em nome de uma interpretação sistêmico-dogmática compatível com os 

anseios político-criminais; outras, não, o que demonstra a insuficiência do alicerce dogmático 

atualmente colocado à disposição das actiones liberae in causa. 

  Quanto ao modelo da exceção, esse parece ser o que mais facilmente 

demonstra sua fragilidade diante de uma observação mais detida. Certamente, o 

reconhecimento de uma forma excepcional de imputação seria a alternativa mais simples, o 

que poderia conduzir à opção pelo “modelo de exceção” sustentado por parte da doutrina. 

Segundo este modelo, falta a culpabilidade relativa ao cometimento do fato, mas, de forma 

excepcional, deve ser suficiente a existência da culpabilidade referente à ação precedente. 

Esse modelo, contudo, já recebeu a reprovação da 4ª Sala do BGH que apontou que o §20 do 

StGB exige capacidade de culpabilidade no momento do fato, estando o princípio da 

coincidência legalmente descrito. A solução do modelo de exceção expressamente previsto 

em lei implica em violação do princípio do nullum crimen sine lege162. 

  Com efeito, a adoção desse modelo não viola apenas o princípio da legalidade 

traduzido no princípio da coincidência, que exige que a imputabilidade seja aferida “no 

momento da ação ou omissão”, mas afeta também o princípio da culpabilidade, posto que 

permite a punição de quem não pode ser reprovado pela conduta que praticou em estado de 

inimputabilidade. 

  Ademais, não se pode olvidar que o referido modelo subverte completamente a 

ordem em que se sustenta a construção dogmática do delito, que tem na culpabilidade seu 

terceiro e último elemento, para considerá-la como um dado apriorístico. Ocorre uma 

                                                 
162 HIRSCH, Hans Joachim: “Acerca de la Actio Libera in Causa”. Trad. Eduardo Demétrio Crespo. In: Derecho 
Penal – Obras Completas. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999, pp. 173-191, passim. 
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completa inversão na seqüência dos elementos constitutivos da estrutura ôntica do delito. A 

isso acrescente-se ainda a crítica decorrente da lição de HASSEMER que, tratando do 

princípio da legalidade, preconiza a impossibilidade de apenação, agravação da pena ou 

extensão de sua literalidade em desfavor do acusado em razão de direito consuetudinário163. 

Inobstante reconheça que todos os modelos são passíveis de críticas, ROXIN 

considera insustentáveis os modelos da exceção e da extensão, visualizando-os como 

absolutamente irrealizáveis, posto que infringem o art. 103, párrfo 2, da Lei Fundamental, da 

República Federal da Alemanha, violando frontalmente os princípios da culpabilidade e da 

legalidade. Segundo ele, os referidos modelos simplesmente ignoram o teor legal. Acrescenta 

ele ainda que a fundamentação consuetudinária e teleológica dos modelos da exceção e da 

extensão, respectivamente, não se sustenta, porque não se pode ampliar as hipóteses de 

aplicação de pena, a não ser por lei escrita. Ademais, o modelo da exceção afronta também o 

princípio da culpabilidade, pois o dolo ou a culpa que pode existir no momento da preparação 

não satisfaz as exigências da responsabilidade pelo fato. Por exemplo, se alguém quer matar 

outro e enquanto limpa a pistola, esta dispara sem querer matando a pessoa que futuramente 

seria vítima, não há que se falar em delito doloso164. 

Mas, as críticas realizadas ao modelo da extensão não são apenas aquelas 

diretamente feitas também ao modelo da exceção, apesar de ambos os modelos guardarem 

estreita relação. HETTINGER165 critica o modelo da extensão (e também o do injusto 

material) afirmando que os mesmos violam o princípio da legalidade, pois produzem 

distorsões quanto ao teor literal do §20 do StGB ao incluir no fato circunstâncias que atípicas 

                                                 
163 HASSEMER, Winfried: Fundamentos del Derecho Penal. Trad. Francisco Muñoz Conde e Luiz Arroyo 
Zapatero. Barcelona: Bosch, 1984, p. 327. 
164 ROXIN, Claus: “Observaciones sobre la ‘actio libera in causa’” Trad. Francisco Muñoz Conde. In: Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales. Janeiro-abril Ministerio da Justiça Tomo XLI, Fascículo I, 1998, pp. 21-
37, passim. 
165 HETTINGER apud  DÍAZ PITA, Op. Cit., p. 61. 
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por si sós. Ademais, a despeito das considerações feitas por STRENG apoiadas no erro de 

proibição, em que o comportamento anterior é determinante ao resultado lesivo, NEUMANN 

esclarece que esta interpretação confunde o conteúdo da reprovação com a razão pela qual se 

reprova.  Com efeito, analisando a crítica de NEUMANN166, DÍAZ PITA observa que o 

dispositivo legal contido no §20 do StGB não pode ser interpretado em um sentido funcional, 

posto que “sostener uma lectura funcional del juicio de culpabilidad permitiría reprochar a 

cualquier ciudadano una conducta que se estimara como desvalorada en atención a su 

‘relevancia social’, independentemiente de que el sujeito, en efecto, fuera culpable o no”. E 

conclui que “la desmesurada ampliación del juicio de culpabilidad abriría la puerta a una 

interpretación analógica de los términos del parág. 20, permitiendo así una desmesurada 

extensión de lo culpable y, por ende, de lo punible”167. 

  Críticas também não faltam ao modelo da tipicidade (ou solução do tipo). 

BETTIOL, por exemplo, entende que o espírito da actio libera in causa reside exatamente na 

circunstância de que todo processo executivo está fora do raio de ação da capacidade do 

agente, começando precisamente onde termina a capacidade de que o sujeito quis privar-se. 

Diante disso, uma apreciação realista faz-nos concluir que uma coisa é colocar-se num estado 

de incapacidade e outra é praticar um crime em semelhante estado. O art. 87, do CP Italiano 

representa portanto uma exceção à regra do art. 85, do mesmo diploma legal, o qual exige que 

a imputabilidade subsista no momento em que o fato foi cometido. Para os adeptos do modelo 

da tipicidade, não haveria que se falar em uma verdadeira actio libera in causa porquanto um 

fragmento do processo executivo do crime seria sempre iluminado pela capacidade de 

entender e querer. O ato de embriagar-se seria tido como ato de início de execução, 

contrariando toda a doutrina do tipo, e violando o princípio da legalidade. Não se pode em 

                                                 
166 NEUMANN apud DÍAZ PITA, Op. Cit., p. 62. 
167 PITA, Op. Cit., p. 62 
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verdade dizer que haja iniciado a execução do crime quem se colocou em estado de 

incapacidade sem ter ainda cumprido ato idôneo à realização do próprio crime168. 

De fato, o modelo da tipicidade traz uma equiparação com a teoria da autoria 

mediata, entendendo-se que o autor se comuta em instrumento de sua empreitada criminosa. 

Ele faz dele próprio instrumento a ser utilizado na prática do crime. Tal modelo, contudo, 

apresenta um grande inconveniente relacionado à falta da causalidade objetiva, acarretando 

também uma repercussão quanto ao início da tentativa. Imagine-se que um sujeito que deseja 

matar o outro, e tendo premeditado o crime, começa a ingerir bebida alcoólica. Segundo o 

modelo da tipicidade, ele já estaria iniciando a execução, sem, contudo, haver praticado 

qualquer ato que objetivamente se diferenciasse do ato praticado por algum outro 

companheiro de bar. 

Contudo, apesar das críticas o modelo do tipo – que entende a actio 

praecedens – como parte integrante do tipo penal é a que menos prejuízos traz ao garantismo 

jurídico, posto que, inobstante subverta a ordem estabelecida na avaliação dos elementos na 

teoria do delito: tipicidade – antijuridicidade e culpabilidade, guarda congruência com o 

princípio da culpabilidade e se ajusta ao princípio da legalidade, desde que o elastério da ação 

precedente se dê em conformidade com um elo subjetivo entre ela e o evento lesivo futuro. 

Certamente, não há como aceitar as soluções ofertadas pelos modelos da 

exceção e da extensão, pois ilógica seria qualquer alternativa que passasse pela 

desconsideração de princípios basilares ao sistema penal moderno. Se não se pode 

excepcionalizar a imputação de um delito, por uma simples ficção legal contra legem, 

também não se pode desconsiderar a exigência legal da aferição da imputabilidade no 

                                                 
168 BETTIOL, Giuseppe: Direito Penal. Trad. Paulo José da Costa Jr. e Alberto Silva Franco. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1971, pp. 61-91, passim. 
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momento da prática do delito, e muito menos erigir à categoria de conduta típica uma conduta 

tida como absolutamente normal e socialmente aceita, salvo se houver um liame psicológico 

plenamente demonstrado entre a ingestão da bebida alcoólica e a prática da conduta delitiva. 

Se alguém preordena a sua embriaguez e posteriormente, leva a efeito as demais fases de sua 

empreitada criminosa, não há dúvida de que a ingestão da bebida foi ato subjetivamente 

relacionado à prática do delito, estando ainda presente um nexo de causalidade entre a 

redução dos freios inibitórios e os atos conseqüentes. Da mesma forma, se alguém voluntária 

ou culposamente se embriaga (conduta atípica), quando lhe era ao menos previsível a prática 

de delito, este lhe pode ser imputado a título de dolo ou culpa. Entretanto, se no momento da 

ingestão da bebida, o episódio lesivo era imprevisível, qualquer imputação será realizada em 

nome de uma fictio júris que conduz à responsabilidade objetiva, absolutamente abominável 

no Direito Penal Contemporâneo que se pauta nos pilares garantistas da preservação dos bens 

jurídicos e na conservação dos direitos e garantias fundamentais. 

  Quanto ao modelo do injusto material, inobstante reconheça acertos na 

compreensão de SCHMIDHÄUSER, notadamente em face ao tratamento dispensado às 

hipóteses de erro de proibição, em que não se exige a consciência da ilicitude formal, posto 

que essa apenas se circunscreve a uma pequena parcela da população, DÍAZ PITA reconhece 

que o modelo do injusto material não se sustenta por afrontar o princípio da legalidade. E 

esclarece “En función de este principio, el sujeto será castigado por la realización de un 

comportamiento injusto sólo en aquellos casos en los que ese comportamiento injusto sea, a 

la vez, formalmente típico”169. Com efeito, na a.l.i.c., a conduta que se enquadra na descrição 

legislativa é a conduta lesiva em si, ou seja, a de matar, lesionar, etc. O momento antecedente 

                                                 
169 DÍAZ PITA, Op. Cit., p. 57. 
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(actio praecedens) – ingerir bebida alcoólica, por exemplo, não está contida na conduta 

descrita no verbo-núcleo do tipo. 

  Assim, o fato de que numa perspectiva material pode situar-se nessa zona de 

proibição não permite incluir esta ação precedente na conduta típica, haverá uma ampliação 

da tipicidade. Sustentar postura diversa representar admitir que a ingestão da substância 

estupefaciante ou o álcool já é o começo da ação de matar, lesionar etc, e, portanto, já se 

configuraria a tentativa, caso o resultado final não chegasse a se produzir. Dessa forma, a 

única constatação possível é que a solução dos casos tradicionalmente abrangidos pela actio 

libera in causa não pode ser decorrente da ampliação dos termos legais, posto que a 

salvaguarda do princípio da coincidência não pode suportar a destruição do princípio da 

legalidade, que constitui o supedâneo inafastável do Direito Penal em um Estado de Direito. 

  Nenhum dos modelos propostos, portanto, atende às exigências lógico-

sistêmicas de um ordenamento racionalmente organizado e que pretenda ofertar posturas 

dogmáticas coerentes com as carências político-criminais, entretanto é o segundo deles o 

único que permite uma justificativa consentânea com o conjunto axiológico vigente em face a 

um trabalho hermenêutico holístico e sistemático. Trata-se de interpretar a árvore não como 

um ser individual, mas como um vegetal que desempenha um papel na floresta e que deve 

com ela harmonizar-se. 

 

5.5 Da Actio Libera in Causa e do Delito Culposo. 

  Inobstante seja despicienda em face à natureza do presente trabalho, faz-se aqui 

interessante tecer algumas considerações acerca do dolo e da culpa, elementos esses que já 

foram compreendidos como a essência da culpabilidade – quando a mesma era compreendida 

em sua dimensão psicológica – e que presentemente são tidos como elementos subjetivos do 
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tipo penal, haja vista que a adoção da teoria finalista fez com que os mesmos migrassem para 

o tipo penal. 

  Dolo e Culpa “strictu sensu” não são institutos ou noções legais, inobstante 

sejam regulamentados pela lei. Há termos que se definem pela sua própria compreensão 

semântica, mas cuja aplicação legal se viabiliza com maior segurança a partir de 

conceituações legais. 

  O Código Penal Brasileiro, em seu art. 18, assim enuncia: 
 

“Art. 18. Diz-se  o crime: 
I – Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; 
II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência 
negligência ou imperícia.  
(...)” 

 
  Doloso, portanto, o crime praticado com dolo. Aquele crime em que o agente 

foi movido pela intenção deliberada de atingir o resultado lesivo ou, uma vez tendo previsto, 

aceitou dito resultado, agindo com indiferença com relação ao mesmo, aceitando-o. 

  Como elemento subjetivo do tipo penal, a configuração do dolo exige um 

elemento intelectivo e um elemento volitivo. Quer dizer, para que uma conduta seja dolosa, o 

sujeito deve compreender os dados da realidade e querer concretizá-los, ou pelo menos, 

aceitá-los. à guisa de complementação, esclareça-se que o dolo previsto na primeira parte do 

dispositivo supratranscrito em que o agente “quis o resultado” – o chamado dolo direto – é 

consectário da teoria da vontade proposta por CARRARA, enquanto o dolo caracterizado pela 

simples aceitação, pela ação indiferente ao resultado – o chamado dolo eventual – em que o 

agente não queria diretamente o resultado, mas o aceitou e comumente identificado pela 

fórmula de Frank: “dê no que der, aconteça o que acontecer, ainda assim praticarei a minha 

conduta”, é decorrente da teoria do consentimento de VON BELING, consoante lição de 
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BRANDÃO170. MUNHOZ compreende o dolo eventual como presente na hipótese em que o 

“agente é responsável pelas conseqüências do seu ato, porque quis o resultado não como 

certo, mas como provável ou possível”. E conclui: “Embora sua intenção não visasse o 

resultado produzido, assumiu, comtudo, o agente, o risco de produzi-lo” 171(sic). 

  Já a culpa “strictu sensu”, indiferentemente chamada neste trabalho apenas de 

culpa, reporta-se a uma situação em que o agente pratica uma determinada conduta, violando 

o seu dever de vigilância, cuidado ou proteção, sendo que tal inobservância se retrata em uma 

conduta praticada com imprudência, negligência ou imperícia. 

  Comumente, a doutrina classifica a culpa em culpa inconsciente e culpa 

consciente, sendo essa última muito assemelhada ao dolo eventual, entretanto com ele não se 

confundindo como adiante se constatará. A culpa inconsciente é aquela em que o agente, 

inobstante a previsibilidade do resultado, pratica a conduta qualificada por alguma das formas 

de cometimento do delito culposo (imprudência, negligência ou imperícia), e, em virtude dela 

lesiona o bem jurídico. Por exemplo, o sujeito que, conduzindo veículo automotor em 

velocidade elevada incompatível com a via pública, atropela e lesiona um transeunte que 

cautelosamente atravessava a rua. Já a culpa consciente é aquela que se caracteriza em 

hipóteses em que o agente prevê efetivamente o resultado lesivo, todavia acredita 

sinceramente que o resultado não ocorrerá. Ele não é indiferente ao resultado; na verdade, ele 

nutre a firme convicção de que o resultado lesivo previsto não advirá de sua conduta, 

entretanto vê sua expectativa frustrada e o resultado concretizado. Tal situação se afigura, por 

exemplo, na hipótese em que um sujeito pretende jogar um cinzeiro da janela de seu 

apartamento na rua, e, mesmo prevendo que poderia atingir alguém, supõe sinceramente que 

                                                 
170 BRANDÃO, Cláudio: Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 69. 
171 MUNHOZ, Laerte M.: Da Causalidade Subjetiva no Código Penal Brasileiro. 1943. (Tese de Cátedra). 
Faculdade de Direito do Paraná, p. 44. 
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terá força para fazer o objeto atingir o outro lado da rua, e o mesmo vem a atingir transeunte 

que por ali passava. 

  Mas, feitas essas considerações preliminares, absolutamente imprescindíveis à 

coerência e à lógica da exposição, observe-se a existência de uma relação de exclusão, ou pelo 

menos de desnecessidade de aduzir-se o instituto da actio libera in causa, que parece 

circunscrever-se exclusivamente aos delitos dolosos em qualquer de suas modalidades. 

  Outra é a lição do Mestre NORONHA172 que, embora reconheça que vários 

autores refutam a responsabilidade fundada na ação livre na causa, mormente no delito 

culposo, ainda assim considera que o estudo da culpa comporta a consideração das actiones 

liberae in causa. Seguindo a mesma linha de raciocínio, FRAGOSO traz como caso típico de 

actio libera in causa aquele em que o motorista vencido pela fadiga, adormece ao volante e 

causa um acidente. 

  NORONHA esclarece que RICCIO173, em sua análise da culpa, entende ser 

inaplicável a teoria da actio libera in causa, porque a conduta imprudente já se encontra no 

iter executivo, sendo incompreensível que possa ser conseqüência de precedente ato de 

vontade. Para ele, a imprudência é elemento específico da conduta executiva. No mesmo 

sentido, ZAFFARONI & PIERANGELI ensinam que a estrutura do tipo culposo. 

“(...) revela-nos claramente que quando aquele que se coloca em estado ou situação 

de inculpabilidade viola um dever de cuidado, está preenchendo os requisitos da 

tipicidade culposa, e não há necessidade de recorrer-se à teoria da  actio libera in 

causa”174. 

 

                                                 
172 NORONHA, E. Magalhães: Do Crime Culposo. São Paulo: Saraiva, s/d, pp. 149-154. 
173 RICCIO apud NORONHA, Op. Cit., p. 149. 
174 ZAFFARONI, Eugenio Raul & PIERANGELI, José Henrique: Manual de Direito Penal Brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 528. 
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  A lição dos autores citados guarda perfeita pertinência com o “modelo da 

tipicidade” acima exposto, e bem relaciona-se com a coerência desta exposição, 

demonstrando que a teoria sob comento – que fora criada para atender aos casos de 

embriaguez preordenada – acabou recebendo da doutrina um elastério incompatível com sua 

natureza, restando absolutamente desnecessária nos delitos culposos, em que a actio 

praecedens já pode ser entendida como ato de início de execução, desde que guarde 

correlação subjetiva com o evento posterior. Ou seja, desde que o elemento “previsibilidade” 

indispensável à caracterização da culpa – seja ela consciente ou inconsciente – esteja presente. 

  Partindo da lição acima e do modelo que ora se aceita como o menos afrontoso 

aos ditames do garantismo jurídico, logo se percebe que situações que normalmente servem 

de exemplos para as actiones liberae in causa não são em absoluto por ela regidas. Por 

exemplo, a hipótese do sujeito que monta e aciona uma bomba-relógio, cujo explosão só 

acontecerá quando ele estiver dormindo ou completamente embriagado, claramente não se 

regula pela alic, posto que, nesse caso, o que houve foi a prática de ato executório do delito 

em pleno estado de capacidade psíquica ainda que o resultado se produza em outro momento. 

A esse respeito, aliás, lembre-se que o Código Penal Brasileiro, em seu art. 4º, adota a teoria 

da atividade, quando dispõe que considera-se o crime praticado no momento da ação ou 

omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. 

 

5.6 Panorama atual da actio libera in causa no Direito Penal Contemporâneo 

  Tema que vem sendo debatido com freqüência infinitamente superior a de 

outrora, a actio libera in causa é causadora de grandes controvérsias, desde a sua concepção 

literal, passando pela sua (des)necessidade e chegando às conseqüências práticas de sua 

aplicação. 



 

 

116
 
 
 

 
 

 
 

  O paradoxo encontrado nas legislações espanhola e alemã acerca da matéria 

são emblemáticas, no sentido de exemplificar que no panorama internacional, embora não se 

aceite a impunidade das condutas tradicionalmente tratadas pela actio libera in causa, existe 

um considerável dissenso doutrinário repousando sobre sua fundamentação jurídica. 

  Na Espanha o Código Penal de 1995 trouxe uma ampliação dessa figura. A 

regulamentação de 1973 contemplava a aplicação da actio libera in causa apenas nas 

hipóteses em que dolosamente o sujeito tivesse consumido o álcool ou o entorpecente com a 

finalidade de praticar um posterior fato delitivo, ficando a fundamentação de condenações 

outras a cargo de soluções de política criminal. Já o Código de 1995 regula expressamente 

tanto a a.l.i.c. dolosa quanto a culposa, posto que no seu rt. 2.01, párr. 2º, disciplina que 

“El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión”. 

 

  A legislação acima mencionada amplia pois a possibilidade de fundamentar as 

condenações por atos delituosos praticados sob a influência de álcool ou substância de efeitos 

análogos às hipóteses de actio libera in causa culposa. 

  Por outro lado, na Alemanha, parte da doutrina preconiza o fim da actio libera 

in causa, mormente diante de sentença proferida pelo BGH (Tribunal Supremo da República 

Federal da Alemanha) em 22 de agosto de 1996. Reportando-se ao conjunto probatório que 

embasou a referida decisão judicial, DÍAZ PITA assinala que um cidadão dinamarquês, 

reincidente na prática de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, apesar de 

não ser habilitado para tanto, conduzia seu caminhão da Dinamarca a Holanda, atravessando o 

território alemão. Logo depois de sua saída, comprou bebidas alcoólicas, e após ingerir cerca 

de 5(cinco) litros de cerveja e algumas doses de licor tenta passar pela fronteira da Alemanha, 
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por volta das 21:30 horas, quando chegou n localidade de Bad Bentheim a uma velocidade 

aproximada de 70 Km/h. Neste estado, não percebeu que um sinal luminoso obstruía a sua 

faixa da pista e precipitou  o seu caminhão sobre um outro veículo que estava sendo revistado 

por dois funcionários da aduana alemã, que vêm a falecer em razão dos ferimentos 

produzidos175. 

  Adotando a solução do tipo de que já se tratou, o BGH entendeu desnecessário 

o recurso à actio libera in causa no que concerne aos homicídios culposos em concurso 

formal, pois entende que, nas circunstâncias em que ingeriu a bebida alcoólica, o agente já 

poderia prever o resultado lesivo, tendo se transformado em um instrumento de sua própria 

desídia quanto ao bem jurídico que se buscava proteger. Simultaneamente, o Tribunal 

rechaçou a acusação de dirigir sob a influência de álcool, por não poder reconhecer o dolo do 

agente naquele momento, posto que o mesmo encontrava-se em estado de inimputabilidade. 

  É nesse tensionamento entre um maior elastério e sua extirpação em face à sua 

desnecessidade que se edificam as construções dogmáticas contemporâneas inerentes à figura 

da actio libera in causa. 

                                                 
175 DÍAZ PITA, Op. Cit.,  pp. 22-23. 
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6. O Tratamento Penal da Embriaguez no Brasil 

6.1 Considerações históricas 
 
  O Código Filipino não continha disposição específica sobre a matéria, em se 

tratado de delito cometido sob embriaguez. O Código Penal do Império, que data de 1830, 

admitia a embriaguez como circunstância atenuante admitindo a contrariu senso a actio libera 

in causa. Assim dispunha o referido diploma: 

“Art. 18. São circunstâncias attenuantes dos crimes: 

.... 

§9º. Ter o delinquente commetido o crime no estado de embriaguez. 

Para que a embriaguez se considere circumstancia attenuante 

deverão intervir conjunctamente os seguintes requisitos: 

1º que o delinqüente não tivesse della formado o projecto do crime; 

2º que a embriaguez não fosse procurada pelo delinqüente como 

meio de o animar à perpetração do crime; 

3º de que o delinqüente não seja acostumado em tal estado a 

commeter crimes.” 

 
  A esse Código segue-se o Código Penal Republicano de 1890, que admitia 

como circunstância atenuante o cometimento de delito em estado de embriaguez incompleta. 

A embriaguez completa era causa de isenção de pena, não havendo margem de aplicação da 

actio libera in causa. O referido código ainda trazia a embriaguez como contravenção penal, 

em seu art. 396, que assim dispunha: 

“Art. 396. Embriagar-se por hábito, ou apresentar-se em publico em estado 

de embriaguez manifesta. 

Pena – prisão celular por quinze a trinta dias.” 
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  Segundo assinala SILVA, a Consolidação de Leis Penais, aprovada e adotada 

pelo Decreto nº 22.213, de 14 de dezembro de 1932, não trouxe qualquer inovação quanto à 

embriaguez, limitando-se a ratificar as disposições do Código de 1890176. 

  Poucos anos mais tarde, houve a edição do Código Penal Brasileiro de 1940, o 

qual incorporou preceito da legislação italiana de inspiração fascista. O rigor da novel 

legislação ficou claro quando em seu art. 24, inciso II, determinou que a embriaguez 

voluntária ou culposa não excluiria a responsabilidade penal. Pelo mencionado Código, pode-

se dizer que o indivíduo embriagado é imputável, mesmo que a embriaguez seja completa e 

deve responder, por dolo ou culpa, pela conduta delituosa que tiver. O rigor demasiado com 

que foi tratada a embriaguez levou o legislador a desatender à real situação da embriaguez 

completa, para considerar imputável quem, na realidade, poderia ter perdido, por completo, o 

poder de autodeterminação177.O Código de 1940 estatuiu, portanto, uma responsabilidade 

penal ex-vi legis não harmonizada com as exigências da actio libera in causa, determinando a 

punibilidade do agente em razão de uma ficção jurídica. 

  O Projeto Nelson Hungria, que se transformou no natimorto Código Penal de 

1969, nenhuma inovação trouxe quanto à matéria, que permaneceu regulada da mesma 

maneira anteriormente exposta. 

  Entretanto, anos mais tarde, em 1984, a reforma da Parte Geral do Código 

Penal Brasileiro, levada a efeito pela Lei nº 7.209/84, dispensou um novo tratamento à 

embriaguez alcoólica e proveniente do consumo de outras substâncias entorpecentes, 

corrigindo em parte o rigorismo acentuado que lhe dispensou as legislações anteriores. 

Entretanto, em nome da defesa social e de uma mais eficaz repressão à criminalidade, ainda 

                                                 
176 SILVA, Haroldo Caetano da: Embriaguez e Actio Libera in Causa. Curitiba: Juruá, 2004, p. 66. 
177 MARQUES, Frederico: Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1956, v.II, p. 187-188. 
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não extirpou do ordenamento a punição por “ficções jurídicas” fundamentadas na moralidade 

e distanciadas das exigências sistêmicas da dogmática, conforme adiante se verá. 

 

6.2 No atual Código Penal 

  O Código Penal Brasileiro em vigor trata da embriaguez em dois dispositivos, 

a saber: no art. 28, inciso II, quando dispõe que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui 

a imputabilidade, e no art. 61, inciso II, alínea “l”, ao estatuir a embriaguez preordenada como 

circunstância agravante da pena. 

  FRAGOSO já advertia para a complexidade do problema da embriaguez e para 

a paradoxal singeleza que lhe dispensava a lei, declarando peremptoriamente que a 

embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a 

imputabilidade178. 

  Com efeito, a embriaguez é um dado importante que deve ser considerado na 

culpabilidade, em razão de seus efeitos sobre as capacidades intelectiva e volitiva do agente, e 

um tratamento açodado e menos pormenorizado pode levar – como de fato tem levado – à 

violação de princípios constitucionais fundamentais ao ordenamento e à segurança jurídica. 

No capítulo anterior, tratou-se da actio libera in causa, observando-se que a mesma foi criada 

pelos práticos italianos para solucionar um problema, mas que o tempo e o desenvolvimento 

da dogmática conferiram-lhe um inadmissível elastério. O Código Penal Brasileiro é um 

desses lamentáveis exemplos, como resta evidenciado em sua exposição de motivos a seguir 

transcrita: 

“Ao resolver o problema da embriaguez (pelo álcool ou substância de 

efeitos análogos), do ponto de vista da responsabilidade penal, o projeto 

aceitou em toda a sua plenitude a teoria da ‘actio libera in causa ad 

                                                 
178 FRAGOSO, Heleno: Lições de Direito Penal. 16. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 250. 
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libertatem relata’ que, modernamente, não se limita ao estado de 

inconsciência preordenada, mas a todos os casos em que o agente se deixou 

arrastar ao estado de inconsciência”. 

   

  Toda essa elasticidade, decorrente da aceitação irrestrita da actio libera in 

causa, conduziu à flagrantes violações ao princípio do nullum crimen sine culpa como adiante 

restará demonstrado. Para melhor compreensão das considerações a seguir, mister recordar a 

impossibilidade absoluta de aceitação do modelo teórico-explicativo da exceção, pois implica 

em subverter preceitos constitucionais inerentes à própria evolução dos primados garantistas 

do Direito Penal.  

 

6.2.1 Da embriaguez Preordenada 

  A embriaguez preordenada, consoante se esclareceu, é aquela espécie de 

embriaguez em que o sujeito se coloca em situação de inimputabilidade, com a finalidade de, 

liberando os freios inibitórios, encorajar-se a praticar um determinado delito. É para satisfazer 

as exigências inerentes a essa espécie de embriaguez os práticos italianos idealizaram a actio 

libera in causa. O indivíduo premeditava a morte de seu desafeto, ia a um bar, ingeria 

excessiva quantidade de álcool ou substância de efeitos análogos com a finalidade de preparar 

uma escusa absolutória ou mesmo de encorajar-se ou aguerrir ainda mais os seus ânimos e, 

quando estava em estado de completa embriaguez, levava a termo o seu intento, investindo 

contra a vítima. Como passo de uma premeditação, a embriaguez não poderia ser entendida 

como escusa absolutória, como causa de exclusão de pena, pois ao invés de revelar uma 

debilidade psíquica do agente, revelaria uma extraordinária sagacidade e a intensa 

determinação de obter o resultado lesivo final. 
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  Em um primeiro momento, imaginou-se que seria coerente a antecipação do 

instante de aferição da imputabilidade para o momento em que o indivíduo se colocou em 

estado de inimputabilidade, sendo, naquele momento histórico plenamente admissível e útil 

tal compreensão, posto que a idealização desse modelo remonta à idade média, precedendo 

portanto a todo ideário liberal cuja matiz orienta o Direito Penal Contemporâneo. 

  Mas a fragilidade da idealização teórica e sua debilidade diante dos postulados 

da legalidade e da culpabilidade não extinguem a sua importância, e tampouco as 

necessidades político-criminais que permeam toda essa atividade criminosa precedentemente 

“regada” a álcool. Ao contrário, aguça a busca por uma solução adequada de justificação de 

modelo teórico-explicativo de aplicação das actiones liberae in causa. Sem dúvida, a ação 

daquele que preordenadamente se embriaga para cometer delito foi livre em sua causa, 

liberdade essa que denota parcela importante de uma empreitada delituosa. A embriaguez, 

nesse caso, está sob o domínio finalístico do agente, que a realiza como parte integrante de 

seu projeto delituoso, embora no momento em que a conduta objetivamente relacionada à 

lesão do bem jurídico foi efetivada o elemento subjetivo do agente já esteja “viciado”. 

  Em virtude disso, e tomando-se em consideração o inequívoco elo existente 

entre a embriaguez (actio praecedens) – causa absolutamente livre – e o fato delituoso 

posterior – ocorre a imputação ao agente, desde que haja também uma vinculação subjetiva, 

ou seja, uma concatenação lógica circunscrita no desejo de praticar o delito posterior. Quando 

alguém se senta à mesa de um bar e passa a ingerir bebida alcoólica com a finalidade de 

preparar uma escusa ou de praticar delito, evidenciado está que essa conduta apesar de sua 

similitude objetiva não se identifica com a de alguém que vai a um bar para bebericar com 

alguns amigos, ou mesmo para embriagar-se diante da ocorrência de problemas pessoais. 
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  No caso da embriaguez preordenada, o hiato porventura existente entre o ato da 

ingestão do álcool ou de consumo da substância estupefaciante – a princípio lícito – e a 

conduta criminosa posterior, resta preenchido pelo elemento subjetivo precedente, a que 

chamamos de vinculação ou causalidade subjetiva. Ademais, não se pode olvidar que 

consciente e voluntariamente o agente tornou-se instrumento de si mesmo em sua empreitada 

delituosa. Diante dessas constatações, observe-se que as actiones liberae in causa nada têm a 

ver com o exemplo ministrado por diversos autores, em que um agente instala uma bomba 

relógio que explodirá quando o mesmo estiver embriagado ou dormindo, ou ainda com 

relação ao exemplo em que o agente instala um dispositivo a ser acionado pela própria vítima 

em um interruptor de energia, porque nessas hipóteses, ele diretamente praticou atos 

executivos do delito, em pleno estado de capacidade de culpabilidade. 

  O Código Penal Brasileiro, servindo-se da actio libera in causa, pune aquele 

que preordenamente se coloca em situação de inimputabilidade com a finalidade de praticar 

delito, agravando a pena em conformidade com o art. 61, II, “l”, sendo entretanto necessária a 

prova da finalidade da embriaguez para a caracterização da agravante, conforme se observa da 

decisão do TJMT: 

“Para o acolhimento da agravante prevista no nº II, c, do art. 44, do CP, 

necessária será prova cabal e inequívoca de haver o réu se embriagado 

com o fim único de praticar o crime. (RT 423/474)179” 

 

  A aplicação de pena em função da embriaguez preordenada não constitui 

qualquer exceção ao princípio da culpabilidade, sobretudo diante de um modelo de extensão 

típica ora aceito e que se diferencia do versari in re ilícita, sendo necessário que o agente se 

embriague especificamente para a prática delitiva. Nesse sentido: 

                                                 
179 MIRABETE, Julio Fabbrini: Código Penal Interpretado. 3 ed, São Paulo: Atlas, 2003, p. 432.  



 

 

124
 
 
 

 
 

 
 

“A circunstância legal do art. 61, II, ‘l’, do Código Penal, exige que o 

agente se embriague com a finalidade de criar condições psíquicas 

favoráveis à prática do delito, animando-se de coragem ou sufocando 

resíduos de resistência: se o acusado já estava embriagado antes dos fatos 

e apenas se aproveitou do ensejo para cometer o crime, arreda-se a 

agravante.(JCAT 79/727180)”. 

  Quanto à embriaguez preordenada, forçoso reconhecer que a posição do atual 

Código não merece reparos, pois o agente se transforma conscientemente em instrumento de 

si mesmo, revelando perfeita adequação à solução do tipo ou modelo da tipicidade. 

 

6.2.2 Da embriaguez voluntária e da embriaguez culposa 

  Lastimavelmente, o elastério contido no Código Penal Brasileiro não permite 

fazer afirmativa que realce o seu acerto quanto aos aspectos dogmáticos envolvidos. Aqui, 

apenas recordando o exposto no item 4.4, esclareça-se que a embriaguez entendida como 

voluntária é aquela em que o indivíduo procura a embriaguez, ingerindo o álcool ou 

consumindo a outra substância, sem contudo pretender elaborar uma escusa absolutória 

direcionada à conduta delituosa posterior já elaborada. Já a embriaguez culposa é aquela que 

se verifica na maior parte dos casos, onde o sujeito não deseja traz consigo o desejo de 

embriagar-se, mas de ingerir a bebida alcoólica e, por negligência, finda por ingressar na 

ebriedade. 

  Esclarecendo que o nosso Código Penal não reza em cartilhas ortodoxas nem 

assume compromissos irretratáveis ou incondicionais com qualquer corrente doutrinária, 

inclinando-se à política da transação ou conciliação, MUNHOZ181 deixa evidente o espaço 

destinado à interpretação do Código que lhe seja capaz de compatibilizar as normas entre si e 

                                                 
180 MIRABETE, Julio Fabbrini: Código Penal Interpretado. 3. ed, São Paulo: Atlas, 2003, p. 432. 
181 MUNHOZ, Laerte M.: Da Causalidade Subjetiva no Código Penal Brasileiro. 1943. (Tese de Cátedra). 
Faculdade de Direito do Paraná, p. 56. 
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com os princípios que orientam o sistema jurídico-penal. Também assim o é com a questão 

das actiones liberae in causa e da embriaguez. 

  Recorde-se que, apesar da complexidade dos problemas que envolvem a 

aplicação da “actio libera in causa”, o Código Penal Brasileiro em vigor restringe-se a dispor 

em seu art. 28, da seguinte forma: 

“Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal: 

I -... 

II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de 

efeitos análogos. 

§1º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-

se de acordo com esse entendimento. 

§2º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por 

embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao 

tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” 

 

  De maneira simplista, o legislador brasileiro desprezou os efeitos produzidos 

pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos decorrente de sua ingestão voluntária, quer 

caracterize a embriaguez como voluntária, quer como culposa. 

  Em razão da análise já realizada, despicienda se faz a transcrição das críticas 

efetuadas a cada um dos modelos que se propõem a fundamentar a actio libera in causa, não 

havendo nenhuma fundamentação para a apenação do ébrio que voluntária ou culposamente 

atinge o estágio de incapacidade de culpabilidade vindo a produzir o resultado lesivo. Com 

acerto, GARCIA argumenta que, se tal extensão se emprestasse à teoria da actio libera in 

causa, então também o doente mental que assim se tornou por sua culpável imoderação no 
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uso do álcool devia ser responsabilizado. Diante de tais argumentos, expõe que a lei apresenta 

um sistema draconiano acerca da embriaguez, representando 

“(...)pura e simplesmente, um caso de responsabilidade objetiva – 

responsabilidade excepcionalmente sem culpabilidade, ou pelo menos, sem 

aquele grau de culpabilidade tido como relevante no sistema jurídico, - 

responsabilidade objetiva que os autores do Código de 1940 não querem , 

de forma alguma, confessar ter acolhido”182. 

  Reportando-se ao Direito Penal Italiano, em lição plenamente aplicável ao 

Direito Brasileiro BETTIOL assinala que a embriaguez deveria ser equiparada sempre à 

enfermidade. Inobstante a discordância da assertiva do ilustre Mestre, posto que a 

enfermidade e transtorno mental transitório são realidades distintas embora possam produzir 

resultados similares, há de com ele se concordar quando o mesmo enfoca que a teoria da actio 

libera in causa deveria ser interpretada restritivamente – referindo-se ao art. 87, do Código 

Penal Italiano – e aceitando-a apenas nas situações em que a inimputabilidade foi procurada 

deliberadamente, isto é, preordenada. Entretanto, reconhece o eminente Penalista que o art. 92 

– também do CP Italiano – confere plena eficácia à regra da actio libera in causa e com isso, 

advertindo para o fato de que tal disposição foi introduzida por necesidades políticas nas 

linhas do sistema183. 

  Estudando o tema proposto, MADEIRA esclarece que a justificação a respeito 

da actio libera in causa tem-se mostrado incompatível com os princípios que orientam a 

culpabilidade, e aproveita para consignar que a embriaguez dolosa ou culposa deveria receber 

um tratamento distinto do tratamento dispensado à qualquer espécie de embriaguez 

preordenada. Ele assinala que o legislador penal de 1984, que  inseriu o art. 19, no atual 

Código Penal vigente foi o mesmo que perdeu a oportunidade de suprimir ou alterar o art. 28, 

                                                 
182 GARCIA, Basileu: Instituições de Direito Penal. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, v. I, t. I, p. 351. 
183 BETTIOL, Giuseppe: Direito Penal. Trad. Paulo José da Costa Jr. e Alberto Silva Franco. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1971, pp. 87-88.  
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inciso II. E conclui no sentido de que a Reforma Penal se assenta no princípio moderno de 

que não há pena sem culpabilidade, quer dizer que o juízo de reprovação, que é um juízo 

axiológico-normativo, só pode incidir sobre o sujeito que realiza um injusto típico, quando 

podia, nas circusntâncias em que o fato ocorreu, formar sua vontade de acordo com a norma, 

e, podendo, assim não o fez184. 

  NORONHA reconhece, igualmente, que a consideração legal à ebriez assenta-

se em exigência de política criminal, entendendo ele que o Código Penal utilizou a teoria da 

actio libera in causa como fundamento de punição, conferindo-lhe uma amplitude que ela não 

comporta185. 

  As críticas acima são reforçadas por BITENCOURT, que fazendo alusão à 

isenção de pena trazida pelo art. 20, §2º, do Código Penal Espanhol de 1995, que prevê a 

isenção de pena aos casos de embriaguez completa desde que não tenha sido preordenada, 

enfatiza que a actio libera in causa não pode fundamentar a punibilidade de ações praticadas 

em estado de embriaguez não acidental, nas situações em que era absolutamente impossível 

ao agente prever o resultado lesivo final186. 

  Abordando as espécies de embriaguez de que ora se trata, FRANCO e STOCO 

reconhecem que tanto em uma como em outra situação, o agente não tinha em mente, ao 

tomar a bebida alcoólica a prática de fato criminoso, o qual, contudo, a cometer no período 

em que estava submetido à intoxicação alcoólica. E esclarece que 

 “o legislador, fazendo uso de uma verdadeira ficção jurídica, deu por 

imputável quem, na realidade não o era), considerou-o nas duas hipóteses 

                                                 
184 MADEIRA, Ronaldo Tanus: A Estrutura Jurídica da Culpabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, pp. 
125-126. 
185 NORONHA, E. Magalhães: Direito Penal. 35. ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p.184. 
186 BITENCOURT, Cezar Roberto & MUNOZ CONDE, Francisco:Teoria Geral do Delito. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 391 
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como portador tanto da capacidade de entender o caráter ilícito do fato, 

como da capacidade de determinar-se conforme esse entendimento”187. 

  Apesar de todas as críticas, a jurisprudência, tem sido implacável, no sentido 

de entender que a eventual embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade 

penal, ainda que completa, continuando culpável o agente. Nesse sentido: 

“A intoxicação etílica ou qualquer outra, desde que voluntária não exclui a 

imputabilidade, conforme expressamente dispõe o art. 28, II do CP, em 

aplicação do princípio da actio libera in causa, de boa política criminal, 

sendo certo que referências à exaltação de ânimo, ainda que conjugadas à 

menção ao consumo de bebidas alcoólicas, são insuficientes à 

comprovação do estado de embriaguez para eventual afastamento da 

capacidade intelectual e volitiva do acusado” (TACRIM-SP – Ap. Rel. 

Ericson Maranhão – j. 28.05.1998 – RJTACrim 40/88) 

  Ou ainda: 

“Impossível a exclusão da culpabilidade ou a redução da pena, com base 

no disposto nos §§1º e 2º, do art. 28 do CP, quando o acusado se encontra 

embriagado voluntariamente e comete um crime ao comemorar sua saída 

da prisão” (TACRIM-SP – Ap. Rel. Mesquita de Paula – j. 19.03.1998 – 

RJTACrim 37/141). 

 

  Pois bem, diante de tudo quanto foi exposto até o presente momento, é possível 

identificar dois momentos distintos, dos quais decorrem soluções idênticas com fundamentos 

divergentes: a teoria da actio libera in causa deve ser interpretada restritivamente, já que 

constitui argumento excepcionalizante de um sistema de garantias logicamente organizado, 

razão pela qual apenas justificaria a embriaguez preordenada, sendo a embriaguez voluntária 

ou culposa punível não em conseqüência de sua aplicação, mas em razão de uma 

responsabilidade penal fundada em virtude de necessidades político-criminais. Por outro lado, 

partindo de uma interpretação ampliativa da teoria sob comento, pode-se firmar que há 

                                                 
187 FRANCO, Alberto Silva & STOCO, Rui: Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, v. I, p.   
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compatibilidade entre seus postulados e os casos de embriaguez voluntária ou culposa, desde 

que fundamentados no modelo do tipo, e ainda presente o elemento da previsibilidade do 

resultado lesivo, sendo a imputação de resultado imprevisível reprovável resquício de 

responsabilidade penal versarista. 

 

6.2.3 Da embriaguez acidental 

  Linhas atrás já se tratou da embriaguez acidental, como sendo aquela 

decorrente de caso fortuito ou de força maior. Aquela traduz a embriaguez decorrente de 

evento imprevisível, ao acaso, como, v.g., a situação do sujeito que ingere uma determinada 

substância desconhecendo suas propriedades alucinógenas. Enquanto a embriaguez decorrente 

de força maior se dá quando uma força se sobrepõe à vontade e/ou determinação do agente, 

quando por exemplo o agente é obrigado a beber, ou mesmo na hipótese em que inala gás que 

atinge suas capacidades intelectiva e volitiva, simplesmente porque o agente não poderia 

deixar de respirar. 

  Quanto a ela, recorde-se que o Código Penal Brasileiro, estatuiu a exclusão da 

culpabilidade quando ela se apresentasse como completa, ou seja, tolhendo do agente a 

capacidade de compreender e/ou querer o resultado lesivo (art. 28, §1º); enquanto que a 

embriaguez incompleta, mesmo decorrente de caso fortuito ou força maior, implica em 

hipótese de culpabilidade diminuída (art. 28, §2º). 

  A responsabilização penal de alguém que, por acidente, atingiu o estado de 

embriaguez não encontra qualquer justificativa à luz da teoria da actio libera in causa, ainda 

que lhe seja atribuída a acepção mais elastecida, ou mais abrangente, como o faz QUEIRÓS 

em sua obra já referenciada. Isso porque a ação não pode ser reconhecida como livre em sua 

causa. Ao contrário, em sua causa, a turbação do psiquismo do agente se deu em face à evento 



 

 

130
 
 
 

 
 

 
 

absolutamente independente da vontade do agente, e que não poderia ter sido por ele evitado. 

É, portanto, o maior ícone da responsabilidade penal objetiva.  

  Essa responsabilidade penal objetiva, inobstante atenuada em decorrência do 

§2º do art. 28, do CPB supratranscrito, caracteriza responsabilidade penal ex-vi legis, cuja 

legitimidade não se encontra no âmbito dessa discussão, posto que enveredaria 

especificamente pelos limites existentes na interface Direito Penal e Política Criminal. 

  Se críticas podem ser feitas ao art. 28, §2º, do CP, sob a ótica do silogismo e da 

orientação lógico-sistêmica em uma ciência de método normativo, o mesmo não se repete 

quanto ao conteúdo do §1º do mesmo artigo, cuja disposição encontra congruência com todas 

as exigências decorrentes do princípio da legalidade e da culpabilidade. Lastimavelmente, 

postura mais ponderada e coerente não foi adotada quanto à embriaguez voluntária ou culposa 

e quanto à embriaguez fortuita (acidental) incompleta.  

  Pois, como assinala NASCIMENTO, em matéria de embriaguez, o Código 

Penal Brasileiro procurou seguir o seu congênere italiano, adotando critério contrário à correta 

solução do problema no âmbito da teoria da actio libera in causa. Ele afirma também que a 

jurisprudência dos nossos tribunais, tal como já anteriormente mencionado, em geral, sempre 

se orienta de forma errônea no particular, e cita como exemplo acórdão da 2a. CCr do TJ/SP, 

que na Apelação nº 15.988, assim se pronunciou: “ Para excluir a responsabilidade criminal, 

não basta a embriaguez, é mister seja completa e proveniente de caso fortuito ou força maior 

(RT 166/526)”188. 

 

 

 

                                                 
188 NASCIMENTO, Walter Vieira do: A Embriaguez e Outras Questões Penais. Rio de Janeiro: Forense, 2000,  
p. 29. 
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6.3 Das críticas às proposições 

  A adoção da teoria da actio libera in causa em sua acepção mais elástica e 

irrestrita pelo Código Penal Brasileiro conduz à contradição lógico-sistemática que redunda 

na aplicação mascarada do antigo preceito do versari in re ilícita, merecendo alguns ajustes 

que possam compatibilizar as necessidades político-criminais com a congruência interna de 

um sistema jurídico-dogmático conceitual e sistematicamente organizado. 

  Como primeira alternativa, teríamos o acréscimo do art. 28, inciso II, do atual 

Código Penal, da expressão “(...), desde que fosse previsível o resultado no momento da 

conduta precedente”, que assim restaria configurado: 

“Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal: 

I – a emoção ou a paixão; 

II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de 

efeitos análogos, desde que seja previsível o resultado no momento da 

conduta precedente.” 

  Dessa forma, compatibilizar-se-ia o dispositivo supratranscrito às críticas 

comumente realizadas à aplicação da teoria da actio libera in causa. Outra alternativa seria a 

adoção de solução semelhante à do Direito Penal Alemão, que instituiu o vollrausch, 

transformando a embriaguez em um delito autônomo, e cujo exemplo foi seguido pelo Código 

Penal Português, cujo art. 295, assim dispõe: 

“Art. 295º. Embriaguez e intoxicação 

1. Quem, pelo menos por negligência se colocar em estado de 

inimputabilidade derivado da ingestão ou consumo de bebida alcoólica ou 

de substância tóxica e, nesse estado, praticar um facto ilícito típico é 

punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. 

2. A pena não pode ser superior à prevista para o facto ilícito praticado. 

3. O procedimento criminal depende de queixa ou de acusação particular 

se o procedimento pelo facto ilícito típico praticado também dependesse de 

uma ou de outra.” 
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  Com efeito o estabelecimento de um tipo autônomo para a embriaguez 

representaria, na realidade legal brasileira, um passo para a eliminação dos resquícios de 

responsabilidade versarista, fazendo a ressalva de que o dispositivo acima transcrito também 

merece reparo, sobretudo no seu item 1, ao qual deveria ser acrescida a expressão: “(...), e, 

nesse estado, praticar fato ilícito típico previsível ao agente, é punido com pena de até 5 anos 

de prisão ou com pena de multa de até 600 dias”. O item 2 também mereceria um retoque 

legislativo, no que pertine à limitação da pena pelo crime de embriaguez à pena do delito 

praticado pelo ébrio, caso seja ele menor que a pena do delito subsidiário. Dessa forma, 

vigiria o dispositivo dessa forma: 

“Art. 295º. Embriaguez e intoxicação 

1. Quem, pelo menos por negligência se colocar em estado de 

inimputabilidade derivado da ingestão ou consumo de bebida alcoólica ou 

de substância tóxica e, nesse estado, praticar um facto ilícito típico  

previsível é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa 

até 600 dias. 

2. A pena não pode ser superior à prevista para o facto ilícito praticado, 

ficando a ela limitada nos casos em que a hipótese se configurar. 

3. O procedimento criminal depende de queixa ou de acusação particular 

se o procedimento pelo facto ilícito típico praticado também dependesse de 

uma ou de outra.” 

  Qualquer das opções acima, cumpririam a função de minimizar os resquícios 

de responsabilidade penal objetiva, que contradizem e afrontam visceralmente os postulados 

garantistas decorrentes de conquistas modernas, tais quais a legalidade e a culpabilidade, e 

simultaneamente compatibilizar as exigências dogmáticas com as necessidades político-

criminais. O que não se pode é utilizar-se da teoria da actio libera in causa como suporte de 

fundamentação para a punição do ébrio, pois, diante do caráter excepcionalizante de tal 

construção teórica, exige-se uma interpretação restritiva, apenas aplicável aos delitos dolosos 

nos casos de embriaguez preordenada, e ainda, nos crimes praticados em estado de 
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embriaguez voluntária ou culposa, desde que se utilize uma acepção mais ampla de ação livre 

na causa e que haja uma relação de causalidade subjetiva expressa na previsibilidade do 

resultado. Caso contrário, a aplicação da pena não passará de mero exercício de arbítrio 

estatal. 
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Conclusões 

   

1. A culpabilidade representa um conceito central do qual não pode se afastar 

o Direito Penal contemporâneo, que o incorporou a título de garantia limitadora do exercício 

do jus puniendi estatal. A culpabilidade assume três dimensões distintas, mas que se 

entrelaçam nessa função garantista,a saber: a culpabilidade-princípio, culpabilidade-limite da 

pena, e a culpabilidade como elemento do crime; 

1.1 Como princípio, a culpabilidade representa um dos mais relevantes 

axiomas do garantismo penal, que na tentativa de compatibilizar a proteção de bens jurídicos 

e a tutela dos direitos e garantias individuais fundamentais, apresenta desdobramentos 

indispensáveis à construção de uma dogmática jurídica comprometida com valores basilares 

do Estado Moderno, notadamente com a Justiça e a Segurança Jurídica. 

1.1.1 Em sua primeira implicação, o princípio da culpabilidade proíbe que a 

pena ultrapasse a pessoa do condenado, tendo sido consubstanciado no art. 5º, inciso XLV, da 

Constituição Federal em vigor. 

1.1.2 Simultaneamente, o aludido princípio rompe com a arbítrio estatal ao 

estatuir a responsabilidade penal pelo fato, e não pela conduta de vida. Inobstante a 

culpabilidade implique em um juízo de valor acerca do agente violador da norma jurídica, 

essa valoração se restringe à prática da conduta delituosa especificamente, não sendo legítimo 

que o Estado puna alguém pelas suas opções de vida, salvo se, dentre essas opções, houver a 

comprovação da prática de crime. 

1.1.3 Ademais, o princípio da culpabilidade se manifesta na 

inadmissibilidade de responsabilidade penal objetiva, sendo sempre a aplicação de pena 



 

 

135
 
 
 

 
 

 
 

precedida da constatação de dolo ou culpa strictu sensu, rompendo assim paradigmas vigentes 

no Direito Penal Medieval, que simbolizaram a face mais obscura do terror penal. 

1.2  Mas a culpabilidade não foi estudada apenas em sua função legitimadora 

da aplicação da pena. Assinalou-se também o seu aspecto limitativo, no sentido da correlação 

existente entre os princípios da culpabilidade e da proporcionalidade. Observou-se que o 

próprio art. 59, do atual CPB, visualizando a culpabilidade em sua conotação subjetiva a fixou 

como parâmetro para a fixação da pena-base. 

1.3 Ademais, a face mais evidente da culpabilidade foi aquela pela qual se 

lhe reconheceu a indispensável função na estrutura ôntica do delito. A culpabilidade, como 

elemento do crime, foi conceituada como juízo de reprovação pessoal ao autor do injusto que, 

podendo agir de acordo com o Direito, fez a livre opção por contrariá-Lo. O estudo da 

culpabilidade, nesse particular, mostrou que seu fundamento reside na capacidade do agente 

de motivar-se segundo os preceitos normativos, superando os clássicos postulados livre-

arbitristas que apelando para aspectos metafísicos impunham uma realidade em virtude da 

qual poderiam advir conseqüências de grande relevo aquele que praticara conduta típica. 

1.4 O estudo do desenvolvimento histórico da culpabilidade permite concluir 

que ele motivou e acompanhou sempre o desenvolvimento da própria teoria do crime. Num 

primeiro momento, agir de maneira culpável era agir com dolo ou culpa, posto que vigia uma 

concepção meramente subjetiva da culpabilidade. O fim do século XIX e o início do século 

XX trouxeram consigo os trabalhos de FRANK que enriqueceram tal conceito, inserindo nele 

o elemento identificado como potencial consciência da ilicitude. Até aí, a imputabilidade, ou 

seja, o conjunto de atributos pessoais que permitiam ao agente compreender o caráter ilícito 

do fato e/ou autodeterminar-se de acordo com essa compreensão era tida apenas como 
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pressuposto da culpabilidade. Foi apenas com a obra de WELZEL, e com a proposição e 

adoção da teoria finalista da conduta que a imputabilidade passou a integrar a culpabilidade. 

1.5 Partindo da concepção meramente normativa da culpabilidade 

notabilizada por WELZEL, o dolo e a culpa migraram para o tipo penal, reestruturando-se a 

culpabilidade, que passou a ser integrada apenas por elementos normativos, a saber: 

imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Essa 

reorganização trouxe a culpabilidade um lugar de ainda mais destaque já que sua configuração 

diante dessa nova realidade exige muito mais atenção do intérprete. Ser culpável não é mais 

agir com dolo ou culpa. A constatação desses elementos é realizada agora em um primeiro 

momento: o do juízo de tipicidade. 

2. Dentre os elementos da culpabilidade, mereceu destaque a imputabilidade 

que, conforme anteriormente exposto, foi pela primeira vez inserida na estrutura da 

culpabilidade. Vários autores dela se ocuparam, e, sinteticamente pode ser compreendida 

como o conjunto de atributos pessoais – biológicos e psicológicos – em razão dos quais 

alguém pode ser considerado “capaz” de Direito Penal, ou seja, a imputabilidade é o conjunto 

de atributos que leva alguém a ser responsabilizado criminalmente. Daí a triangulação 

existente entre imputabilidade, responsabilidade e capacidade. 

3. A imputabilidade como elemento primeiro do juízo de culpabilidade 

reflete uma motivabilidade, ou seja, a capacidade do agente de adotar um dado 

comportamento diante do preceito normativo, em virtude das suas faculdades intelectiva e 

volitiva, razão pela qual a constatação da imputabilidade não prescinde da capacidade de 

entender o caráter ilícito da conduta e/ou da capacidade de autodeterminação segundo esse 

entendimento, no momento da prática da conduta típica e antijurídica.  
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3.1 Em virtude do seu aspecto dinâmico, uma exigência dogmática 

imprescindível à segurança jurídica é o princípio da coincidência. Ora, se em virtude de 

algum evento, tal como doença mental ou mesmo perturbação da saúde mental, ou 

embriaguez, o agente pode ser imputável em um dado momento e inimputável em outro, nada 

mais coerente que a aferição da imputabilidade guarde pertinência com o momento em que a 

conduta delituosa foi praticada. O princípio da coincidência exige essa contemporaneidade 

entre a imputabilidade e a prática da conduta lesiva ao bem jurídico. 

3.2 Três são os sistemas de aferição da imputabilidade. O primeiro deles 

desconsidera o grau de maturidade e desenvolvimento psíquico do agente para privilegiar o 

seu aspecto biológico. No caso do Direito brasileiro, esse sistema biológico é utilizado para a 

determinação da inimputabilidade dos menores de dezoito anos, que, ex-vi do art. 228, da 

Constituição Federal e do art. 27, do CPB são inimputáveis, ficando sujeitos à legislação 

especial, ou seja, ao E.C.A. – Estatuto da Criança e do Adolescente, veiculado pela Lei nº 

8.069/90. 

Em outro extremo, pelo sistema psicológico atribui-se responsabilidade penal 

desde que o agente possua capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta e 

também possa de acordo com essa compreensão autodeterminar-se. E, por fim, o sistema 

biopsicológico que vige no Direito Pátrio quanto aos demais casos de inimputabilidade, 

sobretudo naqueles que envolvem variação da normalidade do ambiente psíquico-espiritual do 

agente e sua higidez e sanidade mental, tendo em vista que a carta magna do delinqüente 

brasileiro disciplina que o agente é inimputável quando, por doença mental, desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, não puder compreender o caráter ilícito de sua conduta ou 

determinar-se de acordo com essa compreensão. E ainda dispondo o mesmo Código que, se a 

perturbação da saúde mental reduzir essa(s) capacidade(s) a imputabilidade deve ser 
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diminuída, sendo imperiosa a aplicação de pena minorada de 1/3 a 2/3, consoante art. 26 e 

respectivo Parágrafo Único. 

4. Restou evidenciado que a (in)imputabilidade se manifesta em diversas 

situações, sendo algumas delas tratadas pelo Código Penal com singeleza incompatível com a 

sua natureza, tal como ocorre com a emoção e a paixão, mas sobretudo com a embriaguez, 

cuja interface com o crime fica sobejamente comprovada, tanto em seu aspecto etiológico 

como funcional. 

4.1 Nítida a constatação de que o consumo de álcool e substâncias de efeitos 

análogos, ao suprimir ou reduzir os freios inibitórios, findam por constituir verdadeira mola 

propulsora às práticas delitivas. Em suas diversas espécies e graus, a embriaguez não se 

confunde com o alcoolismo que guarda um caráter permanente e patológico que exige do 

Estado e da Sociedade cada vez mais atenção, sobretudo porque decorrente do uso de 

substância socialmente aceita.  

4.2 Em suas espécies, a embriaguez pode ser preordenada, voluntária, 

culposa ou acidental. Aquela se caracteriza quando o agente ingere a bebida ou a substância 

estupefaciante como “ato inicial” que culminará em uma conduta lesiva ou mesmo para 

preparar uma escusa absolutória. A embriaguez voluntária, por seu turno, é aquela em que o 

agente deseja se embriagar, contudo não tem a intenção de praticar qualquer delito. Culposa é 

a embriaguez decorrente do descuido do agente que, embora não tenha a intenção de 

embriagar-se, é imprudente e acaba ingerindo mais álcool ou substância de efeitos análogos 

que o suportado pelo seu organismo. E, finalizando, a embriaguez acidental é aquela 

decorrente de caso fortuito – situações imprevisíveis – ou de força maior, hipóteses em que o 

agente é obrigado a beber, por exemplo. 
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4.3 Inequivocamente, a ingestão de álcool ou o consumo de substância de 

efeitos análogos produz considerável efeito no psiquismo do agente, ora privando-o ora 

turbando alguma(s) de sua(s) faculdade(s) cognitiva e volitiva, efeitos esses que repercutem 

na imputabilidade. Nesse ponto, a embriaguez pode ser completa, quando retira 

completamente do agente alguma ou ambas as faculdades de que ora se trata; ou incompleta, 

quando apenas turba parcialmente o seu ambiente psicológico. A aferição da embriaguez 

completa ou incompleta, inobstante se paute pela verificação do alcoolemia ou alcoolimetria – 

nível de álcool no sangue – não é o único parâmetro a ser seguido. A constatação da 

embriaguez e seu grau correspondente é um dos mais complexos diagnósticos da Medicina 

Legal, conforme se infere dos anexos do presente trabalho. 

5. Se é verdade que a imputabilidade, na concepção finalista de conduta, 

integra o conceito de culpabilidade, restando essa última inexistente quando aquela ausente, 

também verdadeiro é que a doutrina apresenta solução legal muito simplista ao problema do 

cometimento de ato lesivo a bem jurídico penalmente protegido quando o agente está sob o 

efeito de álcool ou substância de efeitos análogos, por invocação da teoria da actio libera in 

causa, sistematizada pelos práticos italianos para solucionar determinadas hipóteses em que o 

agente se colocava em estado de incapacidade psíquica com a finalidade de preparar uma 

escusa absolutória. 

5.1 Inicialmente, essa teoria foi proposta baseando-se em um modelo 

excepcional de imputação em que se adiantava o momento do juízo de reprovação próprio da 

culpabilidade do momento da conduta lesiva propriamente dita para o momento da ação 

precedente, ou seja, para o momento em que o agente livremente se colocou em estado de 

inimputabilidade. Entretanto, essa excepcionalidade sugerida pela teoria da actio libera in 

causa caracterizou-se como violadora dos princípios da culpabilidade e da legalidade estrita, 
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conquistas inafastáveis do Direito Penal Moderno, sobretudo porque admitia a violação do 

princípio da coincidência pelo qual se exige que a aferição da culpabilidade do agente seja 

realizada no momento em que o crime foi praticado. Diversos outros modelos foram 

propostos. O modelo da tipicidade vincula o castigo do autor à conduta causadora da exclusão 

da culpabilidade, que se interpreta como uma causação dolosa, que se baseia no paralelismo 

com a autoria mediata. Outro modelo proposto é o da extensão, que apresenta uma estrutura 

funcionalista, na qual a inclusão do estado de incapacidade psíquica nos casos de “actio libera 

in causa” como objeto de reprovação da culpabilidade se justifica pela sua contrariedade com 

o Direito. E, por fim, o modelo do injusto material, que é um modelo alternativo de 

interpretação do princípio da coincidência e propõe a ampliação do próprio injusto. Para tal 

modelo, o injusto não se limita apenas à conduta descrita no tipo penal, mas alcança também 

outros comportamentos correlatos. 

5.2 Reconhecendo as falhas uns dos outros, mais modelos foram propostos 

para legitimar a aplicação de pena nesses casos. Entretanto, observe-se que a teoria que surgiu 

com uma destinação específica, logo passou a ser utilizada para justificar a punição dos 

delitos praticados em estado de embriaguez voluntária e de embriaguez culposa, como foi o 

caso da legislação brasileira.  

5.3 Na atualidade, a actio libera in causa situa-se em um movimento 

doutrinário pendular que varia entre sua extensão – proposta pelo Código Penal Espanhol e a 

sua extinção – tal como sinalizada pelo Direito Penal Alemão em sentença de 1996. 

6. Com efeito, a teoria da actio libera in causa surge como supedâneo 

legitimante da condenação daqueles que se colocaram em estado de inimputabilidade com a 

finalidade de praticar crime, ou de preparar uma escusa absolutória. A doutrina viu nessa 

teoria um instrumento a ser ampliado e que legitimaria também a punição do crime praticado 
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em embriaguez voluntária e em embriaguez culposa, não fazendo as ressalvas atinentes à 

previsibilidade do resultado lesivo, e, com isso, incidindo em responsabilidade penal objetiva. 

7. Dentre todos os modelos propostos, o que menor contradição apresenta ao 

sistema jurídico-penal é o modelo da tipicidade, que estabelece paralelismo entre “actio libera 

in causa” e autoria mediata. Esse modelo fornece o suporte teórico necessário para que se 

puna – sob o delineamento teórico de que se trata – a infração praticada em embriaguez 

preordenada, inclusive com a agravante, como é o caso do Direito Brasileiro (art. 61, II, “l”, 

do CPB), pois quando ingere o álcool o agente conscientemente se determina a prática delitiva 

ou pretende escusar-se de responsabilidade, razão pela qual torna-se instrumento de si mesmo. 

8. Já no que diz respeito à embriaguez voluntária e a embriaguez culposa, 

existe um hiato entre a ingestão do álcool e o cometimento do delito que só pode ser 

preenchido pela previsibilidade do resultado lesivo, sendo inconcebível a redação do art. 28, 

do atual CPB, já que nenhuma ressalva é realizada sobre a previsibilidade do evento lesivo, 

que constitui conditio sine qua non à configuração do dolo e da culpa strictu sensu. 

9. O Código Penal Brasileiro também faz jus a críticas quanto ao tratamento 

dispensado à embriaguez acidental, que apenas em sua manifestação na forma completa 

acarreta a exclusão da culpabilidade. No caso, forçoso reconhecer que a punição da infração 

praticada em estado de embriaguez acidental incompleta não encontra suporte na actio libera 

in causa já que não há qualquer resquício de liberdade na causa da embriaguez, que foi 

determinada por caso fortuito ou força maior. 

10. Diante das incongruências apontadas violadoras do sistema axiomático 

do garantismo jurídico, propõe o autor a adoção de uma das duas medidas a seguir elencadas, 

que propiciem uma compatibilização das exigências dogmáticas com as necessidades político-

criminais. 
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10.1 A primeira delas, seria a alteração da redação do art. 28, inciso II do 

Código Penal, que deveria expressamente exigir como condição de punibilidade da conduta a 

previsibilidade do resultado lesivo; ou 

10.2 A segunda, consistente em adoção de método semelhante ao doDireito 

Penal  Alemão ou mesmo do Direito Penal Português que instituíram a embriaguez como 

delito autônomo, tal como evidenciado no item 6.3. 
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