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Resumo: O autor expõe e defende a sua concepção, segundo a qual as neces- 

sidades preventivas gerais e especiais devem ser acrescentadas à culpabilidade em 

sentido tradicional, formando uma nova categoria no sistema do delito, a “res- 

ponsabilidade”. 

Palavras-chave: culpabilidade; estado de necessidade; imputabilidade; pre- 

venção; funcionalismo. 

 

1. O princípio da culpabilidade como espinha dorsal da 
imputação objetiva e subjetiva 

Nenhuma categoria do direito penal é tão controvertida quanto a culpa- 

bilidade, e nenhuma é tão indispensável. Ela é controvertida, por uma série de 

mal-entendidos; indispensável, por constituir o critério central de toda imputa- 

ção. Essa imputação de um acontecimento exterior a um homem determinado – 

e, no futuro, talvez também a pessoas jurídicas1 – é o objeto único da dogmática 

jurídico-penal. É por isso que não pode existir direito penal sem princípio da 

culpabilidade; é possível conferir a este outra denominação, mas não se pode 

eliminá-lo. 

Adiante-se uma palavra arespeito dos mal-entendidos que desde há tempo 

sobrecarregam o conceito de culpabilidade no direito penal. Se alguém comete 

um crime – por exemplo, pratica um roubo, ou mata uma pessoa – temos um acon- 

tecimento cuja relevância transcende ao direito penal. Tal fato apresenta dimen- 

sões sociais, éticas, religiosas, por vezes mesmo políticas e metafísicas, as quais 

tentamos englobar sob o conceito de culpabilidade. Para conferirem à sua disci- 

plina uma aura superior, tentaram os penalistas, comumente, apoiar-se em ciên- 

 
Reichsgericht (Tribunal do Reich) em matéria penal; nm = número de margem; StGB = 
Strafgesetzbuch (Código Penal alemão); StPO = Strafprozeßordnung (Código de Processo Pe- 
nal alemão); ZStW = Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 

1. Referências sobre a discussão a respeito de medidas penais contra corporações, Roxin,AT,3. 
ed., 1997, vol. I, § 8, nm. 59-62. 
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cias como a Teologia, a Filosofia ou a Sociologia, transportando a noção de cul- 

pabilidade ali existente para o campo do direito penal; ou buscaram orientação 

nas ciências da natureza, que desconhecem qualquer culpabilidade, e tentando 

outorgar ao direito penal o ideal de exatidão, sem conceito de culpabilidade, a elas 

inerente. Todas essas abordagens são caminhos errados. Ao direito penal não im- 

portam os conceitos de culpabilidade de outras disciplinas, muito menos da 

metafísica. O juiz penal não exerce a magistratura como representante da divin- 

dade, não se podendo permitir juízos éticos com mais caráter vinculante do que 

possuem as concepções morais do cidadão normal, juridicamente leigo. As ques- 

tões de culpabilidade, tais como são tratadas na grande literatura,2 podem con- 

sistir em um objeto legítimo da Filosofia do Direito; esta, porém, é um setor da 

Filosofia, não da Ciência Jurídica. 

A dogmática jurídico-penal – e com isto retorno à minha afirmativa aci- 

ma feita – interessa-se, unicamente, por determinar sob que pressupostos e em 

que medida alguém pode ser responsabilizado por um comportamento social- 

mente lesivo, de maneira que se apliquem as sanções desse ramo do direito. Na 

determinação dessa responsabilidade, o princípio da culpabilidade não desem- 

penha um papel exclusivo, mas de qualquer maneira muito destacado. Ele não só 

é um elemento central daquela categoria do delito, que hoje é chamada, de modo 

exclusivo e inexato, de “culpabilidade”, e sob a qual agrupamos matérias como a 

imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude etc. Ele atua com grande efi- 

ciência já no plano do injusto, onde possui a tarefa de excluir as causações decor- 

rentes de mero acaso.3 A eliminação do acaso e a superação do direito penal de 

resultado são, historicamente, as maiores conquistas do princípio da culpabilida- 

de. Somente após se haver determinado que a causação do resultado não é fruto 

do acaso, mas decorreu, de modo objetivamente imputável, do comportamento 

 
2. No livro Verbrechen und Strafe, 1995, apresenta Schmidhäuser uma seleção de obras impor- 

tantes segundo uma perspectiva jurídico-penal. 

3. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 7, nm. 57. 
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do autor, é que se formulará a outra pergunta – também a ser respondida com aju- 

da do princípio da culpabilidade – quanto a se a constituição interior do agente 

permite uma imputação subjetiva, se ele é “culpável”, no sentido corrente da pa- 

lavra.4 O princípio da culpabilidade é, portanto, a espinha dorsal tanto da impu- 

tação objetiva como subjetiva. 

2. O aspecto externo do princípio da culpabilidade: a 
exclusão do acaso 

Neste estudo, desejo ocupar-me, especialmente, da imputação subjetiva, 

a qual hoje se associa ao conceito de culpabilidade, quase que exclusivamente. 

Ainda assim, gostaria de adiantar algumas observações a respeito deste aparente 

paradoxo que é a relevância do princípio da culpabilidade já para o injusto. A ex- 

clusão do acaso, que caracterizei como o aspecto externo do princípio da culpabi- 

lidade, é efetivada, segundo a opinião atualmente dominante, através da chama- 

da teoria da imputação objetiva. Cursos causais só serão imputados na medida 

em que representarem a realização de um risco não permitido criado pelo autor.5 

Se tal não for o caso, o resultado é atribuído ao acaso, isentando-se o autor de 

responsabilidade por sua provocação. 

Esta conclusão, que parece quase óbvia, é na verdade o resultado de um 

desenvolvimento que somente nos últimos 30 anos ocorreu na dogmática penal. 

Ainda em minha época de estudante, na década de cinqüenta, tratava-se o pro- 

blema do acaso quase que unicamente nos delitos culposos, sendo ele resolvido 

através de conceitos como a“previsibilidade”6 ou a “evitabilidade”,7 com que ainda 

 
4. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 1. 

5. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 11, nm. 44, 47 et seq.; também de minha pena, foi publicada 
em português uma pequena monografia sobre a imputação objetiva (Funcionalismo e imputação 
objetiva, trad. Luís Greco, 2002). 

6. Jescheck; Weigend, AT, 5. ed., 1996, § 55 II 3. 

7. Maurach; Gössel, AT, 7. ed., 1989, vol. 2, 43/17 et seq. 
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hoje nos deparamos na teoria do crime culposo. Eles se mostram, contudo, pou- 

co adequados para excluir o acaso. Pois quase tudo que é possível é previsível; e 

uma vez que fatos do acaso sempre voltam a realizar-se, eles também são previsí- 

veis. Evitáveis, eles igualmente o são, bastando que se deixe de praticar a ação que 

os possibilita. Somente quando se formular a pergunta quanto a se o resultado 

decorre de um risco não permitido criado pelo autor é que se terá o problema do 

acaso sob controle, apreendendo-se de modo dogmaticamente correto o aspecto 

externo do princípio da culpabilidade.8
 

A circunstância de que o princípio da culpabilidade nos forneça a metade 

de seus frutos – permita-se-me esta quantificação, de caráter eminentemente 

retórico – já no plano do injusto não pode desorientar-nos. Afinal, o ilícito como 

um todo se encontra entre os pressupostos da culpabilidade, isto é, entre os fatos 

que fundamentam o juízo de culpabilidade; e aquilo que exclui o ilícito exclui, 

obviamente, também a culpabilidade. 

Gostaria de mencionar, ademais, que a teoria da imputação objetiva de 

maneira alguma se esgota em sua função como aspecto externo do princípio da 

culpabilidade. Muito além disso, ela abrange, numa estruturação sistemática, 

outros princípios de imputação objetiva, entre os quais, além do princípio da cul- 

pabilidade, desejo mencionar os princípios da autonomia da vítima e da atribui- 

ção a um âmbito de responsabilidade de terceiros. Se alguém entrega a outrem 

heroína, vindo este a falecer, ou se alguém infecta seu parceiro com Aids, tendo- 

o esclarecido previamente a respeito da doença, nada disso se trata de frutos do 

acaso. Mas tais acontecimentos não são imputados, uma vez que a autonomia da 

vítima a isto se opõe.9 E se a vítima, levada a um hospital por motivo de lesões 

corporais, morre em decorrência de um corte errôneo realizado por um cirurgião 

 
8. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 24, nm. 13. 

9. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 11, nm. 94, 108; é controvertido, mas o caso da Aids em 
verdade deve ser considerado uma heterocoloção em perigo consentida. 
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inepto, ou de uma troca de medicamentos, isto não precisa ser fruto do acaso. Mas 

a imputação ao primeiro causador ficará restringida pelo âmbito autônomo de 

responsabilidade do médico.10 Ambos os princípios, que deveriam ser comple- 

mentados por outros,só podem ser aqui mencionados exemplificativamente,sendo 

bastante controvertidos em seus detalhes. Eles podem ilustrar como a teoria da 

imputação objetiva vai bem além do aspecto externo do princípio da culpabilida- 

de, constituindo um cosmo de diversos princípios sociais de ordenação, em cujo 

desenvolvimento sistemático consiste a moderna teoria do ilícito. 

3. A culpabilidade como realização do injusto apesar de 
idoneidade para ser destinatário de normasNT1

 

Chego, agora, aos pressupostos internos da imputação que são atualmen- 

te tratados na categoria sistemática autônoma da “culpabilidade”. Que constitui- 

ção subjetiva deve apresentar o autor, para que se possa falar de “culpabilidade” 

neste sentido? A resposta, hoje freqüentemente formulada da perspectiva do con- 

ceito normativo de culpabilidade, segundo a qual a culpabilidade é “reprovabili- 

dade”,11 não esclarece a questão. Poder-se-ia da mesma forma dizer que a culpa- 

bilidade é imputabilidade subjetiva. Estes conceitos abrangentes, mas vazios de 

conteúdo, não dizem nada a respeito do que é que se está, afinal, reprovando ou 

imputando subjetivamente. 

10. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 11, nm. 115. 

NT1 A expressão alemã é normative Ansprechbarkeit. Ansprechbarkeit é a substantivação do ad- 
jetivo ansprechbar, que significa a qualidade daquele com quem se pode falar, a possibilidade 
de alguém ser destinatário de determinada mensagem. Daí porque desdobrei, de modo tal- 
vez insatisfatório, a sucinta formulação alemã em algo mais longo, mas que pelo menos pare- 
ce-me guardar estreita correspondência semântica com o original: a idoneidade para ser. Outras 
propostas seriam a de Díaz y García Conlledo, em Roxin, Derecho penal – Parte general, 1997, 
p. 807: “asequibilidad normativa”; e a de Cirino dos Santos, A moderna teoria do fato punível, 
2000, p. 212:“dirigibilidade normativa”, que dificilmente explicitam de modo correto a idéia 
contida na expressão original. 

11. Assim a formulação dominante na jurisprudência, extraída da fundamental decisão BGHSt 
2, p. 194, p. 200. 
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Minha concepção, que sempre venho defendendo, diz: a culpabilidade, 

para o direito penal, é a realização do injusto apesar da idoneidade para ser desti- 

natário de normas e da capacidade de autodeterminação que daí deve decorrer.12 

Para demonstrá-lo em um exemplo trivial: se parto da premissa de que ultrapas- 

sar um sinal vermelho é um crime, e se vejo uma pessoa esperar, impecavelmente, 

até que o sinal se torne verde, mas ao fim, porque deseja pegar um trem, esta pes- 

soa ultrapassa o sinal vermelho a uma velocidade acelerada,ela agiu culpavelmente. 

Pois o fato de ficar ela, de início, corretamente parada diante do sinal vermelho 

mostra com clareza que ela podia compreender a mensagem normativa “deve-se 

aguardar diante do sinal vermelho” e determinar o seu comportamento segundo 

essas exigências. Esta pessoa é idônea para ser destinatária da norma. Se ela ainda 

assim atravessa a rua, age culpavelmente. 

Tomemos o exemplo contrário: se uma pessoa cujo desenvolvimento in- 

telectual se encontra no nível de uma criança pequena não consegue compreen- 

der a mensagem expressada por um sinal vermelho, sendo incapaz de entender, 

in abstracto, porque certas vezes não se podem atravessar as ruas, esta pessoa não 

é idônea para ser destinatária de normas e, em virtude disso, inculpável. O mes- 

mo vale se uma pessoa em si intelectualmente normal, num arroubo de emoção, 

perde todas as instâncias de controle psíquico e, com elas, a capacidade de 

autodeterminar-se.NT2 Ela pode, é verdade, enxergar e compreender o sinal de 

trânsito, mas a norma não alcança o seu aparato de determinação psíquica, uma 

vez que, graças à perda de qualquer capacidade de autocontenção, irrompe pelas 

ruas em um ódio cego. 

É fácil observar que este modelo também pode explicar a exclusão de cul- 

pabilidade no caso do erro de proibição inevitável. Aquele que simplesmente não 

12. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 3. 

NT2 O StGB alemão, ao contrário de nosso CP, art. 28, I, não contém qualquer norma (aliás de 
duvidosíssima, se bem que poucas vezes discutida, constitucionalidade) excluindo o caráter 
eximente da emoção ou paixão. 
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consegue reconhecer que faz algo proibido – seja por ser originário de um país 

com regras completamente distintas, seja porque o dispositivo penal se lhe apre- 

senta como algo completamente remoto, seja porque a jurisprudência até então 

considerava este comportamento algo permitido – a um tal sujeito, a norma não 

pode dirigir-se de maneira que influencie o seu comportamento, de modo que 

ele é inculpável. 

4. Outras concepções de culpabilidade 

Naturalmente existem muitas outras concepções de culpabilidade, que 

concorrem com esta que, de modo bem simplificado, acabo de esboçar. Três ori- 

entações bastante influentes definem a culpabilidade ou como ânimo juridica- 

mente desaprovado, ou como ter de responder pelo próprio caráter, ou como uma 

adscrição segundo exigências preventivo-gerais.Uma discussão mais aprofundada 

exigiria um livro. Mas também no limitado espaço de que aqui disponho é possí- 

vel apontar alguns aspectos centrais de crítica. 

4.1 A culpabilidade como ânimo merecedor de repreensão 

A teoria segundo a qual a culpabilidade consiste no ânimo reprovável do 

autor obteve, em adesão a Gallas,13 vários defensores na literatura (por exemplo, 

Jescheck,14 Wessels15 e Schmidhäuser16 ). Não adentrarei nas variações desta 

concepção, limitando-me a três críticas fundamentais.17 Primeiramente, o crité- 

rio da reprovação ou do merecimento de repreensão, que deveria caracterizar o 

ânimo do autor culpável, não contém qualquer parâmetro de conteúdo para que 

 
13. Gallas, ZStW 67 (1955), p. 45. 

14. Jescheck; Weigend, AT, 5. ed., 1996, § 38 II 5. 

15. Wessels; Beulke, AT, 28. ed., 1998, nm. 401. 

16. Na formulação mais recente: Schmidhäuser, Jescheck-FS, 1985, p. 485 et seq. 

17. Mais aprofundadamente Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 24 et seq. 
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se possa avaliar o alegado déficit de ânimo. Aquilo que existe de reprovável no 

ânimo do autor e os motivos para uma tal reprovação – nada disso está contido no 

conceito do merecimento de repreensão. Não se vai em nada mais além do que a 

reprovabilidade, que já chamamos de vazia de conteúdo. Em segundo lugar, a tese 

da culpabilidade enquanto desvalor de ânimo não se adapta à culpa inconsciente; 

se o autor sequer percebe que realiza um tipo, o fato não representa nenhum acon- 

tecimento psíquico, não sendo possível tampouco apontar qualquer ânimo refe- 

rido ao fato que pudesse ser objeto da reprovação. Em terceiro lugar, a concepção 

não me convence sequer nos delitos dolosos: se um chacinador (Massenmörder) 

inimputável pratica atos revoltantes e cruéis, considero o ânimo que aqui se ex- 

pressa por certo reprovável. Se os motivos do autor são torpes, e se ele pode ser 

responsabilizado pela torpeza de seu ânimo, são duas questões que não se con- 

fundem. É errado, portanto, atribuir a um assassino doente mental (assim como 

também à maioria dos outros autores dolosos inimputáveis) um ânimo impassí- 

vel de qualquer crítica. Eles são absolvidos não por seu ânimo leal ao direito, mas 

pela falta de idoneidade para serem destinatários de normas. 

4.2 A culpabilidade como ter de responder pelo próprio caráter 

Uma teoria que remonta a Schopenhauer18 vê na culpabilidade o ter de 

responder pelo próprio caráter, o qual se revela através do fato. Todos são respon- 

sáveis pela própria personalidade, que se expressa no delito, pouco importando 

que circunstâncias levaram o autor a tornar-se aquilo que ele é. Entre os defenso- 

res desta concepção encontram-se Dohna19 e Heinitz,20 principalmente Engisch21
 

 
18. Schopenhauer, Über die Freiheit des Willens (1839), Sämtliche Werke, ed. Frh. v. Löhneysen, 
1962, vol. 3, p. 618. 

19. Graf Zu Dohna, ZStW 66 (1954), p. 505 et seq., 508. 

20. Heinitz, ZStW 63 (1951), p. 57 et seq., 74. 

21. Engisch,Die LehrevonderWillensfreiheitinderstrafrechtsphilosophischen DoktrinderGegenwart, 
1963, p. 57 et seq., 74 (2. ed., 1965). 
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e, na atualidade, o penalista português Figueiredo Dias,22 que defende uma va- 

riante existencialista deste modelo de culpabilidade, segundo a qual o homem 

decide o seu próprio ser, isto é, a sua essência, sendo por ela responsável. 

Contra este posicionamento, que seduz por sua conseqüência e decisão, 

devem ser levantadas duas reservas. Primeiramente, a tese segundo a qual todos 

devem responder pelo próprio caráter não deixa de ser uma afirmativa interes- 

sante; ela não pode, entretanto, ocultar a ausência de qualquer fundamentação 

definitiva. Uma reflexão mais sóbria trará argumentos convincentes contra ela. 

Afinal, se existe total acordo a respeito de que anomalias físicas (como uma cor- 

cunda, uma paralisia ou a cegueira) não podem ser reprovadas àquele que as por- 

ta, então não se compreende o porquê de se dispensar tratamento diverso a ano- 

malias psíquicas. Isto vale independentemente de serem os defeitos psíquicos 

inatos ou decorrentes de condições de socialização desfavoráveis; pois, como diz 

a linguagem cotidiana, de modo bastante correto, a pessoa portadora de tais fal- 

tas não é culpada por isso.23 O segundo argumento contra a teoria da culpabilida- 

de referida ao caráter diz respeito à sua incapacidade de explicar satisfatoriamen- 

te o caso mais incontroverso de ausência de culpabilidade, a inimputabilidade. 

Pode haver exemplos de ações decorrentes de lesões cerebrais, estranhas à perso- 

nalidade do agente e por isso também inculpáveis, segundo esta concepção. Mas, 

em regra, a ação de uma pessoa inimputável é expressão de uma personalidade, 

por exemplo, esquizofrênica, psicótica ou altamente neurótica, ou seja, justamente 

expressão de sua personalidade. Se cada qual tem de responder pela própria per- 

sonalidade, pouco importando como ela seja, não é mais possível explicar a 

exculpação deste autor.24
 

 
22. Figueiredo Dias, ZStW 95 (1983), p. 240, p. 242; exposição detalhada em seu livro Liberda- 
de, culpa, direito penal, 2. ed., 1983. 

23. Cf., por exemplo, a crítica a Engisch em Arthur Kaufmann, Das Schuldprinzip, 2. ed., 1976, 
p. 279 et seq. 

24. Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 31 et seq. 
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4.3 A culpabilidade como atribuição segundo necessidades 

preventivo-gerais 

O conceito funcional de culpabilidade, de Jakobs,25 segundo o qual a cul- 

pabilidade e exigências de prevenção geral são idênticas, também tem sido objeto 

de viva discussão nos últimos anos. Para esta concepção, a culpabilidade de um 

autor não depende de suas qualidades psíquicas, mas de ser a punição do autor 

indicada ou não para estabilizar a confiança na ordem social. Se for possível tratar 

com sucesso um criminoso compulsivo, incapaz de controlar-se, a paz social po- 

derá ser restabelecida através da internação num estabelecimento de cura. Não se 

precisará da pena, o autor poderá ser declarado inculpável. Se inexistir, porém, a 

possibilidade de tratá-lo, não se pode reconhecer a eficácia exculpatória desta 

perturbação motivacional, de maneira que, por considerações preventivo-gerais, 

o autor terá de ser declarado culpável, devendo ser punido. 

Esta concepção deve ser rechaçada, uma vez que do conceito de culpabi- 

lidade ela conserva unicamente o nome; em verdade, ela já o abandonou, funda- 

mentando a imputação subjetiva unicamente nas necessidades de prevenção ge- 

ral. Como ainda pretendo explicar, não nego que a imputação subjetiva seja in- 

fluenciada também por exigências de prevenção geral. É inaceitável, porém, re- 

duzi-la a esta dimensão, admitindo a culpabilidade e a punição unicamente por- 

que, para dizê-lo com Jakobs, tal pareça socialmente útil para um “exercício de 

fidelidade ao direito”. Pois o indivíduo não é mais tratado segundo a medida de 

sua própria personalidade, mas unicamente enquanto instrumento dos interes- 

ses sociais. Uma tal instrumentalização viola a dignidade humana, não podendo 

já por este motivo fornecer uma concepção de culpabilidade bem fundada.26
 

 
25. Jakobs, AT, 2. ed., 1991, p. 17-18 et seq. 

26. Jakobs responde a esta crítica (em: Das Schuldprinzip, 1993, p. 30), afirmando que ele unica- 
mente descreve as instrumentalizações presentes nas concepções dominantes de culpabilidade. 
Eu, contudo, questiono que nosso direito penal se fundamente sobre um tal conceito de culpabi- 
lidade violador da dignidade humana. 
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5. Idoneidade para ser destinatário de normas, poder- 
agir-diversamente e livre-arbítrio 

Insisto, portanto: a culpabilidade consiste no agir ilícito apesar da idonei- 

dade para ser destinatário de normas. Esta teoria é também a que melhor se adapta 

ao sentido literal do § 20 StGB.NT3 Pois tanto aquele que é“incapaz de compreender 

o caráter ilícito do fato” como aquele que não está em condições de “agir segundo 

esta compreensão” carecem de idoneidade para serem destinatários de normas. A 

falta de capacidade de compreensão, bem como de autocontrole e orientação 

podem ser tidas como casos em que o autor não pode ser alcançado pela mensa- 

gem da norma. 

Como ficam, porém, o critério do poder-agir-diversamente e o problema 

do livre-arbítrio – que até hoje têm grande importância na discussão sobre a cul- 

pabilidade – em face desta concepção? Também o homenageado, Georgios 

Mangakis, dedicou a esta pergunta um estudo fundamental.27 A jurisprudência 

alemã vê a essência da culpabilidade no fato de que “o autor se decidiu em favor 

do ilícito, apesar de lhe ser possível comportar-se licitamente, decidir-se em fa- 

vor do direito” (BGHSt 2, 200). A jurisprudência vê, assim, no poder-agir-de- 

outro-modo o elemento essencial da culpabilidade, fundando-o na capacidade 

de o homem autodeterminar-se livre e eticamente,ou seja,no livre-arbítrio.Grande 

parte da ciência segue este posicionamento.28
 

 
NT3 “§ 20. Incapacidade de culpabilidade por perturbações anímicas. Atua sem culpabilidade aquele 
que, ao praticar o fato, por perturbação anímica doentia (krankhafte seelische Störung), por uma 
perturbação profunda da consciência (tiefgreifende Bewußtseinsstörung) ou por imbecilidade 
(Schwachsinn) ou qualquer outra grave degeneração anímica,seja incapaz de compreender ocaráter 
ilícito do fato ou agir segundo essa compreensão”. 

27. Mangakis, Über das Verhältnis von Strafrechtsschuld und Willensfreiheit, ZStW 75 (1963), p. 
499-540. 

28. Cf., com diversos matizes, Blei, AT, 18. ed., 1983, § 46; Jescheck; Weigend, AT, 5. ed., 1996, 
§ 37 I 2 b; Maurach; Zipf, AT, 8. ed., 1992, vol. I, p. 30/1 et seq.; Schönke; Schröder; Lenckner, 
StGB, 25. ed., 1997, vor § 13, nm. 114 et seq.; Welzel, Strafrecht, 11. ed., 1969, p. 139 et seq.; 
Wessels; Beulke, AT, 28. ed., 1998, nm. 401. 
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A concepção por mim sustentada pode harmonizar-se com esta difundi- 

da teoria, mas não depende dela. Vou explicá-lo: se alguém realiza um ilícito típi- 

co, inexistindo dúvidas a respeito de sua idoneidade para ser destinatário de nor- 

mas, então dizemos que ele deveria e poderia ter agido diversamente, sendo, as- 

sim, de declarar-se culpável. Somente, porém, a capacidade para ser destinatário 

de normas é passível de verificação empírica e, apesar das várias dificuldades, em 

princípio comprovável. Se alguém está em condições de compreender a ilicitude 

de seu agir e se, ou em que medida, sua capacidade de autocontrole está reduzida 

ou prejudicada, tal pode ser verificado através de métodos psicológicos ou psi- 

quiátricos. Mesmo o leigo pode verificar em si próprio a redução de sua orienta- 

ção intelectual e de sua capacidade de autodeterminação, sobrevinda após uma 

intensa bebedeira. 

Por outro lado, o poder-agir-de-outro-modo e o livre-arbítrio são impas- 

síveis de comprovação.29 Pense-se no meu exemplo do cidadão que sempre res- 

peitou a sinalização de trânsito, mas afinal acaba por cruzar a rua com o sinal ver- 

melho. Podemos saber unicamente que este homem pode orientar-se, em princí- 

pio, segundo as normas do direito, e que lhe é possível respeitar as regras de trân- 

sito. Se ele, apesar de sua pressa, estava em condições de aguardar diante do sinal 

vermelho, ou se as circunstâncias que o levaram a correr para alcançar o trem de- 

terminaram de modo inexorável sua decisão de atravessar a rua com o sinal ver- 

melho – isso nenhum mortal sabe. 

Como ninguém ignora, a capacidade de livre autodeterminação é já há 

muito epistemologicamente controversa. Ela é, em verdade, por muitos admiti- 

da30 (com especial paixão, em freqüência, pelos penalistas!), por outros também 

29. Assim também Mangakis,ZStW 75 (1963),p.120 et seq.,p.123 e passim;Jescheck;Weigend, 
AT, 5. ed., 1996, § 37 I 2 b; Jescheck, Leipziger Kommentar, 11. ed., vor § 13, nm. 74, com ulterio- 
res referências. 

30. Bockelmann, ZStW 75 (1963), p. 388 et seq.; Dreher, Die Willensfreiheit, 1987, p. 15 et seq.; 
Griffel, GA 1989, p. 193; Jescheck; Weigend, AT, 5. ed., 1996, § 37 I 1; Armin Kaufmann, 
Strafrechtsdogmatik zwischen Sein und Wert, 1982, p. 273 et seq.; Arthur Kaufmann, Das 
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rechaçada31 (comumente pelos cultores das ciências naturais), na maioria dos casos, 

contudo,tida como irrespondível.32 Do ponto de vista sociopsicológico pode afir- 

mar-se que a maioria das pessoas tem a sensação de poder, ao menos em regra, 

agir segundo sua livre vontade. Tal não prova muito; pois da mesma forma que 

nossos olhos, para os quais o sol gira em torno da terra, nos enganam, também 

nos pode enganar esta nossa sensação de liberdade. (Da mesma forma, os loucos, 

no mais das vezes, se consideram absolutamente normais.) Mas a consciência da 

liberdade fundamenta, ainda assim, uma convenção social, segundo a qual se re- 

conhece às pessoas que, em princípio, podem orientar-se segundo normas, a capa- 

cidade de decidir contra ou a favor de seu cumprimento. Este reconhecimento 

recíproco da liberdade de decisão, que domina não só o ordenamento jurídico, 

como também nossa vida social e privada, é, como eu digo, uma “regra de jogo 

social”, uma “postulação normativa”, mas não um fato comprovável.33
 

Assim vistas as coisas, deve-se responder à antiga controvérsia, quanto a 

se a culpabilidade é um dado real ou uma atribuição, quanto a se ela se localiza na 

cabeça do agente ou do julgador, com um “tanto-quanto”. A idoneidade para ser 

destinatário de normas pode, enquanto dado empírico, ser verificado na psique 

do agente. O poder-agir-de-outro-modo daí decorrente – enquanto não se ad- 

mitir a perspectiva de um indeterminismo estrito, que considera também a liber- 

dade de decisão do homem algo realmente comprovável – é uma atribuição nor- 

 
Schuldprinzip, 2. ed., 1976, p. 127, p. 279; Schönke; Schröder; Lenckner, StGB, 24. ed., 1991, vor 
§ 13, nm. 110; Stratenwerth, ZStW 85 (1973), p. 490. 

31. Assim Bauer,DasVerbrechen und die Gesellschaft,1957,p.17 et seq.;o mesmo,Vom kommenden 
Strafrecht,1969,p.59 et seq.;Danner, Gibt es einen freien Willen?,2.ed.,1977,p.165 et seq.; Kargl, 
Kritik des Schuldprinzips, 1982, p. 252 et seq.; Streng, ZStW 101 (1989), p. 273 et seq. 

32. Lackner, Kleinknecht-FS, 1985, p. 249; Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 36 et seq., 
com ulteriores referências. 

33. Próximo Hirsch, ZStW 106 (1994), p. 759 et seq., que acertadamente resume:“A existência 
do livre-arbítrio humano não foi comprovada empiricamente; e talvez tampouco chegue a sê-lo 
algum dia”(p. 763). Curiosamente, ele se volta pouco adiante contra minha concepção segundo a 
qual o livre-arbítrio seria uma “postulação normativa”, apesar de fundamentar, em total concor- 
dância com a concepção de liberdade aqui defendida, que “na realidade social os homens se sen- 
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mativa, ainda que fundada sociopsicologicamente. Mas como vimos, isto, a rigor, 

não importa, de maneira que – contra a intensa crítica de muitos colegas34 – acabo 

por seguir a opinião hoje dominante, segundo a qual a discussão jurídico-penal pode 

abstrair do problema epistemológico e científico do livre-arbítrio.35 Ainda que este 

problema deva ser solucionado dessa ou de outra maneira, diante da idoneidade para 

ser destinatário de normas, podemos partir do reconhecimento recíproco da li- 

berdade de ação, enquanto um princípio sociopoliticamente razoável.36
 

A base real da verificação da culpabilidade continua sendo, assim, sempre 

a idoneidade para ser destinatário de normas, não a liberdade de ação humana. 

Aquele que parte unicamente desta acaba por sobrecarregar-se desnecessariamente 

com problemas pertinentes a outras ciências. Afinal, ainda que alguém quisesse 

recusar a liberdade de ação enquanto convenção normativa, por considerá-la uma 

ideologia idealista, ele ainda poderia e teria de recorrer ao critério da idoneidade 

para ser destinatário de normas como o núcleo da culpabilidade, uma vez que ele 

é o único acessível à comprovação forense. Aquele que, apesar de destinatário 

idôneo de normas, as viola, tem seu comportamento imputado à culpabilidade. 

Tal se trata de um princípio jurídico geralmente aceito, que, como outras regras 

jurídicas basilares (tais como a obrigatoriedade dos contratos ou o princípio da 

igualdade) não necessita de ulterior problematização. 

 
tem, compreendem e tratam como indeterminados. Partindo deste pressuposto é que regulam, 
segundo sua compreensão, seu interagir com o mundo circundante” (p. 764). 

34. Cf., por exemplo, Dreher, Die Willensfreiheit, 1987, p. 52 et seq.; o mesmo, Spendel-FS, 
1992,p.13; Griffel, ZStW 98 (1986),p.29 et seq.; o mesmo,GA 1989, 193 et seq.; Schünemann, 
Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, 1984, p. 163, p. 166; o mesmo, GA 1986, 293 et 
seq.; o mesmo, GA 1989, p. 147 et seq. Todos admitem, entretanto, que o livre-arbítrio não é 
empiricamente comprovável. 

35. Mais detalhes Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 36 et seq. Noutro sentido, aqui, 
Mangakis, ZStW 75 (1963), p. 510 et seq. 

36. Na conclusão, acabo por concordar novamente com Mangakis, ZStW 75 (1963), p. 516, 
que parte “da hipótese do determinismo”, mas de qualquer maneira admite ser “irrealizável” 
a prova de que “certo homem em certa situação podia comportar-se de maneira diversa da 
que se comportou”. 
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6. Matizes preventivos na exculpação 

Nosso problema – e com isso chego à novidade decisiva – não se esgota ao 

definirmos a culpabilidade como idoneidade para ser destinatário de normas e 

sua exclusão como a falta desta idoneidade. Se observarmos duas das mais co- 

nhecidas causas de exculpação do StGB, o estado de necessidade exculpante (§ 

35 StGB) ou o excesso na legítima defesa (§ 33 StGB), veremos que, nestes ca- 

sos, a idoneidade para ser destinatário de normas está em regra presente. 

Sem dúvida, há casos, análogos ao § 20,NT4 nos quais o temor pela própria 

vida quebra todos os controles psíquicos. Mas a maior parte das situações do § 

35NT5 não é desta ordem.37 Aquele que fere gravemente um terceiro inocente, no 

intuito de afastar um perigo para a integridade física de um parente seu, continua 

apto a ser destinatário de normas. Se precisasse, ele poderia agir de outra manei- 

ra. A prova disso é que, em várias situações – como, por exemplo, na guerra – os 

homens submetem mesmo a própria vida a riscos, sem mencionar que muitos 

ordenamentos jurídicos desconhecem uma exculpação por estado de necessida- 

de tão ampla. Até 1975, tampouco nosso StGB reconhecia qualquer possibilida- 

de de exculpação em caso de perigo para pessoas próximas. E a prova de que tam- 

bém o § 35 vigente pressupõe que o agente seja um destinatário idôneo da norma 

penal está em que ele nega a possibilidade de exculpação se o perigo for causado 

pelo próprio agente, no caso de relações jurídicas especiais ou noutros casos de 

 
NT4 Para o texto do citado dispositivo, cf. a nota do tradutor anterior. 

NT5 “§ 35. Estadodenecessidadeexculpante.(1) Aquele que, em perigo atual, não evitável de outra 
maneira, para a vida, integridade física ou liberdade, comete uma ação antijurídica para afastar 
o perigo de si, de um parente ou de uma pessoa próxima, age sem culpabilidade. Isto não vale se, 
segundo as circunstâncias, lhe fosse exigível enfrentar o perigo, a saber, por ter o próprio autor 
o causado ou por se encontrar ele numa relação jurídica especial; ainda assim, a pena pode ser 
reduzida segundo o § 49, Abs. 1, se o autor não tivesse que enfrentar o perigo com base na rela- 
ção jurídica especial. (2) Se, ao cometer o fato, supõe erroneamente o autor circunstâncias que 
o iriam desculpar segundo o Abs. 1, só será punido se o erro for evitável. A pena deve ser redu- 
zida segundo o § 49, Abs. 1”. 

37. Doutro modo, não se precisaria do § 35, como acertadamente recorda P. A. Albrecht, 
Rasch-FS, 1993, p. 63. 
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exigibilidade de comportamento conforme ao direito (§ 35 I 2). Tais dispositivos 

só fazem sentido se admitirmos que o legislador parte de uma idoneidade do agente 

para ser destinatário de normas e, com isso, da possibilidade de que ele possa 

comportar-se de outra maneira. Afinal, tampouco nos casos excepcionais do § 

35 I 2 se pode exigir o impossível. 

Da mesma forma, o excesso na legítima defesa – por desorientação, medo 

ou susto, ou seja, por motivos assim chamados astênicos, que são conseqüência 

típica de uma agressão injusta – é, em regra, evitável.NT6 Tal é comprovado pela 

práxis, na qual tais casos se mostram relativamente raros. E também o legislador 

é desta opinião. Afinal, ele sequer estava seguro quanto a se o § 33 talvez não 

fosse uma mera causa de exclusão da punibilidade (como se pode ver da expres- 

são “não é punível”, ao invés do habitual “atua sem culpabilidade”, presente nou- 

tras causas de exculpação). Se nos casos do § 33 o autor não fosse um destinatá- 

rio idôneo de normas, este dispositivo seria despiciendo, pois a imputação sub- 

jetiva ao delito culposo ficaria de qualquer maneira excluída diante da inevitabi- 

lidade e mesmo da inexigibilidade, e a maioria dos casos de excesso na legítima 

defesa são casos de culpa. 

Da mesma forma, um dispositivo como o § 19 StGB, segundo o qual “é 

incapaz de culpabilidade aquele que, ao praticar o fato, não tem 14 anos de ida- 

de”, só em pequena parte dos casos pode ser explicado através de uma inidonei- 

dade para ser destinatário de normas ou de quaisquer outras das concepções de 

culpabilidade. O jovem de 13 anos que destrói as janelas do vizinho sabe, nor- 

malmente, que não lhe é permitido fazer isso, e, salvo em casos de distúrbios 

comportamentais, pode orientar-se de acordo com este entendimento. Se o mo- 

leque malcriado mencionar o § 19 StGB para fundamentar sua ausência de cul- 

pabilidade, seu pai, com razão, irá gritar e rir dele. Seria, além disso, absurdo ad- 

mitir que, ao completar o 14.º ano de idade de repente surgisse uma capacidade 

 
NT6 “§ 33.Excesso na legítima defesa.Não é punível o autor que,por motivo de desorientação,medo 
ou susto, ultrapasse os limites da legítima defesa”. 

 

62 RBCCrim 46 – 2004 



Revista Brasileira de Ciências Criminais: RBCCrim, v. 12, n. 46, jan./fev. 2004.  

A culpabilidade e sua exclusão no direito penal 

 
de culpabilidade, da qual não havia ainda qualquer vestígio.38 A lei deve ser com- 

preendida de modo um pouco divergente de sua letra. 

Nos casos citados, aos quais se poderia facilmente acrescentar outros, 

inexiste qualquer exculpação, mas unicamente uma causa de redução da culpabi- 

lidade. É verdade que, em hipóteses como a de um dos perigos descritos no § 35, 

de medo por causa de uma agressão antijurídica ou de idade infantil do autor, em 

regra, há uma redução da capacidade de autodeterminação e de orientação. Mas 

tal ainda não é suficiente para excluir a culpabilidade. Doutro modo, não poderia 

o legislador, como faz no § 35, impor exceções para a exculpação; o excesso na 

legítima defesa teria de ser aplicável também aos casos de motivos estênicos in- 

tensos (como a fúria ou a exaltação), que afinal podem desencadear o mesmo 

potencial desmotivador que o medo; e todos os países que fazem a maioridade 

penal iniciar aos 12 anos violariam o princípio da culpabilidade. 

Se em tais situações o legislador renuncia à pena, tal ocorre porque ele a 

considera desnecessária, ou mesmo nociva, de um ponto de vista preventivo-ge- 

ral e especial.39 Aquele que realiza um tipo penal em situação de estado de neces- 

sidade é, em geral, fiel ao direito e não necessita de qualquer intervenção resso- 

cializadora. Afinal, ele provavelmente jamais se encontrará em uma tal situação 

novamente. Se uma tal possibilidade, contudo, existe, porque o autor é, por ex., 

bombeiro ou policial, incidirá o § 35 I 2 (“relação jurídica especial”), e a exculpação 

será negada. E tampouco por motivos de prevenção geral se mostra necessária a 

punição do autor, uma vez que a população se mostra compreensiva em face de 

seu comportamento, não se precisando da pena para reestabelecer a paz social. O 

legislador, contudo, teme que não se dirigirá tamanha compreensão se o próprio 

 
38. Para uma crítica aos fundamentos desta ficção legislativa, cf. Lange, Leipziger Kommentar, 
10. ed., § 19, nm. 2; divergindo, contudo, Jähnke, Leipziger Kommentar, 11. ed., § 19, nm. 1. 

39. Em princípio de acordo, principalmente, Jakobs, AT, 2. ed., 1991, § 20, nm. 1; Timpe, 
Strafmilderungen des Allgemeinen Teils des StGB und das Doppelverwertungsverbot, 1983, p. 277 et 
seq.; o mesmo, JuS 1984, p. 860, os quais contudo recusam a componente especial-preventiva. 
Mais detalhes a respeito em Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 22, nm. 12. 
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autor provocou a situação da qual só pôde salvar-se através da ação ilícita. 

Tampouco pode, por motivos de prevenção geral, ser aceito que, por exemplo, 

bombeiros ou policiais se esquivem de seus deveres referindo-se ao § 35.40 Falta- 

me o tempo para analisar mais aprofundadamente os numerosos problemas do § 

35.41 Mas a relevância de considerações preventivo-especiais e gerais na isenção 

de pena deve ter-se tornado clara. 

O mesmo se diga do excesso na legítima defesa. Quem, por desorienta- 

ção, medo ou susto ultrapassa os limites da legítima defesa, não é uma pessoa 

perigosa, desnecessitando de tratamento correcional. E sua punição tampouco é 

necessária por motivos de prevenção geral, uma vez que seu comportamento não 

gera o perigo de imitação: ninguém toma uma pessoa medrosa como modelo. Por 

outro lado, a exculpação de motivos estênicos (por exemplo, a raiva, a fúria ou a 

vontade de lutar) enfraqueceria certos bloqueios na população, favorecendo a 

prontidão de reagir de modo cego e desmesurado. Somente este ponto de vista 

preventivo-geral explica a restrição do excesso exculpante aos motivos astênicos.42 

E, por fim, também no caso das crianças está claro que a punição não só é 

desnecessária de um ponto de vista preventivo, como também extremamente 

contra-indicada. O aprisionamento – afinal, da pena de multa nem há o que di- 

zer – não poderia realizar nas crianças nada de positivo, mas sim graves danos. 

Razões preventivo-gerais tampouco existem, porque hoje há consenso social a 

respeito de que crianças podem ser educadas com outros meios.O comportamento 

errôneo praticado por crianças tampouco induz adultos à imitação. 

 
40. Hirsch, ZStW 106 (1994), p. 756 et seq., objeta recentemente contra o recurso à ausência de 
necessidade preventiva de punição que “por trás desta distinção encontram-se diversos graus da 
resistência psíquica de grupos de pessoas, e que os resquícios de culpabilidade que eventualmente 
subsistam podem, por sua insignificância, ser ignorados”. Mas como pode aquele, que, segundo o 
§ 35 I 2,“deu causa” ao resultado, ou o jovem soldado, que integra uma “relação jurídica especial”, 
apresentar maior grau de resistência psíquica que outras pessoas? Do mesmo modo,a desconside- 
ração da culpabilidade reduzida só pode decorrer da ausência das necessidades de prevenção. 

41. Cf. a respeito Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 22, nm. 1 et seq. 

42. No essencial de acordo, Jakobs, AT, 2. ed., 1991, § 20, nm. 28; Timpe, JuS 1985, p. 119. 
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7. A culpabilidade e a necessidade de pena como 
pressupostos conjuntos da responsabilidade 

Do exposto decorre que aquilo que normalmente chamamos de exclusão 

da culpabilidade se funda em parte na ausência ou redução da culpabilidade, mas 

em parte também em considerações preventivo-gerais e especiais sobre a isenção 

de pena. Dito positivamente: para a imputação subjetiva da ação injusta devem 

concorrer a culpabilidade do autor e a necessidade preventiva de pena. Por isso 

proponho chamar a categoria do delito que sucede ao injusto não de “culpabili- 

dade”, mas “responsabilidade”. Afinal, na teoria da imputação subjetiva devem 

ser integradas, ao lado da culpabilidade, aspectos preventivos, de maneira que a 

culpabilidade representa somente um aspecto – de qualquer maneira essencial – 

daquilo que denomino “responsabilidade”. 

Uma tal concepção produzirá significativos efeitos sobre a fundamenta- 

ção dogmática de nosso direito penal e também sobre o alcance prático das pos- 

sibilidades de isenção de pena, que irei apenas rapidamente esboçar ao final deste 

meu relatório. 

 

7.1 As conseqüências dogmáticas desta concepção 
 

Para a discussão dogmática decorre daí uma conseqüência fundamental: a 

teoria dos fins da pena e, assim, o mais importante ponto de orientação político- 

criminal de nosso direito penal é tornada fecunda para a teoria geral do delito. 

Segundo a teoria dos fins da pena por mim defendida, só se pode justificar a pena 

pela concorrência da culpabilidade e da necessidade preventiva da pena.43 Para a 

medição da pena isto significa, por um lado, que toda pena pressupõe culpabili- 

 
43. De acordo, Amelung, Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, 1984, p. 98; Lackner, 
Kleinknecht-FS, 1985, p. 262; Schneider, Grund und Grenzen des strafrechtlichen 
Selbstbegünstigungsprinzips, 1991, p. 56 et seq.; Schünemann, Grundfragen des modernen 
Strafrechtssystems, 1984, p. 169. 
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dade, não podendo jamais ultrapassar-lhe a medida,44 mas que a pena também 

sempre tem de ser preventivamente indispensável. A pena pode, portanto, ficar 

aquém da medida da culpabilidade se as exigências de prevenção fizerem desne- 

cessária ou mesmo desaconselhável a pena no limite máximo da culpabilidade. 

Nesta sede, não posso fundamentar tal ponto de vista com maiores detalhes, mas 

é verdade que dificilmente será possível questionar a tese aqui defendida, se, com 

a opinião hoje praticamente unânime, admitirmos que a pena não deve servir à 

retribuição no sentido de uma compensação metafísica da culpabilidade.45
 

Eu transporto, assim, esta concepção sobre os fins da pena à teoria da res- 

ponsabilidade, de maneira que também aqui se exige, ao lado da culpabilidade, 

uma necessidade preventiva da pena, que, regra geral, já decorre da cominação 

penal. Esta transposição deveria, em verdade, ser algo óbvio, uma vez que a cate- 

goria da responsabilidade decidirá, em princípio, sobre a punibilidade do autor, 

devendo ali valer unicamente aquilo que é indicado pela teoria dos fins da pena. 

Se a doutrina tradicional, após o injusto, somente analisa se está presente a “cul- 

pabilidade” do autor, isto é conseqüência de uma concepção outrora dominante, 

hoje já de há muito ultrapassada, a respeito dos fins da pena, que faz tudo depen- 

der da mera retribuição, exigindo a punição também nos casos em que, presente 

a culpabilidade, inexista qualquer necessidade social para tanto.46 Quase ninguém 

defende um tal posicionamento hoje, mas as conseqüências dogmáticas de uma 

tal mudança de concepção ainda hoje necessitam ser reconhecidas. 

Seguindo-se minha construção, estar-se-á defendendo uma posição li- 

beral-garantística, que impõe ao poder punitivo estatal limites tão estreitos quanto 

socialmente sustentáveis. Ainda que a necessidade de prevenção geral ou espe- 

cial através da sanção seja imensa, tampouco neste caso se poderá punir, se o au- 

 
44. Assim também Mangakis, ZStW 75 (1963), p. 539. 

45. Mais detalhes a respeito em Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 3, nm. 48 et seq., e § 19, nm. 1 et 
seq. Completamente de acordo neste ponto Mangakis, ZStW 75 (1963), p. 537 et seq. 

46. De acordo, Haft, AT, 8. ed., 1998, p. 126. 
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tor agir sem culpabilidade. Mas mesmo que exista uma culpabilidade reduzida, 

tem-se de renunciar à pena, se as necessidades preventivas – a serem determina- 

das, é claro, não segundo a opinião pessoal do juiz, mas sim segundo a lei ou às 

decisões valorativas legais – o permitirem. É errado, portanto, afirmar que minha 

teoria da responsabilidade reduz a proteção prestada pelo princípio da culpabili- 

dade ao indivíduo contra intervenções estatais.47 Pelo contrário, ela a fortalece, 

ao utilizar a indispensabilidade preventiva como uma ulterior limitação.48
 

7.2 As conseqüências jurídicas práticas 

Também as conseqüências jurídicas práticas, que decorrem desta concep- 

ção de responsabilidade para a punição e a exclusão da punibilidade, são conside- 

ravelmente maiores do que é comumente admitido. Alguém poderia objetar-me 

que eu explico, é verdade, numerosas das até então chamadas causas de exculpação 

de modo um pouco diverso, uma vez que recorro aos matizes preventivos da isen- 

ção de pena. Mas isto em nada mudaria as soluções a que se chega, não sendo, 

portanto,tão importante.No caso concreto,por exemplo,bastaria afirmar ou negar 

o estado de necessidade exculpante (§ 35), pouco importando se apoiamos a isen- 

ção de pena em considerações de culpabilidade ou em pontos de vista preventi- 

 
47. Assim, porém, Hirsch, ZStW 106 (1994), p. 754-759. Ele pensa que minha concepção ca- 
rece de uma fundamentação autônoma da culpabilidade, e que esta é “baseada... na prevenção, o 
único fundamento reconhecido como legitimador da pena”.“O conceito de culpabilidade torna- 
se incapaz de cumprir a necessária função independente de limitação também das necessidades 
preventivas, uma vez que ele próprio é determinado pelas imposições da prevenção”(p.757). Mas 
tal é uma deformação crassa de minha teoria. Pois eu determino a culpabilidade com total inde- 
pendência da prevenção, como “agir ilícito apesar da idoneidade para ser destinatário de normas” 
(Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 36 et seq.) e limito, assim, a pena de modo não diverso de 
qualquer defensor do princípio da culpabilidade. A afirmativa de que a culpabilidade só serve à 
limitação da pena não contesta que ela seja um pressuposto constitutivo da pena. O que se recusa 
é unicamente que ela legitime a retribuição, e também que a culpabilidade fundamente por si só a 
pena: ela é condição necessária,mas não suficiente da pena.Quem quiser esposar uma opinião contrá- 
ria com sucesso tem de infirmar estas duas teses. 

48. Mais detalhes em Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 19, nm. 6 et seq. 
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vos. A uma tal bagatelização das conseqüências práticas de minha concepção te- 

nho três coisas a responder: 

Primeiramente, que só se pode tornar plausível a maior parte dos casos de 

ações pretensamente sem culpa se se reconhecem os matizes preventivos que ali 

se encontram. O § 35 I 2, a limitação do § 33 aos motivos astênicos, ou mesmo o 

limite da maioridade penal não podem, como visto, ser compreendidos adequa- 

damente se somente os analisarmos sob a aspecto da culpabilidade. E uma das 

mais importantes tarefas de nosso instrumentário dogmático consiste em ensi- 

nar-nos a compreender corretamente o direito. 

Em segundo lugar, a concorrência da culpabilidade e das necessidades 

preventivas permite uma cuidadosa extensão da isenção da pena49 nas pretensas 

puras causas de exclusão de culpabilidade, como o erro de proibição do § 17, ou 

a imputabilidade do § 20. E isto da seguinte forma: 

O § 17 concede a isenção de pena unicamente no caso de erro de proibi- 

ção inevitável.NT7 Nenhum erro de proibição é, na prática, absolutamente inevitá- 

vel, uma vez que, em teoria, sempre se poderá consultar mais um perito, até que as 

eventuais dúvidas arespeito da licitude do próprio comportamento venham à tona. 

Se tais dúvidas não ocorressem a pessoa alguma, então a proibição penal da qual 

se não pode obter conhecimento seria nula por ofensa ao princípio da determina- 

ção. Contudo, segundo a interpretação rigorosa para a qual tende a jurisprudên- 

cia,50 quase nunca há de falar-se em erro de proibição que isente de pena. É mui- 

to mais razoável, do ponto de vista político-criminal, defender uma concepção 

que atenue os rigores da teoria da culpabilidade, não exigindo do autor mais do 

 
49. Este é também o objetivo de Mangakis, o qual ainda não podia levar em conta minha nova 
concepção preventiva,mas que defende da mesma maneira a possibilidade de exculpação supralegal 
(ZStW 75 [1963], p. 529). 

NT7 “17. Erro de proibição. Se, ao cometer o fato, falta ao autor o conhecimento de realizar um 
injusto, age ele sem culpabilidade, se este erro não puder ser evitado. Sendo-lhe possível evitá-lo, 
pode a pena ser reduzida segundo o § 49 Abs. 1.” 

50. Cf. unicamente BGHSt 2, p. 201; 21, p. 21. 
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que a medida normal de fidelidade ao direito presente numa pessoa socialmente 

integrada.51 Assim, aquele que, como se expressa o art. 20 do Código Penal suíço, 

“supõe, por razões suficientes, ter direito a praticar o fato” – que razões são de 

considerar-se suficientes, não posso aqui concretizar – incorrerá num erro de proi- 

bição que, levando-se em conta a desnecessidade preventiva de uma punição, é 

de ser tido como relativamente inevitável, excludente de responsabilidade. 

Também no § 20NT8 há conceitos normativos como “profunda” (na per- 

turbação de consciência) ou “grave” (na degeneração anímica) que permitem uma 

interpretação, com base na qual se poderá admitir, mesmo em caso de reduzida 

culpabilidade, o substrato psíquico requerido pela lei para a isenção de pena. Nada 

impede, tampouco, de negar a capacidade de compreensão e autodeterminação, 

nos casos em que um comportamento se encontre nos limites da exclusão de pena 

e a punição pareça preventivamente desnecessária. 

Em terceiro lugar, somente através da introdução de pontos de vista pre- 

ventivos na exclusão da responsabilidade se torna possível explicar os casos do 

hoje assim chamado estado de necessidade exculpante supralegal.NT9 Como exem- 

plo tomo, unicamente, o “caso da eutanásia” (BGH NJW 1953, p. 513 et seq.), no 

qual se reconhece hoje extensamente a existência de uma exclusão da culpabili- 

dade supralegal.52 Neste julgado examinou-se o caso de médicos que, no âmbito 

de um programa nacional-socialista de eliminação de doentes mentais, partici- 

 
51. Cf. a respeito de tudo isso, Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 21, nm. 37 et seq. 

NT8 Para o texto, cf. a NT3. 

NT9 Como visto acima, na NT5, o estado de necessidade exculpante previsto na legislação alemã 
se aplica a hipóteses bastante estritas, exigindo não só que o bem salvo seja um daqueles expressa- 
mente arrolados (vida, integridade física, liberdade), como também que pertença ao autor, a pa- 
rente ou a pessoa próxima.Para contornar a severidade do dispositivo em face dos casos excepcio- 
nalíssimos (que, no mais, é tida como adequada), tais como o dos médicos da eutanásia, criou-se a 
figura do estado de necessidade exculpante supralegal. 

52. Mais detalhes a respeito, com pontos de vista diversos, Gallas, Beiträge zur Verbrechenslehre, 
1968, p. 69; Jescheck; Weigend, AT, 5. ed., 1996, § 47 I 2; Küper JuS 1981, 785, 793; Roxin, AT, 
3. ed., 1997, vol. I, § 22, nm. 148, todos com ulteriores referências. 
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param da “seleção” de um número de doentes, tendo cometido, assim, auxílio ou 

cumplicidade aos homicídios. Mas eles o fizeram, segundo alegação incontestá- 

vel, unicamente para salvar a grande maioria dos doentes mentais. Afinal, se eles ti- 

vessem negado qualquer participação, eles teriam sido substituídos por submissos 

lacaios do regime,comaconseqüência de que todos os doentes mentais seriam mortos. 

Não se pode admitir uma causa de justificação, uma vez que a ninguém, 

por qualquer motivo que seja, é permitido emprestar sua mão a ações de assassi- 

nato, e porque também não se pode saber o que realmente aconteceria se os mé- 

dicos tivessem, de modo conseqüente, recusado sua participação nestes atos.53 

Talvez eles sequer tivessem ocorrido. Ainda assim, a opinião hoje extensamente 

dominante – com acerto, segundo penso – defende a absolvição dos médicos, e 

fundamenta este ponto de vista numa exclusão de culpabilidade supralegal. Essa 

exclusão de culpabilidade não é, porém, admissível, se partirmos do fato de que 

os médicos podiam, sem qualquer perigo, ter-se negado a participar. Está pre- 

sente, sem dúvida alguma, um poder-agir-diversamente, de modo que as razões 

da isenção de pena permanecem obscuras. 

Estas só podem consistir no reconhecimento de que os autores, por um 

lado, agiram culpavelmente, mas que, em um tal conflito, a necessidade preven- 

tiva de sanção tem de ser negada. Pois uma necessidade de intervenção especial- 

preventiva sobre o autor inexiste. A sua culpabilidade decorre de uma situação 

histórica única, que não irá repetir-se em suas vidas. Seu comportamento foi tam- 

bém animado pela disposição favorável ao bem jurídico, que era a de salvar tantas 

vidas quanto possível. E, por fim, os autores não tinham à época ninguém que 

lhes tivesse dito o que hoje sabemos: que aquele que pactua com o criminoso, 

mesmo que para evitar algo pior, também faz recair sobre si culpabilidade. Por 

todos estes motivos falta igualmente uma necessidade de sanção preventivo-ge- 

53. Cf.o estudo de Küper,Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im 
Strafrecht, 1979, p. 57 et seq., que indica o caminho a seguir. 
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ral, de modo que o Estado pode ser compreensivo e renunciar à imposição de 

responsabilidade jurídico-penal aos autores. Contudo, é apenas a responsabili- 

dade, e não a culpabilidade que está excluída.54
 

Também no âmbito de proteção dos direitos fundamentais pode-se fun- 

damentar, em certos casos, uma exclusão da responsabilidade, na qual não se pode 

cogitar de uma limitação a meros pontos de vista inerentes à culpabilidade. As- 

sim é que o ato de consciência se encontra no âmbito de proteção do art. 4.º GG, 

e a chamada desobediência civil, como nos casos de bloqueios sentadosNT10 ético- 

socialmente motivados, go-ins etc., no âmbito de proteção dos art. 5.º e 8.º GG. 

No âmbito de proteção desses direitos fundamentais deve-se decidir, através 

de uma ponderação, se no caso concreto a lei penal deve prevalecer ou se a efi- 

cácia do direito fundamental pode levar a uma renúncia à pena. Isto leva à con- 

seqüência de que – unicamente no caso de delitos leves, e dentro de limites re- 

lativamente estreitos – é possível uma exclusão da responsabilidade, apesar de 

se ter de admitir a culpabilidade do autor. Afinal, num Estado de direito demo- 

crático, opiniões divergentes não podem ser motivo para quebrar as leis vigen- 

tes. Ainda assim, pode-se conceder uma exclusão da responsabilidade, na me- 

dida em que isso seja preventivamente tolerável; e tal será comum diante de fatos 

inofensivos, porque eles evitam que outsiders sociais caiam num radicalismo, 

promovendo, assim, a paz interna. Os detalhes desta concepção foram funda- 

mentados em dois estudos mais longos (e também em meu manual);55 aqui tenho 

de me contentar com essa indicação. 

 
54. Mais detalhes a respeito, Roxin, AT, 3. ed., 1997, vol. I, § 22, nm. 148. 

NT10 Trata-se do conhecido caso da Sitzblockade,(que traduzi por bloqueio sentado, cônscio da 
precariedade de minha tentativa), em que duas mulheres bloquearam a passagem de uma rua 
em frente a um depósito de munições para protestar em defesa da paz, sendo condenadas, pelo 
BGH,pelo delito de coação (Nötigung),um equivalente de nosso constrangimento ilegal (Arthur 
Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. ed., München: Beck, 1997. p. 56 et seq.). 

55. Cf., sobre o fato de consciência e a desobediência civil, extensamente, Roxin, Maihofer-FS, 
1988, p. 389; o mesmo, Schüler-Springorum-FS, 1993, p. 441; o mesmo, AT, 3. ed., 1997, vol. I, 
§ 22, nm. 100 et seq., 130 et seq. 
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Chego ao final. Minha conclusão é: o princípio da culpabilidade é eficaz 

tanto na imputação objetiva como subjetiva. No campo da imputação subjetiva, a 

preocupação central desta exposição, a culpabilidade é agir ilícito apesar da ido- 

neidade para ser destinatário de normas. Aquilo a que tradicionalmente chama- 

mos de uma “ação sem culpabilidade” (ou seja, exclusão de culpabilidade ou 

exculpação) não é somente a ausência de idoneidade para ser destinatário de nor- 

mas, mas – em conjunto com a diminuição de culpabilidade – uma exclusão da 

responsabilidade, decorrente de uma falta de necessidades preventivas de puni- 

ção. Aquilo que essas sucintas fórmulas dizem, tentei explicar de modo mais de- 

talhado. E com isso concluo este trabalho, que dedico com admiração a Georgios 

Mangakis, grande penalista grego – e alemão! –,político do direito,colega e amigo! 
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