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Apresentação

Este volume inaugura o nono ano de trabalhos publicados, desde que se reuniu o Grupo 
de Pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal, e o décimo ano de sua existência.

Há dez anos, um grupo de professores de Direito penal do curso de Direito da 
FAE, que pensava ir além da sala de aula, passou a se reunir fora dos horários e locais 
definidos para suas aulas, com o objetivo de partilhar estudos, conhecimento e pesquisas, 
de modo a mutuamente incentivar os caminhos de avanço técnico de cada um. O projeto 
estendeu-se para abrigar alunos que, curiosos com o que se desenvolvia ali, quiseram 
assistir às discussões, aos debates e acompanhar de perto as pesquisas de seus professores. 

Alguns desses alunos terminaram sua passagem pela faculdade e, tendo entendido 
que o exemplo de estudo permanente de seus professores era um hábito a ser seguido, 
quiseram seguir fazendo parte dessas reuniões, e foram democraticamente admitidos. O 
Grupo foi ganhando tamanho. Logo foi necessário, para dar vazão às pesquisas de cada 
um, criar um veículo, que foi precisamente esta revista.

A revista ampliou a imagem do grupo para fora da cidade e do Estado. Vários 
pesquisadores de outras faculdades de todo o Brasil passaram a ter interesse na revista e 
a contribuir com trabalhos. A partir disso, passaram também a ter interesse em participar 
das reuniões do grupo, deslocando-se de suas cidades mensalmente para participar 
democraticamente das reuniões.

Vários projetos foram realizados, reunindo pesquisadores de todo o Brasil, e o 
Grupo produziu a vinda em visita de vários professores estrangeiros. A revista foi levada a 
bibliotecas de várias faculdades em todo o mundo e o interesse nela fez com que inúmeros 
professores internacionais passassem a ser colaboradores assíduos do veículo, de modo 
que incrementou-se, marcantemente, uma característica que a revista teve desde o seu 
primeiro número: um volume expressivo de artigos de doutores de outros países.

Esse intercâmbio incentivou os alunos que faziam parte do grupo a inaugurar 
intentos de ingresso na academia e, para tanto, eles passaram a apresentar, para debates 
no Grupo de Pesquisas, projetos que foram enviados para vários programas de mestrado 
e doutorado no Brasil e no exterior. Absolutamente todos os projetos debatidos dentro do 
grupo foram aceitos nas seleções de doutorado e mestrado em que foram apresentados, 
tanto os apresentados no Brasil em programas como o da USP ou de ciências criminais da 
PUC-RS, quanto outros apresentados, por exemplo, em Sevilha, na Espanha.

Está bastante clara a vocação do grupo para a produção de pesquisadores de 
alto nível. E, de momento, o que fazemos é exportá-los, enviá-los para fora, para que, 
saídos da FAE, passem a ser reconhecidos pelo selo de outras instituições, como mestres 



e doutores por outras casas, ainda à míngua de que aqui mesmo, em nossa casa, possam 
desenvolver-se como pesquisadores.

Este volume – número 17 – de uma das poucas revistas temáticas especializadas 
em Direito penal no país, mostra o avanço do Grupo, mostrando uma internacionalização 
que já alcança 50% do conteúdo. Nossa revista já é internacional e reconhecida como tal 
por outras instituições. Isso não é pouco.

O volume é aberto com um recentíssimo trabalho do Dr. Eduardo Demetrio Crespo, 
catedrático da Universidad de Castilla-La Mancha, unidade de Toledo, procedente de uma 
conferência que fez no mês de junho de 2017, na cidade de León, em um Congresso 
de Direito penal e Filosofia do Direito, onde foi debatida a obra de Luigi Ferrajoli, com a 
presença deste. O texto se entitula Metamorfosis del Derecho penal del Estado de Derecho 
e o Prof. Eduardo Demétrio aborda o Direito penal de um Estado de Direito, desde a 
perspectiva de um modelo garantista, mostrando a crise de identidade que este modelo 
atravessa, apontando para os fatores desencadeantes dela, explicando como tais problemas 
são explicáveis pelo parâmetro da metamorfose que sugere Beck.

Segue-se a tradução de minha autoria do trabalho do professor titular de Direito 
penal da Universidade Autônoma de Madrid, Fernando Molina Fernández, denominado 
A quadratura do dolo: problemas insolúveis, Sorites e Direito penal, no qual o autor utiliza 
o conhecido paradoxo Sorites para demonstrar como os problemas de dolo e culpa não 
são de natureza, mas de intensidade, de graduação, e como tais problemas não podem 
ser resolvidos, senão atributivamente.

Segue a tradução realizada por Rodrigo Jacob Cavagnari do trabalho do Prof. Dr. 
Dino Carlos Caro Coria, Professor de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica do 
Peru, Diretor do Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa e membro 
do Conselho Científico do CEDPAL – Centro de Estudos de Direito penal Latino-americano 
da Georg-August Universität, de Göttingen, Alemanha. O autor trata de Direitos humanos, 
compliance e indústrias extrativistas na América Latina. Com ampla experiência no Direito 
penal empresarial e extensa carreira acadêmica, ele também explora no texto o conflito 
social  entre Estado, empresas e população de áreas afetadas e beneficiadas por projetos 
extrativistas, mostrando como a incorporação de mecanismos preventivos de cumprimentos 
normativos pode resultar uma estratégia útil para evitar violações graves de direitos humanos.

O professor Samuel Rodríguez Ferrández, Professor Contratado Doutor de Direito 
Penal e Criminologia da Universidade de Múrcia, na Espanha, que tem dedicado seus 
últimos anos a um frequente intercâmbio com várias Universidades brasileiras, aproxima-se 
da FAE com a oferta de um texto sobre um dos temas mais recentemente debatidos no 
Direito penal: a sua intersecção com as descobertas neurocientíficas. Em seu trabalho 



Neurociências e Direito penal: uma visão compatibilista atualizada, procura explorar a 
tratativa da culpabilidade em Direito penal, de modo a ajustá-la às recentes descobertas 
neurocientíficas, oferecendo uma hipótese compatibilista.

Fechando o bloco internacional da revista, o quinto trabalho, traduzido por 
Felipe Atet, de autoria do pesquisador da Universidade de Valencia, José León Alapont, 
denominado Responsabilidade criminal dos grupos parlamentares?, cuja nota interrogativa 
bem revela a extensão do problema tratado. Modernamente, avança o Direito penal em 
direção à responsabilização dos entes coletivos. Depara-se, porém, com uma questão crucial 
quando a criminalidade é produto de atividade de pessoas jurídicas de Direito público. 
O problema é ainda mais grave quando a imputação se volta precisamente à instância 
política, no caso, dos partidos políticos. A problemática é de amplo interesse no cenário 
do Direito brasileiro, especialmente em face da realidade vivida nos últimos anos, onde o 
financiamento das atividades partidárias tem comprovadamente relações com fontes ilícitas.

O bloco nacional da revista se abre com uma discussão que reúne os aspectos 
legislativo e teórico. Propõe-se, no artigo que subscrevo em coautoria com Rodrigo Jacob 
Cavagnari, a pertinência do emprego dos critérios distintivos entre autor e partícipe 
propostos pela teoria do domínio do fato no Brasil, a partir de uma interpretação do Código 
penal brasileiro compatibilizada com tais critérios.

O segundo artigo nacional é de autoria do Professor Pablo Rodrigo Alflen da Silva, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e debate a Responsabilidade penal dos 
sócios e administradores por crimes contra a ordem tributária. No texto, o professor gaúcho 
aponta para uma realidade criminológica de cada vez maior envolvimento de pessoas 
jurídicas nas práticas de crimes contra a ordem tributária, gerando enorme complexidade 
para a apuração da respectiva responsabilidade penal. Sustenta que a legislação nacional 
oferece parcas diretrizes para a delimitação das responsabilidades individuais de tal sorte 
que resulta necessário um trabalho doutrinário complementar, que o autor explora no texto.

O terceiro trabalho nacional é uma contribuição do magistrado paranaense re 
professor Dr. Daniel Tempski Ferreira da Costa, membro bastante ativo de nosso grupo 
de pesquisas, tratando do projeto da Lei de Abuso de Autoridade recentemente debatido 
no congresso nacional. O texto – que leva o título Projeto da Lei de Abuso de Autoridade: 
sugestões de lege ferenda em face do Velado Crime de Hermenêutica – centra foco no 
exame sistemático dos novos tipos penais cominados, especialmente os relacionados ao 
crime de hermenêutica, fazendo uma análise dogmática deles e de seus efeitos, filtrados 
através de um paradigma constitucional.

O artigo que leva o número 9, correspondente ao quarto texto nacional, é 
também de autoria de um dos pesquisadores mais envolvidos com o grupo de pesquisas, 



o Prof. Dr. Bruno Augusto Vigo Milanez, com o título de Autonomia e jurisdicionalização da 
execução penal no direito europeu continental, onde o autor propõe o direito de execução 
penal, como uma disciplina autônoma, na esteira de sua tese doutoral, retirando, como 
consequência de tal premissa uma proposta de intensificação da jurisdicionalização do 
processo de execução penal, o que faz através de uma fórmula de direito comparado com 
os direitos italiano, espanhol e português.

Fechando o volume, recebemos a contribuição do aclamado processualista, 
professor e magistrado pernambucano Dr. Pierre Souto Maior Coutinho de Amorim, com 
o título de Fragmentos jurisprudenciais de um processo inquisitivo, no qual o autor faz uma 
coleta de pontos do processo penal brasileiro onde, a partir da análise da condição de sujeito 
processual do agente do Ministério Público,  demonstra a existência de entendimentos 
jurisprudenciais muito proclives, na praxis brasileira, a um modelo de sistema processual 
de matriz inquisitorial.

Esperamos que, com a imensa variedade temática e de fontes, dos textos coletados, 
demonstre-se a abrangência da pesquisa realizada pelo Grupo Modernas Tendências do 
Sistema Criminal, tanto para o público externo, como para nossa própria instituição.

Curitiba, dezembro de 2017.

Paulo César Busato

Editor e Coordenador do Grupo de Pesquisas Modernas

Tendências do Sistema Criminal
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METAMORFOSIS DEL DERECHO PENAL DEL ESTADO DE DERECHO1

METAMORPHOSIS  OF CRIMINAL LAW OF RULE OF LAW

Eduardo Demetrio Crespo2

RESUMEN

El Derecho penal del Estado de Derecho, entendiendo por tal el modelo garantista, se halla 
desde hace tiempo sometido a una fuerte crisis de identidad. Se detectan al menos cuatro 
factores/subáreas: el auge del retribucionismo, la erosión del pensamiento que proviene de 
la Ilustración, el tratamiento jurídico penal de la peligrosidad, y la expansión/banalización. 
El artículo trata sintéticamente dichos problemas y sugiere la idea de la “metamorfosis” 
como parámetro explicativo.

Palabras-clave: Derecho Penal. Garantismo. Criminalización.

ABSTRACT

The due process model of criminal justice system has been subject to a strong identity 
crisis. It can be highlighted at least four main factors to explain it: the rise of retributivism, 
the erosion of the Enlightenment philosophical foundations, the penal law response to 
dangerous criminals and overcriminalization. This article aims to analyze briefly the above 
mentioned factors and it suggests the idea of “metamorphosis” as the explanatory paradigm 
for that identity crisis.

Keywords: Criminal Law. Garantism. Overcriminalization.

1 Versión resumida de la conferencia “Crisis y deconstrucción del modelo garantista de Derecho penal” 
pronunciada en el XVIII Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho penal (León, 6/7/2017). 
Agradezco a mi apreciado colega Prof. Dr. Paulo C. Busato (Curitiba, Brasil) el fructífero intercambio de 
impresiones sobre los contenidos de la misma durante su estancia en Toledo como profesor invitado. El 
artículo se inserta en el proyecto de investigación “Penas de prisión de larga duración: un modelo aplicativo 
desde una perspectiva transversal” (DER2013-41655-R / Ministerio de Economía y Competitividad).

2 Universidad de Castilla-La Mancha. Catedrático de Derecho Penal Universidad de Castilla-La Mancha. 
E-mail: eduardo.demetrio@uclm.es
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INTRODUCCIÓN

Este breve artículo – dedicado con todo afecto al Prof. Dr. Dr. h. c. Juan Mª Terradillos 
Basoco con motivo de su septuagésimo cumpleaños – trata sobre el modelo de Derecho 
penal del Estado de Derecho y la fuerte crisis que sufre en la actualidad. En mi opinión, 
se pueden identificar al menos cuatro áreas en las que se manifiesta la mencionada crisis, 
tales como el auge del retribucionismo, la erosión misma del pensamiento garantista, el 
tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad, y la expansión/banalización del Derecho 
penal. El homenajeado se ha ocupado con brillantez de buena parte de estos problemas3. 

1 GARANTISMO COMO MODELO DE DESLEGITIMACIÓN

Quisiera comenzar señalando algunas ideas clave acerca de lo que se entiende por 
modelo garantista de Derecho penal. Para ello, nada mejor que releer la aproximación 
que hace Luis Prieto – en su brillante compendio sobre garantismo y derecho penal4 – al 
pensamiento de Luigi Ferrajoli5/6, máximo exponente de esta construcción sistemática que 
bebe en origen de Cesare Beccaria7/8. Frente a la apuesta del garantismo por un derecho 

3 Vid., p. ej., TERRADILLOS, J. Peligrosidad social y Estado de Derecho. Madrid: Akal, 1981.TERRADILLOS, 
J. Constitución y ley penal: la imposible convergencia. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, n. 11, 1986, pp. 651-666. TERRADILLOS, J. Globalización, administrativización y expansión 
del Derecho penal económico. Nuevo Foro Penal, n. 70, 2006, pp. 86-115. TERRADILLOS, J. El Estado de 
Derecho y el fenómeno del terrorismo. In: SERRANO-PIEDECASAS, J. R.; DEMETRIO CRESPO, E. (Dir.). 
Terrorismo y Estado de Derecho. Madrid: Iustel, 2010.TERRADILLOS, J. Financiarización económica y 
política criminal. In: SERRANO-PIEDECASAS, J. R.; DEMETRIO CRESPO, E. El Derecho penal económico 
y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo. Madrid: Colex, 2010, pp. 129-152.

4 PRIETO, L. Garantismo y Derecho penal. Madrid: Iustel, 2011.
5 FERRAJOLI, L. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995. FERRAJOLI, L. Principia 

iuris: teoría del derecho y de la Democracia. Tomos I y II. Madrid: Trotta, 2011.
6 Sobre la teoría del derecho de Luigi Ferrajoli, Vid., entre otras referencias, MARCILLA, G. (Ed.). 

Constitucionalismo y garantismo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, passim. VIVES 
ANTÓN, T. S. Ferrajoli y después: una reflexión sobre los fundamentos de la teoría del derecho. Teoría & 
Derecho, n. 13, 2013, pp. 281-327.

7 Beccaria (1976).
8 Vid., entre otras referencias, ZAFFARONI, E. R. La influencia del pensamiento de Cesare Beccaria sobre 

la política criminal mundial. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, n. 42, 1989, pp. 521-552. 
LLOBET RODRÍGUEZ, J. Cesare Beccaria y el Derecho penal de hoy. 2. ed. San José de Costa Rica: 
Jurídica Continental, 2005. LLOBET RODRÍGUEZ, J. La actualidad del pensamiento de Beccaria. In: 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F. et al. (Coord.). Derecho penal y crítica al poder punitivo del Estado: libro 
homenaje a Nodier Agudelo Betancur. Bogotá: Ibáñez, 2013, pp. 255-270. MATUS, J. P. (Dir.). Beccaria 
250 años después. Montevideo-Buenos Aires: BdeF, 2011. FERRAJOLI, L. La actualidad del pensamiento 
de Cesare Beccaria. Jueces para la Democracia, n. 79, 2014, pp. 51-63. ARROYO, L. A. et al. (Ed.). 
Contra la cadena perpetua. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2016.
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penal mínimo a partir de la recuperación de los postulados de la Ilustración jurídica, se 
alza hoy en la teoría y en la praxis un modelo de Derecho penal que no representa (en 
palabras de Ferrajoli) “la ley del más débil”9, sino una indisimulada exhibición de fuerza. 
Curiosamente a esta “exhibición” contribuimos y, en cierto modo, servimos también los 
penalistas a través de nuestras teorías de la justificación del castigo, en cuyo marco se constata 
una revivificación y hasta florecimiento de viejos y nuevos argumentos retribucionistas10. 
Frente a las demás teorías legitimadoras del castigo e incluso frente a la propuesta del 
derecho penal mínimo del garantismo, bien que con las diferencias a las que luego nos 
referiremos, se alzan las teorías abolicionistas, con las que es posible buscar un punto de 
contacto: lo deseable sería que los conflictos pudieran solucionarse con algo mejor que el 
Derecho penal11. Ahora bien, ante la constatación de que para ordenar la convivencia y 
evitar o prevenir, no solo los delitos, sino – como bien subraya Ferrajoli – también las penas 
desproporcionadas y la venganza privada, no parece posible hoy por hoy renunciar a él, 
cabría argumentar acerca, no ya de un “derecho a castigar”, sino de un Derecho penal 
inevitable y en todo caso mínimo, sujeto a unos límites rigurosos. Solo un Derecho penal 
de esta especie podría considerarse válido en el Estado constitucional de Derecho, en el 
que por definición el propio legislador está sujeto a límites muy concretos que resultan de 
la minimización de la violencia estatal y la búsqueda de la paz12, cuyo fundamento último 
radica en la protección de los Derechos Humanos de todas las personas13. 

9 FERRAJOLI, L. La ley del más débil. Trotta: Madrid, 1999.
10 Vid., entre otras referencias, FEIJOO, B. Retribución y prevención general. Montevideo; Buenos Aires: 

BdeF, 2007. WHITE, M. D. (Ed.). Retributivism: essays on theory and policy. Oxford: Oxford University 
Press, 2011. BRAITHWAITE, J.; PETTIT, P. No sólo su merecido. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012. DUFF, 
A. Sobre el castigo: por una justicia penal que hable el lenguaje de la comunidad. Buenos Aires: Siglo 
XXI, 2015. WALTER, T. Strafe und Vergeltung: Rehabilitation und Grenzen eines Prinzips. Baden-Baden: 
Nomos, 2016. KUBICIEL, M. et al. (Org.). Hegel´s Erben? Strafrechtliche Hegelianer vom 19. bis zum 
21. Jahrhundert. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017.

11 Con más detalles, DEMETRIO CRESPO, E. Del Derecho Penal liberal al Derecho penal del enemigo. 
Revista de Derecho Penal y Criminología, Madrid, n. 14, UNED, 2004, pp. 87-115. DEMETRIO 
CRESPO, E. El derecho penal del enemigo darf nicht sein: sobre la ilegitimidad del llamado derecho 
penal del enemigo y la idea de seguridad. In: CANCIO MELIÁ, M; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (Coord.). 
Derecho Penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión. Madrid; Montevideo; Buenos Aires: 
Edisofer; BdeF, 2006, pp. 473-509. 

12 PRIETO, L. Op. cit., p. 11.
13 DEMETRIO CRESPO, E. Del Derecho Penal liberal al Derecho penal del enemigo. Revista de Derecho 

Penal y Criminología, Madrid, n. 14, UNED, 2004, pp. 114. DEMETRIO CRESPO, E. El derecho penal 
del enemigo darf nicht sein: sobre la ilegitimidad del llamado derecho penal del enemigo y la idea de 
seguridad. In: CANCIO MELIÁ, M; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (Coord.). Derecho Penal del enemigo: el 
discurso penal de la exclusión. Madrid; Montevideo; Buenos Aires: Edisofer; BdeF, 2006, p. 429.
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Como el abolicionismo, el garantismo es una teoría crítica, dado que su punto de 
partida no es la legitimación, sino la deslegitimación del Derecho penal14. Ahora bien, no 
lo es en igual medida que aquel, ya que el garantismo se conforma con un “Derecho penal 
mínimo” y no aboga por su desaparición, al tiempo que se preocupa por la respuesta que 
debe darse a los nuevos fenómenos de criminalidad. El garantismo penal se presenta en 
primera línea como un modelo – hoy irreconocible en la práctica – de deslegitimación del 
Derecho penal. Frente al Derecho penal entendido como encarnación perfecta del Leviatán 
del Estado, el garantismo postula un ejercicio del poder punitivo sometido a límites que 
tienen como objetivo preservar las garantías jurídicas15. 

2 NIVELES INTERNOS EN LA DEFINICIÓN DE GARANTISMO

Se pueden distinguir al menos tres niveles internos dentro de la definición de 
“garantismo” y, a su vez, del “garantismo penal”, a saber, el de la filosofía política, el de 
la ciencia del derecho y la dogmática jurídica, y finalmente, el de la teoría y práctica 
del derecho16. Metodológicamente, siguiendo la caracterización de Prieto, se le pueden 
atribuir al menos las siguientes notas: adopta un punto de vista externo y crítico frente a 
lo realmente existente, parte de la separación positivista entre derecho y moral17 así como 

14 PRIETO, L. Op. cit., p. 13 (“La suya no es una función legitimadora, sino deslegitimadora del poder a 
la luz de un modelo ético o normativo que, en pocas palabras, es el modelo de los derechos humanos, 
lógicamente previos y condicionantes de todo el orden jurídico. El garantismo, rigurosamente positivista 
como veremos, no encuentra hoy su principal adversario en la venerable doctrina del Derecho natural, 
sino en los positivismos éticos que actualmente se multiplican bajo distintas etiquetas y ropajes y que 
pretenden siempre sumar al dato empírico de la positividad la noble aureola de la justicia”).

15 A juicio de PRIETO, L. Op. cit., p. 13, las garantías lo son al mismo tiempo de la libertad y de la verdad. 
A diferencia de lo que habrían venido a hacer la mayoría de las dogmáticas, el modelo del garantismo 
no tiene como misión describir y menos aún justificar lo existente. Se trataría además de una teoría del 
derecho positivista, una cuyo principal mérito radicaría en aunar los postulados del positivismo jurídico 
con los principios de la filosofía de la Ilustración.

16 FERRAJOLI, L. Derecho y razón... Op. cit., entiende por “garantismo”, según una primera acepción, un 
modelo normativo de derecho, caracterizado en el plano epistemológico como un sistema cognoscitivo 
o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia (y 
maximizar la libertad), y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva 
del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. En una segunda acepción “garantismo” designaría 
una teoría jurídica de la validez y de la efectividad, como categorías distintas no sólo entre sí, sino también 
respecto a la existencia o vigencia de las normas. Por último, la tercera acepción del “garantismo” sería 
una filosofía política que impone al derecho y al Estado la carga de la justificación externa conforme a los 
bienes y a los intereses cuya tutela y garantía constituye la finalidad de ambos (pp. 851 y ss).

17 A propósito de la separación entre derecho y moral, punto de partida clásico del iuspositivismo, señala 
críticamente VIVES ANTÓN, T. S. Ferrajoli y después: una reflexión sobre los fundamentos de la teoría 
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de la concepción contractualista del Estado y las instituciones, carece de una justificación 
propia o autopoyética y aspira a conjugar la máxima autodeterminación de las mayorías 
con la máxima protección de las minorías18.

Por lo que aquí interesa, el “garantismo penal” es, en primer lugar, una filosofía 
del Derecho penal que propugna la minimización de la violencia estatal y por ende del 
propio Derecho penal. Este presupuesto tiene diversas consecuencias que no pueden 
perderse de vista cuando se trata de examinar el rendimiento de esta concepción para 
abordar los retos a los que se enfrenta el Derecho penal en nuestro tiempo, marcado en 
todo caso por multitud de contradicciones difíciles de aprehender con la terminología de 
la que nos valíamos hasta ahora19. Podemos indicar al menos las siguientes: a) La pena 
representa un mal que no pierde en ningún momento un fondo de ilegitimidad20, único 
modo de percibir que justamente por ello es preciso justificarlo al máximo en el caso de 
que se considere necesario o imprescindible para la convivencia acudir al mismo; b) No 
se suministra una legitimación apriorística del castigo, sino que se parte de la distinción 
metodológica entre el plano descriptivo del ser y el prescriptivo o axiológico del deber ser21; 
c) La justificación de la intervención penal no se elabora en ningún caso circularmente por 
la infracción de lo prohibido sino que responde a parámetros ético-políticos exteriores al 
propio derecho; d) Sin perjuicio de acoger, como no podía ser de otro modo, el aspecto 
liberal del retribucionismo como respuesta a la pregunta de cuándo castigar de acuerdo 
al principio nulla poena sine crimine, el sentido (fin) de la pena no se agota en el castigo 
mismo22, sino que se proyecta a la prevención de los delitos junto a la prevención de las 
penas excesivas o violencia informal que podría surgir ante la ausencia de Derecho penal23; 

del derecho. Teoría & Derecho, n. 13, 2013, pp. 281-327, que la afirmación de Ferrajoli de que la 
separación entre derecho y moral es presupuesto necesario de cualquier teoría garantista ha de ser puesta 
en entredicho. En particular estima ViVes que el positivismo jurídico parte de la idea de que las palabras 
de la ley tienen significado por sí mismas, pero que en realidad estas palabras se inscriben en un juego 
del lenguaje muy complejo en el que el sentido de las normas se halla entrelazado con las acciones que 
las aplican o trasgreden y las razones que las justifican (p. 300). A partir de la constatación, no por obvia 
menos cierta, de que “el proceso de positivización ha llegado a establecer entre Derecho y Moral una 
diferencia, no un abismo”, este autor alcanza la conclusión de que la relación entre derecho y moral ha 
de ser algo más que una pura contingencia dado que pertenece a la “gramática profunda” de la palabra 
derecho (p. 306).

18 PRIETO, L. Op. cit., pp. 24 y ss.
19 En este sentido, BECK, U. La metamorfosis del mundo. Barcelona: Paidós, 2017.
20 PRIETO, L. Op. cit., p. 29. 
21 Ibidem, p. 47. 
22 Ibidem, p. 54.
23 Ibidem, p. 61.
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e) Lo prioritario para el garantismo son pues, al contrario de lo que a veces se dice, las 
garantías entendidas como la ley del más débil en cada momento, lo que comprende los 
derechos fundamentales de las eventuales víctimas, de los condenados y de los acusados24.

En segundo lugar, garantismo es un modelo de ciencia del derecho y una dogmática 
jurídica susceptible de desarrollo pleno en el marco jurídico-político del constitucionalismo. 
En particular Ferrajoli entiende que el garantismo contribuye a formar una teoría de la 
divergencia entre normatividad y realidad, entre derecho válido y derecho efectivo, uno 
y otro vigentes25. Y añade además que una teoría del garantismo, además de fundamentar 
la crítica del derecho positivo respecto a sus parámetros de legitimación externa o interna, 
es en consecuencia una crítica de las ideologías, ya sean políticas o jurídicas. Las primeras 
confundirían en el plano político externo la justicia con el derecho (falacia naturalista) o 
el derecho con la justicia (falacia positivista), mientras que las segundas confundirían en 
el plano interno o jurídico la validez con la vigencia o la efectividad con la validez26. Si el 
garantismo penal adopta como base filosófico-política la necesidad de justificar al máximo 
el castigo, el garantismo penal como modelo de dogmática jurídica tendría que tener 
asimismo como propósito no una mera descripción o sistematización de los conceptos 
legales, sino más bien una función o vocación al mismo tiempo de lo que podríamos llamar 
“contraposición deslegitimadora” a partir de los principios constitucionales que sirven de 
base a las garantías. Pues bien, esta compleja tarea encuentra su primera sede en el marco 
de la teoría de los fines de la pena (nivel previo de la filosofía del Derecho penal) y se 
desenvuelve en etapas sucesivas en la dogmática de la teoría del delito y la del derecho de 
la individualización judicial de la pena (nivel de aplicación del Derecho penal)27. Mientras 
que el primer campo resulta decisivo para dar respuesta a las grandes preguntas, es en 
el segundo donde se extraen consecuencias de mayor alcance práctico que dependerán 
en buena medida del punto de partida adoptado. El tercero sigue siendo terreno sujeto 
a una enorme irracionalidad debido en gran medida a una insuficiente aclaración de sus 
presupuestos y a una evidente falta de profundización dogmática. 

24 Ibidem, p. 61.
25 FERRAJOLI, L. Derecho y razón... Op. cit., p. 852.
26 Ibidem, p. 855.
27 Sobre la interrelación entre fundamentación del Derecho penal e individualización judicial de la pena, entre 

otras referencias, KÖHLER, M. Über den Zusammenhang von Strafrechtsbegründung und Strafzumessung 
(erortert am Problem der Generalpravention). Heidelberg: R.V. Decker’s; C.F.Müller, 1983. DEMETRIO 
CRESPO, E. Prevención general e individualización judicial de la pena. 2. ed. BdeF, Montevideo-Buenos 
Aires: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1999, pp. 91 y ss; últimamente, GROSSE-WILDE, T. 
Erfolgszurechnung in der Strafzumessung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, pp. 9 y ss.
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Pero garantismo es también una teoría y práctica del derecho y del Derecho penal 
esencialmente incómodas. Prueba de ello es la utilización, cada vez más frecuente, del 
término “hipergarantismo” en alusión a los excesos a los que el garantismo podría conducir 
en la defensa consecuente de sus postulados. Un sistema del Derecho garantista es aquel 
que no se limita a proclamar derechos, sino que establece los mecanismos necesarios para 
protegerlos a partir de la existencia de una Constitución en sentido fuerte, vinculante incluso 
para el legislador, que se ve limitado también por los principios que aquella contiene28. 
Garantismo, en este sentido, es un esquema gradual que se alcanza en mayor o menor 
medida, como lo es la propia constitucionalización del ordenamiento jurídico29/30.

3 CRISIS DEL MODELO GARANTISTA DE DERECHO PENAL

3  BECCARIA, GARANTISMO Y CONSTITUCIONALISMO

Es imprescindible señalar que la construcción de la Ciencia Penal tal y como
hoy la entendemos se inicia con el pensamiento de la Ilustración, significativamente 
con la famosa obra de Beccaria (1738-1794) De los delitos y de las penas aparecida de 
forma anónima en 1764, cuyo 250 aniversario celebrábamos en el 2014. La actualidad 
radical de su pensamiento ha sido subrayada con acierto por Ferrajoli, quien le ha 
atribuido un carácter todavía revolucionario considerando los postulados manifestados 
en el libro mencionado un baluarte no solo del liberalismo penal, sino también del 
constitucionalismo democrático y garantista en un triple sentido: la configuración del 

28 Sobre los aspectos relativos a una completa teoría moral y política de justificación de las leyes penales, 
Cfr.: Paredes, 2013. 

29 Vid.: ATIENZA, M. Constitucionalismo y Derecho penal. In: MIR PUIG, S.; CORCOY BIDASOLO, M. 
(Dir.). Constitución y sistema penal. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 21; ulterior desarrollo en DEMETRIO 
CRESPO, E. Constitución y sanción penal. Libertas, n. 1, 2013, p. 57-110.

30 PRIETO, L. Op. cit., advierte que hay una implicación lógica entre garantías primarias y secundarias (p.ej. la 
prohibición del homicidio como garantía primaria del derecho a la vida y la obligación de sancionar actos 
ilícitos que atentan contra la vida como garantía secundaria) con los derechos, pero no empírica, en el 
sentido de que “los derechos constitucionales tienen una existencia previa a las garantías” y “los derechos 
no garantizados o mal garantizados no dejan de ser derechos” (p. 45). Cobra aquí relevancia la distinción 
entre abstrakte Geltung y konkrete Geltung referida al propio Estado de Derecho que fue esgrimida por 
Jakobs en el contexto del llamado “Derecho penal del enemigo” – al que luego nos referiremos – y que 
tenía el sentido (presuntamente) de describir su existencia. Sin embargo, a lo que aquí nos referimos es a 
algo sustancialmente diferente, que tiene que ver con la vigencia real de los derechos cuando se aplican 
las garantías y no a su no vigencia cuando no se aplican o se aplican de modo insuficiente.
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derecho penal como un sistema de garantías; la consolidación del pensamiento jurídico 
constituyente y su carácter militante frente a la crisis del garantismo tan patente en la 
actualidad31/32. Esta se manifiesta, por cierto, no solo en el Derecho penal interno, sino 
también en los procesos de regionalización o internacionalización, como es el caso del 
Derecho penal europeo e internacional33. 

Pues bien, este Derecho Penal articulador de un sistema de garantías puede ser 
identificado, con todas las matizaciones que se quiera tener en cuenta, con el modelo de 
Derecho Penal del Estado de Derecho. Por tal entiende Ferrajoli un tipo de ordenamiento en 
el que el poder público, y específicamente el penal, está rígidamente limitado y vinculado 
a la ley en el plano sustancial (o de los contenidos penalmente relevantes) y en el plano 
procesal (o de las formas procesalmente vinculantes). Como explica este autor, 

31 FERRAJOLI, L. La actualidad del pensamiento de Cesare Beccaria… Op. cit., pp. 51-63. La configuración 
del derecho penal como un sistema de garantías fue enunciada de manera clara por Beccaria (2015) en 
el teorema general enunciado al final de su libro según el cual “para que la pena no sea violencia ejercida 
por uno o por muchos contra un ciudadano particular debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, 
la mínima posible en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes” (p. 87). El 
fundamento filosófico-jurídico de su pensamiento en torno a la legitimación del castigo, toda vez que esta 
sólo se puede afirmar a partir del criterio de la absoluta necesidad, descansaría por un lado en el postulado 
contractualista de carácter utilitarista de “la máxima felicidad dividida entre el mayor número” (lo que le 
convertiría en un precursor de Bentham) y, por otro, en el postulado categórico según el cual “no hay libertad 
cuando la leyes permiten bajo algunas circunstancias que el hombre deje de ser persona y se convierta en 
cosa” (lo que le convertiría en precursor de Kant). Dice Beccaria (2015): “Fue, pues, la necesidad la que 
constriñó a los hombres a ceder parte de la propia libertad: es, pues, cierto que cada uno no quiere poner 
de ella en el depósito público más que la mínima porción posible, la que baste para inducir a los demás a 
defenderlo. La agregación de estas mínimas porciones posibles constituye el derecho de penar: todo lo que 
exceda es abuso y no justicia; es hecho, no derecho” (p. 73). A estos dos elementos clave cabría añadir su 
pronunciamiento contra la pena de muerte: “¿Cuál puede ser el derecho que se atribuyan los hombres 
para despedazar a sus semejantes? No ciertamente aquel del que derivan la soberanía y las leyes. […] No 
es, pues, la pena de muerte un derecho, ya que he demostrado que no puede serlo, sino una guerra de la 
nación con un ciudadano, porque juzga necesaria o útil la destrucción de un ser: pero si demuestro que 
la muerte no es ni útil ni necesaria, habré ganado la causa de la humanidad” (p. 56). 

32 Buena muestra del momento que vivimos es la introducción en nuestro ordenamiento de la prisión 
perpetua, frente a la que podría hacerse valer en gran medida el pensamiento de Cesare Beccaria (Vid., 
p. ej., ACALE, M. La prisión permanente revisable: ¿pena o cadalso? Madrid: Iustel, 2016. ARROYO, L.
A. et al. (Ed.). Metáfora de la crueldad: la pena capital de Cesare Beccaria al tiempo presente. Cuenca:
Universidad de Castilla-La Mancha, 2016.

33 En el primero sigue siendo cierta la notoria mixtificación de los principios a la que se refirió hace algún 
tiempo SILVA SÁNCHEZ, J. M. Los principios inspiradores de las propuestas de un Derecho penal 
europeo. Una aproximación crítica. Revista Penal, n. 13, 2004, pp. 138-150, según la cual en principio 
se conservan, pero en realidad se ignoran debido a una pretensión eminentemente punitivista (p. 124). 
En el segundo, PASTOR, D. R. El poder penal internacional. Barcelona: Atelier, 2006, ha sugerido la 
incompatibilidad de la declaración del Preámbulo del Estatuto de Roma de evitar la impunidad con el 
garantismo, al tiempo que constata una cierta desacreditación a través del discurso punitivista de los 
Derechos Humanos (p. 179).
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la subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a introducir 
una dimensión sustancial no sólo en las condiciones de validez de las normas, 
sino también en la naturaleza de la democracia, para la que representa un límite, 
a la vez que la complementa.34 

El garantismo penal así entendido significa de manera clara, por tanto, contemplar 
y enfocar el derecho penal necesariamente desde sus límites, esto es, desde los Derechos 
Fundamentales positivizados en las Constituciones y los Derechos Humanos consagrados 
en los diferentes convenios y tratados internacionales, lo que plantea no pocos problemas 
de hermenéutica constitucional-penal en gran parte todavía por desarrollar en el contexto 
del llamado global law, donde surge el problema de superposición de diferentes niveles de 
protección35. Ferrajoli ha hablado en este marco del papel crítico, proyectual y constructivo 
del paradigma del poder limitado como configurador del desarrollo histórico del Estado 
de Derecho36. 

3.2 DE LA EXPANSIÓN AL PAROXISMO PENAL

Las propuestas tendentes a la reducción del sistema penal se caracterizaban por la 
aceptación de su existencia y por la búsqueda de alternativas “realistas” a su configuración 
actual, con un espíritu humanista. Además de la descriminalización de determinados 
comportamientos, aquellas han sido básicamente la búsqueda e implementación de 
alternativas a la pena privativa de libertad y la reparación a la víctima como técnica alternativa 
para la solución de conflictos. Sin embargo, el espíritu humanista que subyacía a ambas, fue 
“trastocado” hace tiempo y reducido a lo absurdo. En el primer caso, por el recrudecimiento 
punitivo, en el segundo, por la “utilización” de las víctimas para reivindicar el programa 
político-criminal maximalista subyacente (como si el Derecho Penal pudiera, con el castigo, 
restaurar la “justicia material”)37. La divergencia entre tales planteamientos y la realidad es tan 
contundente que ha permitido hablar incluso de la insostenible situación del Derecho Penal38.

34 FERRAJOLI, L. Derecho y razón... Op. cit., p. 104.
35 Vid., por todos, GLENN, P. The Cosmopolitan State. Oxford: Oxford University Press, 2013, y SOMEK, 

A. The Cosmopolitan Constitucion. Oxford: Oxford University Press, 2014.
36 FERRAJOLI, L. La actualidad del pensamiento de Cesare Beccaria… Op. cit., pp. 57 y ss.
37 Con más detalle en DEMETRIO CRESPO, E. Del Derecho Penal liberal al Derecho penal del enemigo. 

Revista de Derecho Penal y Criminología, n. 14, UNED, 2004, Madrid, pp. 87-115. 
38 Vid.: INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES DE FRANKFURT (Ed.). La insostenible situación del Derecho 

Penal. Granada: Comares, 2000. 
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Tanto es así que se afirma que la expresión “Derecho penal mínimo” es ya 
considerado un tópico desprovisto de contenido concreto. Frente a esta propuesta se erige 
en la actualidad un fenómeno de expansión del ámbito de lo punible en clara contradicción 
con la pretensión de reducir el Derecho Penal a un núcleo duro correspondiente es esencia 
al llamado “Derecho penal clásico”, como había propugnado la llamada “Escuela de 
Frankfurt”39. Esta expansión es consecuencia del nacimiento de un “nuevo” Derecho penal 
dirigido a proteger nuevos bienes jurídicos característicos de la sociedad postindustrial. Esta 
se caracteriza por varias peculiaridades entre las que destacan el extraordinario incremento 
de las interconexiones causales y la sustitución de los contextos de acción individuales por 
contextos de acción colectivos, en los que el contacto interpersonal se reemplaza por una 
forma de comportamientos anónima y estandarizada40. El fenómeno se ha explicado a 
partir de algunas claves tales como la administrativización, la globalización y la progresiva 
deconstrucción del paradigma liberal del Derecho Penal41. Ciertamente el Derecho penal 
y, singularmente, el Derecho penal económico, se ha visto enfrentado a sus propios límites 
y posibilidades reales de una mínima efectividad ante fenómenos de naturaleza global 
como el de la crisis financiera internacional42.

La expansión ha traído consigo una buena dosis de “modernización” que resultaba 
no solo saludable, sino imprescindible43. Ahora bien, el fenómeno ha tenido luces y sombras. 
En efecto, en primer lugar, se puede hablar de un cierto efecto de banalización, en la medida 
en que ya no se identifica bien cuáles son las conductas prohibidas penalmente y, sobre 
todo, para qué se reserva en realidad el Derecho penal. Por otro lado, es bien conocido 
que elaboraciones conceptuales como la del llamado “derecho penal del enemigo”44 – que 
pretende despojar de la categoría de ciudadanos a determinados sujetos, que deben ser 
tratados como meras “fuentes de peligro” – aparecen entretanto sin que se pueda separar 
con claridad “su ámbito” de los demás. Se trata, en realidad, de una teoría que no surge 
por casualidad, sino que es el resultado de la adopción de una metodología funcionalista 

39 Vid., p. ej.: ARROYO, L. A. et al. (Coord.). Crítica y justificación del Derecho Penal en el cambio de 
siglo: el análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2003; 
VIVES ANTÓN, T. S. Estado autoritario y adelantamiento de la “línea de defensa penal”. In: MAQUEDA 
ABREU, M. L. et al. (Coord.). Derecho penal para un Estado social y democrático de Derecho. Madrid: 
Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid, 2016, pp. 365-381.

40 Schünemann (1996), pp. 30-31.
41 Cfr., por todos, Silva (2011).
42 Vid. Terradillos (2006) y (2010b); Demetrio (2014) y las referencias allí citadas.
43 Cfr., por todos, Gracia (2003); Quintero (2004); Portilla (2007); Berdugo (2016).
44 Cfr., entre otras referencias, Jakobs & Cancio (2003); Cancio & Gómez Jara (Coord.) (2006), Heinrich 

(2009), Polaino-Orts (2009).
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de corte sociológico, llevada a sus últimas consecuencias45. El “derecho penal del enemigo” 
ha sido caracterizado, entre otras notas, por un amplio adelantamiento de la punibilidad, 
la adopción de una perspectiva fundamentalmente prospectiva, un incremento notable de 
las penas y la relajación o supresión de determinadas garantías procesales individuales. El 
principal teórico del concepto, Jakobs, lo explica subrayando que el Derecho penal conoce 
dos polos o tendencias de sus regulaciones, el trato con el ciudadano, en el que se espera 
hasta que este exterioriza su hecho para reaccionar con el fin de confirmar la estructura 
normativa de la sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy 
pronto en el estado previo y al que se combate por su peligrosidad46. 

En su opinión, ningún contexto normativo, incluyendo como tal a la persona en 
Derecho, es tal por sí mismo, sino que sólo es real cuando determina a grandes rasgos a la 
sociedad. Esta tesis le lleva a sostener que quien no presta una seguridad cognitiva suficiente 
de un comportamiento personal, no puede esperar ser tratado como persona, pues de lo 
contrario se vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas; y que, por tanto, 
sería completamente erróneo demonizar el llamado “Derecho penal del enemigo”, pues 
de este modo no se alcanza una solución al problema de los individuos que no permiten su 
inclusión en una constitución ciudadana. El impacto que el fenómeno brevemente descrito 
tiene para el Estado de Derecho se materializa, en opinión de Zaffaroni, en excepciones de 
los Derechos Humanos de primera generación que se mueven en tres direcciones: poderes 
excepcionales a las policías, la construcción de tipos penales nebulosos y la reducción de 
las garantías procesales47.

Algunas de las críticas más severas a la teoría sostenida por Jakobs fueron vertidas 
en su día por Baratta acusándola de ser conservadora, tecnocrática e incluso autoritaria, 
favorecer la expansión del derecho penal y promover la reproducción ideológica y material 
de las relaciones sociales existentes, acogiendo lo peor de la teoría de sistemas de Luhmann48. 
Sin embargo, desde la Filosofía del Derecho, se ha puesto en duda no solo la fidelidad con 
que las tesis de Luhmann se acogen en la Ciencia del Derecho Penal, sino que además se 
niega que las propuestas funcionales de la prevención general positiva identificadas como 

45 Con más detalle en Demetrio (2006).
46 JAKoBs, G.; CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del enemigo. Madrid: Civitas, 2003, p. 42-43.
47 ZAFFARONI, E. R. El antiterrorismo y los mecanismos de desplazamiento. In: SERRANO-PIEDECASAS, J. 

R.; DEMETRIO CRESPO, E. (Dir.). Terrorismo y Estado de Derecho. Madrid: Iustel, 2009, p. 370.
48 BARATTA, A. Integración-prevención: una “nueva” fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica. 

Cuadernos de Política Criminal, n. 24, 1984, pp. 533 y ss.
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sistémicas lo sean realmente49. Del problema me he ocupado en otro trabajo50, por lo que 
ahora solo haré referencia a cómo se aboca por esta vía a la crítica hacia las cuestiones de 
legitimidad del sistema normativo. Jakobs no desconoce este aspecto, si bien lo esquiva en 
el sentido de que para una teoría funcionalista las cuestiones de legitimación no pueden 
resolverse en el plano interno del Derecho penal. En este sentido se ha pronunciado 
también Müssig al advertir que las cuestiones de los criterios de legitimación material de las 
normas penales desbordarían el cauce formal de la prevención general positiva remitiendo 
al análisis de los criterios materiales de identidad de una sociedad determinada51. Pero el 
mayor exceso en el que ha incurrido esta corriente de pensamiento ha consistido en la 
“normativización del concepto de persona”, que ha permitido a Jakobs distinguir entre un 
Derecho penal basado en acciones de personas y otro en acciones de “no personas” o 
“derecho penal del enemigo”52. La normativización del concepto de persona significa en 
Jakobs que “desde el punto de vista de la sociedad no son las personas las que fundamentan 
la comunicación personal a partir de sí mismas, sino que es la comunicación personal la que 
pasa a definir los individuos como personas”53. No es este el momento de abordar todas 
las dimensiones de análisis de las que es susceptible este lamentable concepto, pero sí de 
subrayar varias cosas. En primer lugar, la íntima vinculación y desarrollo que lleva desde 
la prevención general positiva sistémica al derecho penal del enemigo mediante la propia 
normativización (abstracción) del concepto de persona54. En segundo lugar, también es 
conveniente destacar que a la discusión sobre el carácter descriptivo o prescriptivo de la 
fórmula del llamado “derecho penal del enemigo” subyace a su vez una cuestión relativa 
a la teoría del derecho. De nuevo Ferrajoli ha intervenido en el debate para subrayar que 

49 Prieto Navarro (2000), p. 267; García Amado (2000), p. 288.
50 DEMETRIO CRESPO, E. Crítica al funcionalismo normativista. Revista de Derecho Penal y Criminología, 

n. 3, 2010, 13 y ss.
51 MÜSSIG, B. Schutz abstrakter Rechtsgüter und abstrakter Rechtsgüterschtuz. Frankfurt am Main: Lang, 

1994, pp. 137 y ss.
52 Sobre el alcance, entre otras referencias, Cfr.: PORTILLA, G. Los excesos del formalismo jurídico 

neofuncionalista en el normativismo del Derecho penal. Revista General de Derecho Penal, n. 4, 2005, 
DEMETRIO CRESPO, E. Derecho penal del enemigo y teoría del derecho. In: PORTILLA CONTRERAS, 
G.; PÉREZ CEPEDA, A. I. (Dir.). Terrorismo y contraterrorismo en el Siglo XXI. Un análisis penal y político-
criminal. Salamanca: Ratio Legis, 2016.

53 JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional. Madrid: Civitas, 
1996, p. 81.

54 Por este motivo no puedo estar de acuerdo con la crítica formulada por VIVES ANTÓN, T. S. Ferrajoli y 
después: una reflexión sobre los fundamentos de la teoría del derecho. Teoría & Derecho, n. 13, 2013, 
sobre el alcance de la crítica de Ferrajoli a Jakobs – ya que prevención general positiva en Jakobs no es 
simplemente, “un efecto inseparable de todo sistema penal bien calculado”, sino la propia razón de ser 
del Derecho penal.
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en virtud de la falacia realista imperante en la cultura jurídica de corte hegeliano según 
la cual “lo que es real es racional”, se pasa por alto la distinción metalingüística entre lo 
“descriptivo” y lo “normativo”, inexistente en la cultura jurídica y política funcionalista55. 
Como con acierto ha subrayado este autor, se presenta por esta vía como legítimo un 
concepto que en realidad representa una contradicción en los términos o la negación 
misma del Derecho penal, dado que la figura del enemigo pertenece en realidad a la lógica 
de la guerra, que es en esencia la negación del derecho56. En tercer lugar, por obvio que 
resulte, no hay nada más opuesto al paradigma garantista que la “excepción permanente”, 
en realidad, que cualquier excepción, puesto que, “ni las garantías jurídicas son divisibles 
ni el Derecho penal conoce dos clases de destinatarios”57.

CONCLUSIÓN

Después de lo dicho es fácil darse cuenta de que si las garantías pueden considerarse 
la expresión de un modelo normativo, pero también epistemológico58, en tiempos recientes 
hemos asistido a la crisis y, en cierto modo, a una “deconstrucción” de dicho paradigma. 

En realidad, hablar de deconstrucción del modelo garantista es ya un contrasentido 
en sí mismo, dado que el garantismo es como tal un ideal inacabado hacia el cual se 
avanza o del que se retrocede. Pero por deconstrucción se entiende aquí la demolición 
progresiva y “por piezas” (es por eso más bien una “fragmentación”) de aquellas partes 
del modelo que, como se ha visto, habían sido en cierta medida puestas en marcha por el 
sistema penal. No se pretende aquí ofrecer una visión catastrofista; el sistema penal trata 
de salvaguardar las garantías de los Derechos Fundamentales, pero en general se mueve 
hoy en una dirección contraria a la propugnada por el garantismo. Esto puede afirmarse 
tanto en el plano de la filosofía jurídico-penal, donde ganan terreno e incluso se podría 
decir que proliferan nuevas visiones retribucionistas – que reivindican la justicia material 
por encima de cualquier otra visión del castigo – como de la elaboración de la dogmática 
jurídico penal, que por un lado se desprecia profundamente y, por otro, se convierte en 
una herramienta funcional que se pone al servicio de finalidades puramente prácticas. 

55 FERRAJOLI, L. El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal. Nuevo Foro Penal, n. 69, 
2006 p. 17.

56 Ibidem, p. 16.
57 PRIETO, L. Op. cit., p. 95.
58 PRIETO, L. Op. cit., p. 83.
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Hablo de cambio de paradigma por fragmentación porque se produce de manera 
progresiva, discurre de modo paralelo a la propia transformación de la realidad y abre 
múltiples frentes a la vez, de modo que resulta muy difícil llevar a cabo un análisis global. 
Como consecuencia, también en el plano científico se pierden de vista con frecuencia los 
avances producidos y se abandonan de la noche a la mañana conquistas elaboradas a lo 
largo de mucho tiempo (como p.ej. el principio de personalidad de las penas o el concepto 
de culpabilidad por el hecho). Se podría discutir sobre ejemplos concretos, como el de 
la inconstitucionalidad de la ya citada prisión permanente revisable: aquí se advierte que 
solo un análisis no fragmentado de los principios constitucionales, entendiendo por tal uno 
que no pierda de vista la conexión entre ellos y su sentido programático, permite alcanzar 
conclusiones adecuadas. Ahora bien, el que de modo paralelo a la transformación de la 
realidad se esté produciendo un cambio de paradigma no quiere decir en absoluto que 
dispongamos de uno alternativo. Si a lo que asistimos no es a un cambio en sentido estricto 
sino a su deconstrucción, tal vez sería más conveniente hablar de la “metamorfosis del 
Derecho penal”. Parafraseando a Beck en su libro póstumo La metamorfosis del mundo, 
los sucesos que acaecen ante nosotros, propios de la sociedad moderna, ya no resultan 
comprensibles con los términos “evolución”, “revolución” o “transformación”, porque no 
vivimos sin más en medio de un mundo que está simplemente cambiando, sino en medio 
de una metamorfosis59.

59 PRIETO, L. Op. cit., p. 17.
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A QUADRATURA DO DOLO: PROBLEMAS INSOLÚVEIS, SORITES E DIREITO PENAL

THE QUADRATURE OF INTENTION: UNSOLVABLE PROBLEMS, SORITES AND 
CRIMINAL LAW

Fernando Molina Fernández1

RESUMO

O artigo busca estabelecer balizas que visam refinar o sistema conceitual que trata das 
transições entre o conceito de dolo e o conceito de culpa a partir da perspectiva do 
paradoxo sorites, ao assumir que os níveis de dolo e culpa não são absolutos tal como 
trata a doutrina, mas sim graduais.

Palavras-chave: Dolo. Imprudência. Sorites.

ABSTRACT

This article is intented to to establish rules to refine the conceptual system that deal with 
the transition between the concept of intention and the concept of guilt from the viewpoint 
of sorites paradox, by assuming that the levels of intention and guilt are not absolute as 
the doctrine assumes, but gradual.

Palavras-chave: Intention. Guilt. Sorites.
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INTRODUÇÃO

Como distinguir dolo eventual de imprudência consciente? A questão que encerra 
este enunciado é um clássico da teoria penal, ao qual incontáveis trabalhos trataram de 
dar resposta. Chama, porém, a atenção o contraste entre o enorme esforço aplicado a 
responder a pergunta e os resultados obtidos. Qualquer repasso a obras gerais nas quais se 
oferece uma descrição da polêmica e das distintas soluções oferece o mesmo panorama: 
extensas descrições nas quais se desenvolvem propostas de delimitação que giram sobre 
dois ou três ideias relevantes, sem que afinal se tenha a sensação de ter alcançado uma 
conclusão medianamente satisfatória que possa ser empregada pelos tribunais2. Ao tratar 
de explicar em aula tal diferença, é fácil sentir esse mal-estar que provoca não sentir-se 
convincente.

Como explicar essa situação? Como é possível que em um problema geralmente 
considerado da máxima importância teórica e prática, e ao qual se dedicou um considerável 
esforço doutrinário, apresentem-se soluções tão díspares?3

Uma primeira explicação poderia ser que a polêmica não seja mais que o eco, em 
um plano superior, de uma discrepância de fundo sobre uma questão nuclear, decisiva 
para a distinção. Seria possível, por exemplo, pensar que o problema reside em que 
segue aberta a questão central de se o dolo deve ser configurado exclusivamente sobre a 
representação ou se é preciso acrescentar algum elemento adicional baseado na vontade 
ou em outro elemento subjetivo distinto do conhecimento. 

É certo que a polêmica sobre esse ponto segue aberta, mas esta não pode ser a 
explicação porque se formulou uma infinitude de teorias partindo dos dois pontos de vista, 
e a questão central segue sem ser resolvida.

2 Para uma mostra das variadas teorias oferecidas, veja, por exemplo, ROXIN, C. Strafrecht. Allgemeiner 
Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre. 3. ed. Munich: C. H. Beck, 1997, § 12, N. 
21 e ss.; DÍAZ PITA, M. del M. El dolo eventual. Valencia: Tirant lo Blanch, 1994; LAURENZO COPELLO, 
P. Dolo y conhecimento. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999; RAGUÉS I VALLÉS, R. El dolo y su prueba en 
el proceso penal. Bogotá: J. M. Bosch; Universidad Externado, 2002, especialmente p. 53 e ss.

3 Roxin aponta que, em que pese as diferenças dogmáticas e terminológicas, as distintas teorias acabam 
produzindo resultados surpreendentemente similares – ROXIN, C. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. 
Op. cit., § 12, N. 63 – é certo que, na maior parte dos casos, o senso comum acaba produzindo soluções 
parecidas, mas mais que a bondade ou igualdade das propostas, seguramente isso se deve a que afinal 
ninguém extrai as consequências que sua proposta indicaria. Se isso se fizesse, as diferenças de tratamento 
seriam enormes: alguns teriam que estender o dolo eventual a qualquer comportamento de imprudência 
consciente, e outros ao contrário. Creio que a observação de Roxin é mais uma mostra do quão insatisfatória 
é a posição teórica sobre este tema que do acerto convergente das propostas.
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Mais que isso, desde o princípio explorou-se as duas vias, mas não parece que a 
chave esteja em optar por uma ou outra. Se não me equivoco, ainda que qualquer solução 
imaginável tenha que dar uma resposta a esta questão, nela não está a explicação. Não é 
a causa da situação examinada, mas uma consequência mais do problema que isso gera.

Algo parecido poderia ser dito de qualquer outra questão de fundo que se quisesse 
introduzir no debate como pedra angular para novas soluções. 

A história do pensamento científico mostra que, em ocasiões, um intenso debate 
sobre algum tema procede do desconhecimento de alguma variável que, ao final, resulta 
decisiva, mas dificilmente este é o caso aqui.

Nem são propostos novos elementos a ter em conta, nem sequer se vislumbra em 
que possa consistir. O que converte a polêmica em tão desalentadora é a percepção de que, 
por muito que se refine as propostas, não parece possível alcançar uma solução, porque 
todos os elementos relevantes foram já tomados em consideração e se lhes combinou em 
todas as variantes possíveis. 

Mas, conquanto sejam importantes, não são estes os únicos dados que fazem 
pensar que deve haver uma explicação distinta. Outro, muito significativo, e que tem uma 
consequência direta na linha de investigação que se aborda neste trabalho, é a generalidade 
do problema. Utilizei o exemplo da distinção entre dolo e imprudência porque é um 
clássico das polêmicas doutrinárias em Direito penal, mas há outros, e, por pouco que se 
examine, observa-se que muitos deles têm um perfil similar: são problemas de delimitação 
entre conceitos que aludem a situações próximas. 

Uma boa parte dos problemas com os quais se enfrenta a dogmática penal é a de 
delimitação entre categorias. No entanto, as razões pelas quais duas categorias oferecem 
dificuldades na hora de diferenciá-las são de distinto tipo. Em alguns casos é possível que 
simplesmente coincidam em conteúdo. 

Uma situação desse tipo pode se dar quando um mesmo conceito doutrinal tem 
aplicação em duas instituições distintas, e historicamente se cunharam termos diferentes 
para elas. Por exemplo, a infração do dever objetivo de cuidado na imprudência é 
intencionalmente equivalente à primeira parte do juízo de imputação objetiva: a criação 
de um risco não permitido4. Outros clássicos problemas de delimitação se dão quando 

4 Sobre isso, MOLINA FERNÁNDEZ, F. Antijuridicidad penal y sistema del delito. Barcelona: Bosch, 2001, 
p. 376 e ss., e esp. p. 384, n. 39, com abundantes referências. Nas palavras de Roxin: “É correto que o 
tipo dos delitos imprudentes [...] ficará completo mediante a teoria da imputação objetiva: um resultado 
que se imputa ao tipo objetivo está causado imprudentemente”, ROXIN, C. Strafrecht. Allgemeiner Teil... 
Op. cit., § 24, N. 10.
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se discute se duas categorias operam de maneira independente ou se uma delas o faz no 
seio da outra. A distinção de antijuridicidade e culpabilidade responde a este esquema5. 

Mas não é deste tipo de situações das que quero tratar aqui, mas de outras, muito 
mais frequentes do que poderia parecer, nas quais não parece possível uma genuína 
distinção conceitual porque os termos em disputa operam como segmentos de significado 
de uma situação progressiva que não admite descontinuidades. Ao contrário dos problemas 
de delimitação antes descritos, nos quais o debate cinge-se a determinar qual é a relação 
lógica – identidade, exclusão, inclusão – entre categorias que, a princípio, poderiam 
ser bem definidas, nesta o problema não parece residir tanto nas relações lógicas, que 
se pressupõem de exclusão, quanto na própria impossibilidade de precisar seus limites 
respectivos. Há casos claros, mas ao mesmo tempo parece haver uma espécie de terra de 
ninguém, inacessível a qualquer intento de delimitação, entre as categorias. 

São muitos os exemplos disponíveis para ilustrar esta ideia. Limitando-nos ao 
Direito penal, podem ser citados alguns da parte geral, distinções como a mencionada 
entre dolo e imprudência, ou, dentro da imprudência, entre a grave e a leve; entre atos 
preparatórios e de execução; entre cumplicidade e cooperação necessária; entre autoria 
mediata e indução; inclusive entre autoria e participação. Na parte especial, questões como 
a delimitação entre coações e detenções ilegais; entre as diversas figuras de proteção da 
propriedade ou do patrimônio; ou, a muito atual, entre as diversas fases da vida humana. 
Em todos eles, e em outros muitos que se pode enumerar, a progressividade aparece de 
forma recorrente como um elemento problemático, ainda que possa não ser o único.

Esta coincidência não pode ser casual. Se muitos problemas clássicos, especialmente 
debatidos, são de delimitação entre categorias que parecem ser encontradas em uma 
situação que poderíamos caracterizar como gradual, parece uma boa hipótese aventurar que 
o problema reside precisamente aqui, e não em onde habitualmente se situa a discussão, 
que é o plano do debate sobre o catálogo e a combinação de elementos relevantes para 
uma distinção em particular.

Por isso este trabalho não pretende oferecer uma nova teoria de delimitação entre 
dolo e imprudência ou entre qualquer dos outros pares de termos debatidos que se some às 
já existentes, mas que tratarei de fundamentar, primeiro, que tal delimitação é impossível, 

5 A doutrina majoritária as analisa como duas características distintas do delito, precedendo na análise uma 
à outra. Mas a delimitação foi e é muito controvertida ao longo da história, até o ponto de que elementos 
que são para alguns núcleo central da culpabilidade, são para outros elementos básicos do injusto. Creio, 
porém, que uma distinção formulada assim é impossível – daí a inesgotável polêmica histórica –, e, porém, 
pode razoavelmente ser mantida se admite-se que a culpabilidade é um elemento central na análise da 
antijuridicidade. Sobre isso, pormenorizadamente, MOLINA FERNÁNDEZ, F. Antijuridicidad penal... Op. 
cit., p. 376 e ss.
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e segundo, que as decisões materiais que em cada caso se encontram detrás dos intentos 
de delimitação – a determinação dos pressupostos da imputação subjetiva; a fixação do 
momento do iter criminis em que o feito deve ser punível; a divisão de responsabilidades 
entre os diversos intervenientes no delito; ou o adequado tratamento da vida em suas 
diversas fases, por exemplo, devem ser abordados com um instrumental adaptado ao 
problema comum.

Enlaçando com o título do trabalho, pode haver três tipos de razões que expliquem 
de maneira objetiva a resistência de um problema científico aos sucessivos intentos de 
solução. A primeira, e muitas vezes a única explicação que temos em conta, é que o 
esforço tenha sido insuficiente para encontrar a solução adequada, que estaria, em 
consequência, pendente. A segunda é que nos encontremos em uma situação demostrada 
de indecidibilidade, ou seja, uma situação na qual se sabe que é impossível conhecer a 
resposta, o que não quer dizer que não exista. Mas existe uma terceira possibilidade. 
Em algumas ocasiões, as diversas propostas realizadas para fazer frente a um problema 
fracassam simplesmente porque o problema é irresolúvel.

Quiçá o exemplo histórico mais conhecido de problema irresolúvel – ao ponto 
de ter se convertido de caso singular em enunciado genérico – seja o da quadratura do 
círculo. Como é sabido, o problema foi enunciado pelos matemáticos gregos (junto a outros 
dois: a duplicação do cubo e a trissecção do ângulo), consistia em achar geometricamente, 
mediante régua e compasso, o quadrado de área igual à de um círculo tomado como 
referência. Ao longo dos séculos se sucederam os intentos para lograr a quadratura do 
círculo, empenho no qual se engajaram especialistas de todos os campos (uma das propostas 
mais conhecidas é a de Thomas Hobbes), sem que se alcançasse nunca o resultado 
desejado. Foi necessário esperar até 1882 para que de maneira definitiva se demostrasse 
que o problema proposto não admite solução alguma6.

Não é infrequente afrontar problemas com a perspectiva de que, se podem ser 
propostos, devem poder ser resolvidos, e com a discussão sobre a quadratura do círculo, o 
que revela é que uma das possíveis respostas a qualquer problema é que “não há solução”.

6 Foi o matemático alemão Lindemann quem definitivamente demostrou que o número pi, que expressa a 
relação entre o raio e a área do círculo e que aparece necessariamente implicado na transição do círculo 
ao quadrado, é um número transcendente, o que torna simplesmente impossível “construí-lo” com régua 
e compasso – sobre isso, ver, por exemplo, GUEDJ, D. El imperio de las cifras y los números. Barcelona: 
B.S.A., 1998, p. 102 e ss. (A história, porém, não acaba aqui. Ainda que a demonstração de Lindemann 
se considera uma resposta definitiva ao antigo problema, propôs-se alternativamente que se pode lograr 
a quadratura teórica do círculo por outros meios, particularmente seccionando o círculo em pedaços que 
logo por translação poderiam ser reconstruídos em um quadrado da mesma área. Esta nova pergunta foi 
resolvida recentemente de maneira positiva, ainda que a solução pressupõe umas condições hipotéticas 
muito afastadas da realidade).
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É possível que alguns dos problemas de delimitação mais debatidos e que mais 
mostraram resistência à sua solução em Direito penal, sejam irresolúveis em um sentido 
similar ao da quadratura do círculo?7 A intenção deste trabalho é mostrar que isso é 
assim. Do mesmo modo como a solução que Lindemann utilizou – a teoria dos números 
transcendentes – para demonstrar que é impossível enquadrar o círculo, aqui se trata de 
aplicar as consequências obtidas por um lado da discussão filosófica sobre o fenômeno 
da vagueza das linguagens naturais e por outro da teoria psicológica sobre a formação de 
conceitos ou categorias para mostrar que, seja qual for o esforço que se aplique, não é 
possível determinar os limites precisos entre categorias que se encontram em uma relação 
gradual simplesmente porque tais limites não existem.

Como esta expressão se presta a equívocos, esclareço. Com “não existem” quero 
dizer três coisas: primeiro, que não existem na realidade – o que parecerá irrelevante 
a quem considere que este tipo de distinção não têm nada que ver com a realidade –; 
segundo, que tampouco existem na lei – o que, suponho, já resultará ao menos em parte 
problemático –; terceiro, que não é possível formular uma proposta convencional, apoiada 
em critérios valorativos compartilháveis, para fazer esta distinção e incorporá-la à lei de 
lege ferenda ou fazê-la passar por uma interpretação teleológica da mesma – o que, se é 
certo, resulta destrutivo para a maior parte das propostas que marcam o debate histórico, 
pretendidamente apoiadas em argumentos materiais.

Em minha opinião, os três aspectos estão relacionados entre si. Se a lei não fixou 
convencionalmente os limites não é porque não queira fazê-lo, pondo assim fim à discussão 
e garantindo a segurança jurídica, mas porque as decisões legais se apoiam valorativamente 
em critérios materiais, e quando faltam tais critérios não há decisão possível, e a razão de 
que faltem critérios materiais se encontra na realidade gradual que está por trás.

É importante destacar que a maior parte das teorias formuladas assumem de uma 
ou outra forma que dolo e imprudência são categorias distintas ou distinguíveis. Em outras 
palavras, admite-se ser possível especificar um significado para cada uma delas que as 
converta em conjuntamente exaustivas e mutuamente excludentes, de maneira que as 
ações puníveis possam ser ajuizadas sempre como dolosas ou imprudentes, ainda que 
logo se discrepe sobre se os critérios de delimitação estão na realidade, na lei, ou podem 
ser obtidos mediante uma adequada valoração. Neste trabalho pretende-se mostrar que 

7 A mesma pergunta se faz Phillips, que adota um ponto de partida próximo ao deste trabalho, em 
PHILIPPS, L. An der Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit: Ein Modell multikriterieller computergestützter 
Entscheidungen. In: SCHÜNEMANN, B. et al. (Ed.). Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag. 
Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2001, p. 365 e ss.
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o pressuposto comum não se dá. Nem a realidade, nem a lei, nem nenhuma valoração 
permite estabelecer essas diferenças, com o que o empenho se converte em uma genuína 
“quadratura do círculo”.

A esta conclusão, e antes de examinar os argumentos em que se apoia, seria possível 
já lançar três objeções com certa força aparente: a primeira, que tal solução – aceitar a 
impossibilidade de distinguir – não é aceitável ao menos para alguns, em concreto os juízes, 
obrigados por lei e sob pena a julgar se o fato é doloso ou imprudente; a segunda, que 
de fato os tribunais manejam esta distinção habitualmente sem que, na maior parte dos 
casos, tenham problema algum, do que parece ser dedutível que a distinção é possível; 
a terceira, que, ademais, há uma solução para o problema que ainda não se avaliou: a 
possibilidade de que haja na lei ou possa ser convencionalmente proposta uma delimitação 
não apoiada valorativamente, mas puramente discricionária, do mesmo modo que se fez 
em outras situações como, por exemplo, a definição da “maioridade”8.

Ainda que sejam objeções distintas, há uma conexão entre elas: se existe a obrigação 
de julgar que destaca a objeção primeira, é porque há soluções como a apontada pela 
terceira, o que explica a prática dos tribunais descrita na segunda.

Sem esta conexão, a primeira objeção seria simplesmente incompreensível. 

Se realmente algo é impossível, então nenhuma lei pode “obrigar” a fazê-lo. Se, 
ponhamos por caso, a obrigação de pagar impostos se configurasse na lei de maneira 
personalíssima, no sentido de que o contribuinte tivesse que fazer sua própria declaração 
de renda e quitá-la pessoalmente na Fazenda Pública, parece evidente que ao menos 
esta obrigação não poderia ser imposta com sentido a, por exemplo, as lactantes que 
tivessem patrimônio, ou as pessoas em coma. Precisamente porque a lei não pede algo 
insensato, é por que esta obrigação não é pessoalíssima nesse sentido, e existe a figura 
do representante. Assim que, ao afirmar, como aqui se faz, que a delimitação precisa do 
dolo e da imprudência é impossível, não pode ser uma objeção argumentar que alguém 
está obrigado por lei a fazê-lo, e se assim se diz, na realidade o que se quer é, de forma 
indireta, defender que alguma solução haverá, entre outras coisas, porque a lei não manda 
coisas impossíveis, o que nos leva às outras duas objeções.

A segunda objeção tira conclusões de um fato certo: os tribunais manejam todos 
os dias os conceitos de dolo e imprudência e as sentenças são lavradas. Como poderiam 

8 Sobre esta questão, veja, entre as mais recentes, a STS de 15 de dezembro de 2004 (Relator: Granados 
Pérez). Nota do tradutor: o texto original também se referia ao que se entende por quantidade de “notória 
importância” de drogas, o que é relevante para o Código penal espanhol, mas não para a lei antidrogas 
brasileira, razão pela qual foi suprimido do texto principal, visando evitar confusões.
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fazê-lo se não existisse uma distinção possível? A resposta é: sem nenhum problema. Não 
há nada incompatível em que alguém “distinga” onde não há razões para fazê-lo. Do fato 
de que se faça distinções, não se deduz que estas estejam justificadas.

Quando a doutrina debate sobre uma adequada caracterização do dolo e da 
imprudência não está pensando em qualquer delimitação possível, mas em uma que possa 
ser defendida, que não seja irracional, mas valorativamente fundada, isto é, que respeite 
o princípio essencial de que a lei só pode distinguir quando está justificado fazê-lo.

Quero com isso dizer que quando os tribunais sentenciam aplicando dolo ou 
imprudência estão operando sempre de maneira não fundamentada?

De modo algum sempre, mas às vezes sim, ainda que não sejam conscientes 
disso. Na maior parte dos casos a designação do fato julgado à categoria do dolo ou à 
da imprudência responde a uma diferença material evidente, que permite justificar as 
diferentes consequências jurídicas que tal designação leva associada. Mas o que destaca o 
exame da discussão filosófica sobre os termos vagos, é que, ao menos nos casos limite (na 
denominada zona de penumbra), é literalmente impossível fixar uma delimitação apoiada 
valorativamente, isto é, que não seja arbitrária, pelo que as decisões dos Tribunais nestes 
casos são, ainda que não se reconheça assim, injustificadas.

Se isso é assim, tampouco a segunda objeção funciona. A questão que se propõe 
neste trabalho não é se é possível delimitar dolo e imprudência de qualquer maneira que 
ofereça certeza (ainda que, como veremos em seguida, nem sequer isto é possível sempre), 
mas se é possível encontrar uma delimitação certa e razoável, que possa ser defendida como 
teoria e contrastada com outras alternativas. Creio que se aceitará que isto é precisamente o 
que pretende para si qualquer dos proponentes das teorias oferecidas até agora. Ninguém 
apresenta sua proposta como uma delimitação arbitrária no sentido forte da expressão, que 
não admitiria comparação com outras porque todas seriam igualmente “boas”. Por isso a 
segunda objeção só teria valor se fosse acompanhada de outro fato: que sempre que os 
tribunais usam estas categorias o fazem, ou ao menos poderiam fazê-lo, de maneira justificada, 
o que precisamente se nega neste trabalho. O juiz não só tem a obrigação de decidir, mas 
de fazê-lo com critérios justos, não arbitrários, fundados nos valores que marca a lei, mas se 
é certo que nem a lei diz nada de maneira expressa, nem há critérios materiais que possam 
ser deduzidos dela mediante interpretação, não se vê muito bem como poderia um juiz 
satisfazer ao mesmo tempo a obrigação de julgar e de fazê-lo de maneira não arbitrária9.

9 Sorensen destacou a importância deste genuíno conflito de deveres para o Juiz em SORENSEN, R. Vagueness 
has no function in Law. Legal Theory, v. 7, n. 4, dez. 2001. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 
p. 388 e ss., esp. 391.
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Chegamos à terceira objeção. As situações graduais são antigas conhecidas da teoria 
jurídica, e muitas se resolveram pela via de uma estipulação convencional: ninguém se faz 
adulto em um intervalo de um segundo, mas a lei soluciona esta situação introduzindo um 
ponto de corte convencional às 00:00 do dia em que se cumpre os 18 anos10.

Com essa convenção, para a lei uma pessoa é maior de idade a partir desse 
momento e não um segundo antes. Não é esta uma mostra incontroversa de uma solução 
a um problema gradual?

Pode ser uma solução, mas nem o é sempre, nem pode ser aplicada a todas as 
situações graduais, nem, sobretudo, é o tipo de solução que aqui estamos buscando, ainda 
que faça parte dela.

Não o é sempre, porque inclusive as delimitações mais finas têm zonas de 
penumbra. Como tratamos os fatos cometidos à meia-noite que separa, exatamente os 
17 e os 18 anos? É certo que, mediante convenções, os casos problemáticos diminuem 
muito, o que é um grande avanço para a certeza jurídica, mas não desaparecem de todo.

Tampouco a fixação convencional de um ponto de corte é sempre possível.

Na realidade só o é quando a progressão gradual é mensurável em um sistema 
formalizado: a altura se mede em unidades métricas, o tempo em unidades de tempo 
etc., mas como se mede os graus de conhecimento no dolo ou o avanço na execução 
do delito? De fato, uma das objeções clássicas contra as teorias da probabilidade é sua 
incapacidade para obter neste âmbito uma escala graduável precisa11.

No entanto, o argumento principal contra esta solução é que não satisfaz os critérios 
que tínhamos fixado para uma delimitação aceitável. Castigar com a pena do delito doloso 
é um fato que tem uma enorme gravidade e que só se justifica se o autor o merece. Por isso, 
quando a doutrina faz propostas de delimitação do dolo, as faz, como é lógico, pensando 
que verdadeiramente há algo que marca uma diferença12, e a fixação convencional de um 
ponto de corte supõe o reconhecimento implícito de que não há – ninguém duvida que 
o limite poderia ser colocado acima ou abaixo, sendo a solução igualmente boa.

10 Ou a hora exata em que se chega aos 18 anos medida desde a hora de nascimento, se este é o critério 
utilizado a certos efeitos.

11 Vide, por exemplo, PUPPE, I. Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis. Zeitschrift für 
Strafrechtswissenschaft, n. 103. Berlin: Walter de Gruyter, 1991, p. 42.

12 Nesse sentido, EDGINGTON, D. The Philosophical Problem of Vagueness, Legal Theory, v. 7, n. 4, dez. 
2001. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 373. Felkins definiu o que ele denomina Dilema da 
Vagueza: “Sempre que um evento ou característica contínua é reconvertido em uma função discreta, o valor 
escolhido como ponto de corte é arbitrário e não pode ser justificado”, FELKINS, L. Dilemmas of Ambiguity 
and Vagueness (publicação eletrônica, 1996, rev. 2004, http://perspicuity.net/paradox/ambiguit.html), p. 3.
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Mas é que, ademais, nem todas as situações progressivas são iguais quanto a suas 
consequências, e é por isso que estabelecer limites convencionais pode ser uma solução 
materialmente aceitável em uns casos, mas não em outros. Não é casual que o exemplo que 
se costuma utilizar para apoiar esta solução seja o da fixação da maioridade. Por que neste 
caso a solução parece tão razoável? Por dois motivos que nem sempre se dão em outros casos.

Primeiro, porque, contra o que à primeira vista possa parecer, não é certo que as 
regras sobre a maioridade se baseiem em distinções taxativas, de tudo ou nada. De fato, 
um ordenamento que antes dos 18 não atribuísse nenhuma competência à pessoa e a 
partir dessa data a atribuísse todas, seria disparatado. Precisamente porque a maturidade 
é gradual, o direito vai paulatinamente reconhecendo capacidade de atuar em certos 
âmbitos. O limite dos 18 não é mais que o que marca a plena capacidade, mas não as 
parciais, que começam progressivamente muito antes. Repare-se, por exemplo, no sistema 
progressivo de responsabilidade penal que resulta da combinação do Código Penal e a lei 
Reguladora da Responsabilidade Penal dos Menores13; ou no disposto no Art. 162.1.º do 
Código Civil sobre a capacidade de atuação dos menores14.

Segundo, porque nesse caso uma parte das possíveis vantagens (ou desvantagens) 
derivadas da maioridade acabam sendo aplicados a todos por igual, porque todos passamos 
pelas diferentes etapas da maturidade.

Que o voto seja aos 18 anos ou aos 17 anos e 6 meses não tem demasiada 
importância, porque finalmente os menores crescem e podem votar. Mas quando se trata 
de avaliar se castigamos por delito doloso ou imprudente, a situação é completamente 
distinta15. Seria difícil explicar ao condenado que o se ou o quanto de sua pena dependem 
só de uma convenção não justificada materialmente.

Creio que ninguém na doutrina penal tem dúvidas sobre isso. Precisamente as teorias 
sobre o dolo tratam de encontrar o que supostamente há de diferente no dolo que justifica seu 
tratamento punitivo distinto do da imprudência. Caso se chegasse à conclusão de que não há 
tal coisa, porque dolo e imprudência são termos em progressão, dificilmente se aceitaria uma 
solução arbitrária que fixasse um ponto de corte convencional. Seria proposto um ajuste das 
consequências à situação; isto é, se a situação é gradual, também deveriam ser as consequências.

13 Nota do tradutor: No caso brasileiro, a referência seria ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
14 Nota do tradutor: o Direito civil brasileiro também prevê, em caráter excepcional, uma série de situações 

em que o menor de 18 anos pratica atos civilmente válidos.
15 Ainda que nem sempre. Também a fixação da maioridade a efeitos penais pode ser problemática. Não 

é infrequente que se esgrimam argumentos baseados na arbitrariedade do corte para estender abaixo a 
responsabilidade aos menores. Como vai ser distinto – se diz – que alguém cometa o delito uma hora antes 
da maioridade a que o faça uma hora depois? Se é responsável de seus atos às 00:00 horas, também o é 
às 23:59 do dia anterior.
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Com isso, as três objeções preliminares perdem sua base. Se a proposta que aqui 
se faz não fosse correta, teria que sê-lo por outro motivo. 

Para terminar esta primeira parte, conviria fazer uma breve recapitulação que 
ademais sirva para esclarecer alguns possíveis mal-entendidos.

Até aqui se formulou e defendeu contra algumas objeções prévias, uma hipótese: 
a de que alguns dos problemas mais debatidos na dogmática penal que tem a ver com 
delimitação de conceitos, como a que se refere à distinção de dolo e imprudência, 
respondem a um padrão comum, que é o que permite explicar que até agora nenhuma 
das soluções propostas tenha resultado satisfatória nem pareça que alguma possa sê-lo, e 
este padrão é que trata de conceitos referidos a situações graduais, nas que é impossível 
estabelecer limites definidos que sejam valorativamente justificáveis.

Mas quando falo da impossibilidade de “enquadrar” dolo e imprudência, não 
quero dizer que não seja possível oferecer uma solução aceitável à questão central 
da responsabilidade subjetiva em Direito penal; nem sequer sugiro que deva ser feita 
abandonando a distinção terminológica de dolo e imprudência, que como tantas outras 
distinções em situações graduais cumpre uma importante função, mas tão somente que é 
impossível traçar essa distinção como de maneira praticamente unânime pretende a doutrina 
penal. Nem há na lei, nem na realidade, nem em parte alguma, nada de onde se possa sacar 
apoio valorativo para uma distinção nos termos propostos. E esta é a razão de que umas 
teorias sucedam a outras recorrentemente sem que o panorama melhore, o que provoca ao 
menos dois efeitos perversos: um desperdício dos recursos, escassos, de pesquisa, dedicados 
a uma tarefa impossível; e, o que é muito mais importante, uma quebra, não percebida, nos 
princípios de proporcionalidade e não arbitrariedade na imposição de sanções.

1 VAGUEZA, GRADUALIDADE E PARADOXO SORITES 

O problema geral que se encontra por trás da delimitação de conceitos ou categorias 
é tradicional na história do pensamento, e recebeu atenção desde diferentes ciências. Na 
filosofia entronca com a clássica discussão sobre a existência de universais e sua distinção 
dos particulares, e, em outra ordem de coisas, com o tradicional debate entre realismo 
externo e antirrealismo16; em teoria da linguagem é um dos pontos centrais da teoria 

16 Isto é, com a discussão tradicional sobre se existe um mundo externo independente de nossas 
representações e nossa observação, ao qual deveriam ajustar-se nossas categorias cognitivas, ou 
um mundo construído por categorias convencionais.
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do significado17, e muito especialmente o núcleo do clássico problema da vagueza das 
linguagens naturais; em lógica, está na base da hoje muito debatida questão de se é possível 
seguir mantendo os princípios básicos da lógica clássica, como o de bivalência ou o do 
terço excluso, ou se é necessário buscar lógicas alternativas, multivalentes ou embaçadas; 
na biologia, traduziu-se no clássico problema de determinar os limites entre espécies e 
em geral de oferecer uma adequada taxonomia dos seres vivos; em psicologia, é tema 
central da psicologia cognitiva, abordado desde a pujante teoria da categorização; enfim, 
em direito, é seguramente o problema central da teoria da interpretação.

Como tantas vezes, a discussão discorreu majoritariamente em paralelo, sem mais 
que ocasionais cruzamentos, com o que se perdeu uma visão global do fenômeno. O 
problema de fundo tem a ver com as relações entre realidade, pensamento e linguagem, e 
é o suficientemente complexo para não desdenhar as contribuições que possam proceder 
de diferentes campos. Uma forma habitual, entre outras possíveis, de aproximar-se a ele 
é partindo da discussão filosófica e linguística sobre o problema da vagueza.

“Vagueza” é o rótulo sob o qual habitualmente se examinam as situações às quais 
estamos fazendo referência. Nas últimas décadas, a filosofia da lógica e a da linguagem 
viveram uma verdadeira explosão de estudos sobre o problema da vagueza18, e a discussão 
se estendeu também ao estudo da vagueza em Direito.

É quase um lugar comum reconhecer que uma das características marcantes das 
linguagens naturais é que seus termos estão, em maior ou menor medida, contaminados de 
vagueza19. A caracterização mais habitual de um termo vago é a daquele que, junto a uma 
zona de significado claro, tem uma zona turva ou de penumbra, de maneira que haveria 
casos indubitavelmente incluídos em seu significado, outros indubitavelmente excluídos, e 
uma terceira classe de casos que cairiam na zona de penumbra e para os quais não seria 
possível determinar sua atribuição. 

17 Na filosofia da linguagem uma das formas de abordar esta questão é mediante a distinção entre “tipo” 
e “exemplar” (type/token, na expressão em inglês). Vide, por exemplo, GARCÍA-CARPINTERO, M. Las 
palabras, las ideas y las cosas: una presentación de la filosofía del lenguaje. Barcelona: Ariel, 1996, p. 1 
e ss. É sintomático que este autor comece sua obra precisamente com esta distinção, que se utiliza como 
fio condutor ao longo de toda a obra.

18 Além das obras citadas mais adiante, veja as importantes compilações sobre vagueza de KEEFE, R.; 
SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a reader. Massachusetts: MIT Press, 1999 e GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. 
(Ed.). Vagueness. Dartmouth: Ashgate, 2002. Também, BALLMER, T. T.; PINKAL, M. (Ed.). Approaching 
Vagueness. Amsterdam: Elsevier, 1983.

19 Veja, por exemplo, CARRIÓ, G. R. Notas sobre Direito y lenguaje. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
1979, p. 31 y ss.; BLACK, M. Vagueness: an Exercise in Logical Analysis. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). 
Vagueness: a reader. Massachusetts: MIT Press, 1999, p. 71 e ss.
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O acordo sobre esta definição não se estende, porém, à identificação da fonte última 
do problema: discute-se se trata-se de um fenômeno exclusivamente semântico, ontológico, 
epistemológico, ou uma mescla de alguns ou todos esses. Tanto o termo escolhido – vagueza –, 
como sua definição mais habitual – ligada ao significado – traduz-se na preferência histórica 
pela opção semântica. No entanto, há razões para pensar que este enfoque, ainda que 
importante, é insuficiente, e alude só a um aspecto do problema de fundo, e isso explica que 
paulatinamente se tenham ido incorporando outros enfoques alternativos ou complementares. 

A forma mais gráfica de fazer patente o problema geral da vagueza é por meio 
de sua formulação mais clássica em forma de paradoxo: o paradoxo sorites. Devido ao 
filósofo grego Eubulides, a denominação com a que passou à história procede de um dos 
dois exemplos que utilizou para dar conta do problema. A pergunta original de Eubulides 
era: quantos grãos de trigo são necessários para formar um monte (soros)? Como ninguém 
duvidaria que, por exemplo, um milhão de grãos é um caso claro de monte, e um grão 
um caso claro de não monte, a lógica mais elementar parece dizer-nos que tem que existir 
um momento no qual a adição de um grão faça um monte (ou sua subtração o desfaça), 
e, porém, quando tentamos precisar qual é esse momento, qualquer esforço parece inútil.

Eubulides utilizou outro exemplo, já clássico na discussão: em que momento 
podemos dizer que uma pessoa é calva?20 não serve como resposta que “calvo” seja quem 
não tem absolutamente nenhum pelo na cabeça, porque é evidente que no linguajar que 
empregamos habitualmente utilizamos esta expressão com clareza também para quem têm 
poucos cabelos, e então o problema do limite ressurge ao determinar o que é “poucos”. 
Mais que isso, nem sequer a convenção de chamar calvo a quem não tem nenhum pelo 
evita a vagueza, porque também são imprecisos os conceitos de cabeça (a efeitos de calvície 
não parece contar o pelo da barba, mas onde está o limite?) ou inclusive de pelo (basta 
desintegrar molécula a molécula um pelo para que o problema se reproduza).

Monte, calvo, rico, pobre, alto, baixo, grave, notória quantidade, são todos termos 
ostensivamente vagos porque fazem referência a situações graduais.

Em qualquer deles é possível ilustrar o paradoxo sorites. O paradoxal dessas situa-
ções se percebe ao formulá-las logicamente em forma de argumento. Por exemplo, para 
o termo vago “rico” diríamos:

1. Uma pessoa cujo patrimônio seja de 100 milhões de euros é inequivocamente rica.

2. Uma pessoa rica nunca deixa de sê-lo por perder 1 centavo de euro.

3. Logo, uma pessoa com 100 milhões de euros menos um centavo é rica.

20 Por isso o paradoxo é às vezes conhecido como “paradoxo phalakros” – por exemplo, HYDE, D. “Sorites 
Paradox”, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato. stanford.edu, p. 2.
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4. (Repetição do mesmo raciocínio um número suficiente de vezes)

5. Uma pessoa que tenha 1 euro como patrimônio é rica.

Como se destacou reiteradamente, o efeito perturbador que provoca este paradoxo 
procede do fato de que as premissas parecem ostensivamente certas, o raciocínio lógico 
é indiscutível – mero modus ponens reiterado um número suficiente de vezes –, e a 
conclusão se nos apresenta como simplesmente falsa21. De afirmações aparentemente 
certas, mediante simples inferência dedutiva chegamos a conclusões falsas.

Obviamente algo vai mal. Pode ser alguma das premissas, ou o método dedutivo, 
ou a conclusão, ou nada, e o que mostra o paradoxo é que a lógica não pode ser aplicada 
a situações vagas, ou que não tem sentido dizer que algo é ser rico, ou alto, ou baixo. 
Não há opção destas que não se tenha explorado, porque o certo é que, ainda que ao se 
propor o paradoxo por primeira vez, tem-se a sensação de que deve haver uma solução 
simples, um exame algo mais detalhado mostra até que ponto a solução é esquiva, o que 
explica o esforço aplicado para resolvê-lo.

O problema de fundo, que alimenta o paradoxo, é que não parece possível afirmar 
categoricamente, como qualquer pessoa faria, que uma pessoa com 100 milhões de euros 
é rica e que uma com um euro não é, sem comprometer-se logicamente a aceitar que tem 
necessariamente que existir um momento no qual se produz a transição de um a outro estado22. 
Isto é, que há um número definido X de centavos de euro tal que um mais (X + 1) converte seu 
possuidor em rico. Mas, ao mesmo tempo, não só não podemos determinar esse número, mas 
nem sequer pensamos que possa existir, porque cremos também firmemente que uma variação 
de um centavo de euro não pode converter alguém em rico ou privar-lhe de tal condição. 

O paradoxo sorites e a vagueza apresentam um importante desafio à lógica – como 
evitar a força de um silogismo aparentemente correto sem renunciar a princípios básicos 
da lógica, como o de bivalência ou o do terceiro excluído? – e à teoria do significado – 
como é possível que a comunicação tenha lugar mediante expressões vagas se não parece 
haver maneira de precisar seu significado? –. Na realidade supõe um desafio para nossa 
percepção habitual sobre a relação entre linguagem e realidade.

21 Assim, por exemplo, SAINSBURY, R. M. Degrees of Belief and Degrees of Truth. Philosophical Papers, 
v. 15, 1986, p. 98 (agora também em GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 197 
y ss.; SCHIFFER, S. A little help from your Friends? Legal Theory, 7. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001, p. 425; HYDE, D. Sorites Paradox... Op. cit., p. 2; VÁSCONEZ CARRASCO, M. The Sorites 
Paradox. General Survey, Tesis de Licenciatura, Universidad de Leuven, Leuven, 2002, p. 7.

22 Assim, por exemplo, TYE, M. Sorites Paradox and the Semantics of Vagueness. In: KEEFE, R.; SMITH, P. 
(Ed.). Vagueness: a reader. Massachusetts: MIT Press, 1999, p. 281.
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O paradoxo sorites resulta a tal ponto expressivo do problema de fundo da vagueza 
que a discussão moderna sobre este tópico se centrou de maneira principal na busca de 
soluções para este paradoxo.

Poderíamos concluir, então, que um termo ou expressão padece de vagueza quando 
se lhe pode aplicar um raciocínio sorites23.

Antes de examinar algumas respostas que se ofereceu para resolver este paradoxo, 
convém destacar um problema de segunda ordem associado à vagueza, que é o de 
que nem sempre é fácil perceber sua importância. É como se a própria vagueza que se 
associa às expressões contagiasse o próprio fenômeno, do qual nem sempre se percebe 
suas implicações. O que a moderna discussão coloca sobre a mesa é que se trata de um 
problema que não se deve minimizar, nem no que se refere à sua extensão, nem às suas 
consequências, nem à facilidade para resolvê-lo.

1. Quanto à extensão do problema, afeta a vagueza só aos predicados com os quais 
se descreve certas propriedades – altura, riqueza, maturidade, calvície etc. –, ou também a 
outros termos comuns que se aplica a coisas – gato, cadeira, pessoa, mar –, ou, inclusive, a 
nomes próprios – Juan Pérez, Monte Everest –? A isso seria possível acrescentar: a vagueza 
é passível de emprego só para nossas expressões linguísticas – concepção semântica da 
vagueza – ou o próprio mundo é vago – concepção ôntica da vagueza –? Deixo esta segunda 
questão, muito debatida, para mais adiante, e abordarei agora a primeira. 

Um dos pontos nos quais há um amplo acordo entre quem estudou a vagueza é 
que é um fenômeno ubíquo24. Discute-se até onde chega, mas em qualquer caso não se 
limita a predicados, mas afeta a nomes, ao menos os comuns. Um argumento muitas vezes 
esgrimido em apoio desta visão é o de que a maior parte dos termos das linguagens naturais 
pode ser submetida ao paradoxo sorites. Que “alto” é vago se percebe imediatamente 
por qualquer pessoa, mas não é tão intuitivo dar-se conta de que isto afeta a termos tão 
descritivos como gato, mesa ou pessoa. No mundo jurídico estamos acostumados em 
parte a esta ideia, porque desde há muito se percebeu que não há conceito legal que não 
suponha problemas de interpretação em casos limites, o que não é mais que uma mostra 
de vagueza potencial.

23 KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: Theories of Vagueness. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a 
reader. Massachusetts: MIT Press, 1999, p. 3.

24 As referências à generalidade são constantes em todos os escritos sobre a vagueza. Veja, por exemplo, 
WILLIAMSON, T. Vagueness... Op. cit., p. 165; SCHIFFER, S. A little help from your Friends?... Op. cit., 
p. 421-422 y 430; EDGINGTON, D. The Philosophical Problem of Vagueness... Op. cit., p. 374; PEÑA Y 
GONZALO, L. Grados, franjas y líneas de demarcación. Sorites: Revista electrónica de filosofía analítica, 
1996, p. 2 e ss.
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A vagueza potencial de qualquer termo que denote uma realidade material – salvo, 
quiçá, os componentes últimos da matéria – mostra-se quando submetemos mentalmente sua 
realidade física a um processo de destruição paulatina, em passos moleculares ou inclusive 
atômicos. Podemos ir desfazendo molécula a molécula uma mesa até termos na mão uma 
mera ferpa. Partimos indubitavelmente de uma mesa e chegamos indubitavelmente a algo que 
não é uma mesa, e no caminho temos milhões de passos idênticos que consistem em arrancar 
quantidades infinitesimais de matéria. Em que momento deixa de ser mesa a mesa? Há um 
momento no qual a adição ou subtração de uma molécula decida a “mesidade” de um objeto?25

Também nos termos que designam objetos que evoluem desde estágios anteriores26 
se percebe muito bem os sorites. Quando deixa de ser “girino” e começa a ser “sapo”? Se, no 
experimento proposto por Cargile27, mediante uma câmera automática tomássemos uma foto 
a cada milissegundo do processo de metamorfose e logo comparássemos sempre as fotos duas 
a duas, respeitando a sucessão, ninguém se atreveria a afirmar que em um concreto par dessas 
fotos se produz o trânsito de girino a sapo, mas descreveríamos o processo em termos graduais.

Mas, de novo, isso parece contraditório com a percepção clara de que na primeira 
foto há um girino e na última um sapo, e que não são o mesmo. Aplique-se o mesmo a 
uma estátua, a uma casa... ou ao ser humano.

Nos parece evidente que uma coisa é o homicídio, outra o aborto e outra a destruição 
impune de um pré-embrião, porque de qualquer deles podemos encontrar casos claros que 
não se confundem com os outros, mas se submetemos a realidade que está por trás, a vida 
em formação, a uma análise sorítica não parece possível tal distinção28, o que permite que na 
discussão moral e jurídica maneje-se argumentos de “efeito dominó”, inspirados nesta ideia.

25 Os sorites por descomposição/composição foram especialmente examinados por Peter Unger em UNGER, 
P. There Are No Ordinary Things. Synthese, v. 41, n. 2, Jun. 1979. New York: Springer, 1979, p. 117 e 
ss. (agora também em GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 3 e ss.; en el mismo 
sentido WHEELER, S. C. On That Which Is Not. Synthese, v. 41, n. 2, Jun. 1979. New York: Springer, 1979, 
p. 141 e ss. (agora também em GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 41 e ss. Veja 
também, ROLF, B. Sorites. Synthese, v. 58, n. 2, Fev. 1984. New York: Springer, 1984, p. 219 e ss. (agora 
também em GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 71 e ss.); PEÑA Y GONZALO, 
L.; VÁSCONEZ CARRASCO, M. “¿Qué es una ontología gradual? Sorites: Revista electrónica de filosofía 
analítica http://www.ifs.csic.es/sorites/, 1996, p. 10.

26 Na realidade qualquer objeto complexo é assim. Todos procedem de agregação de matéria mais elementar 
e por isso o processo destrutivo descrito no texto desemboca em sorites.

27 CARGILE, J. The sorites paradox. Vagueness: a reader. KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Massachusetts: MIT 
Press, 1999, p. 89.

28 O que não quer dizer que não se possa razoavelmente fazer distinções nesse processo: este seria um 
caso no qual sobre a gradualidade de base – a vida em formação é um contínuo – superpõem-se outras 
circunstâncias – como a dependência da mãe – que marcam pontos que podem justificar as diferenças 
de trato. Mas, em si, o processo vital é um contínuo com todos os problemas associados a estas situações.



43Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 27-86, jul./dez. 2017

Na realidade, para qualquer ser vivo, a teoria da evolução coloca sobre a mesa uma 
progressão sorites. Se pudéssemos obter uma fotografia de todas as gerações de nossos 
antepassados, de nossa “árvore familiar”, até a origem da vida (ou ao menos da reprodução 
sexuada), veríamos uma longa sequência de seres muito parecidos, quase idênticos, a seus 
imediatos antecedentes, mas partiríamos de um ser humano e chegaríamos a algo que 
claramente não o é, sem que seja possível determinar um momento no qual se produza 
a mudança que determine a “humanidade”.

O reconhecimento de que este fenômeno é ubíquo não impede apreciar que 
nem sempre é problemático. Em primeiro lugar porque nas próprias linguagens naturais 
existem instrumentos – os quantificadores, por exemplo – que permitem alcançar uma 
maior precisão, e, se não é suficiente, é possível recorrer a linguagens técnicas, mais 
exatas. Em segundo lugar, pela existência de dois fenômenos que reduzem o número de 
casos problemáticos: o desfazer habitual que se dá entre vagueza potencial e real29 – o 
conceito de gato é potencialmente vago, mas muitas das entidades que duvidaríamos 
em qualificar de gatos, híbridos, por exemplo, de fato não se dão na realidade porque 
a biologia introduz, de fato, barreiras para a reprodução entre espécies –; e, dentro da 
vagueza real, a menor frequência de aparição de casos duvidosos que de casos claros – as 
fases temporais claras de ser humano e de feto, por exemplo, são muito mais duradouras 
que as de casos duvidosos30; abundam mais os casos de dolo direto de primeiro e segundo 
grau que os de dolo eventual.

2. Nos casos nos quais a vagueza é um problema, é um problema grave? Quiçá a 
resposta mais adequada seja: depende do contexto; de quanta precisão seja necessária e de 
como podemos obtê-la. Sempre que no âmbito no qual nos movamos a precisão seja um 
valor superior, a vagueza se converte em um problema grave. Creio que isto é precisamente 
o que sucede no Direito31, e de maneira especialmente notória no Direito penal.

O juiz tem a obrigação de determinar se algo é dolo ou imprudência, ou se o ato 
é já executório ou meramente preparatório, e de como o faça depende o se e o quanto 
da privação de liberdade para pessoas concretas.

29 Em ocasiões para referir-se a esta distinção utilizou-se as expressões “vagueza intensiva” e “extensiva”. Veja, 
por exemplo, BURNS, L. C. Vagueness: an Investigation into Natural Languages and The Sorites Paradox. 
Dordrecht: Kluwer, 1991, p. 20 e ss.

30 Ademais, em certas situações a fixação convencional de um ponto de corte em uma escala gradual pode 
alterar a escala de frequência favorecendo a diminuição de casos materialmente duvidosos.

31 Em geral, sobre as relações entre vagueza e Direito, veja ENDICOTT, T. A. O. Vagueness in Law. Oxford: 
Oxford University Press, 2000, e ENDICOTT, T. A. O. Law is Necessarily Vague. Legal Theory, v. 7, n. 4, 
dez. 2001. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 369 e ss.
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A precisão é uma garantia essencial associada ao princípio de legalidade, assim 
como a vagueza é um problema básico para o Direito penal.

Em ocasiões, porém, coloca-se em dúvida que a precisão seja necessariamente 
sempre boa em Direito. Depois de mostrar suas vantagens para a segurança jurídica, 
Endicott, na linha previamente marcada por Hart, sustentou a importância de utilizar 
conceitos vagos com o argumento, entre outros de que “qualquer lei precisa incorre 
em arbitrariedade em virtude de sua precisão”, como mostra, por exemplo, a fixação 
convencional de uma taxa de alcoolemia como limite legal para dirigir32.

Mas o argumento de Endicott não é correto, porque mescla duas questões sobre 
a vagueza que não devem ser confundidas. A qualidade da lei nesse âmbito depende de 
dois fatores, um formal e outro de conteúdo.

Desde o ponto de vista formal, uma boa lei há de expressar-se em termos que 
garantam a segurança jurídica e a igualdade de trato à igualdade de situação. Desde o ponto 
de vista do conteúdo, uma boa lei é a que não é arbitrária, isto é, aquela cujo conteúdo é 
valorativamente adequado à realidade que trata de regular. Assim, uma lei arbitrariamente 
precisa, como a que menciona Endicott, é uma má lei quanto ao valor “conteúdo”, porque 
não respeita a gradualidade da situação e introduz de maneira arbitrária pontos de corte 
valorativos onde não existem33, mas não quanto ao valor “segurança”. É certo que se é 
preciso decidir necessariamente entre uma lei expressa em termos vagos, que permita ao 
juiz dar uma interpretação de acordo com um conteúdo valorativamente razoável, e uma 
lei precisa e arbitrária, algumas vezes predominará o interesse segurança34 e outras de 
conteúdo, e seguramente é nesse tipo de situações que está pensando Endicott. É imaginável 
que uma lei imprecisa seja um mal menor, mas segue sendo um mal. E o importante é 
que, contra o que parece sugerir o argumento esgrimido, os interesses da segurança e 
da não arbitrariedade não são incompatíveis. É possível, e de fato marca o ponto ótimo 
nesse tema, que uma lei seja ao mesmo tempo mais precisa (de todo nunca poderá sê-lo) 
e não arbitrária. Utilizar termos vagos pode ser inevitável, e inclusive funcional quando 
uma generalização necessária se aplica a uma realidade gradual, mas, como indicou com 
especial agudeza Sorensen35, em Direito provoca efeitos contrários às exigências do império 

32 ENDICOTT, T. A. O. Law is Necessarily Vague... Op. cit., p. 380. Conecta as vantagens da vagueza com a 
necessária discrecionariedade em certos âmbitos em Direito, RAZ, J. Sorensen: Vagueness has no function 
in Law... Op. cit., p. 417-419; ENDICOTT, T. A. O. Vagueness in Law... Op. cit., p. 202 e ss.

33 Como o próprio Endicott afirma, “a lei, como a linguagem, não deve fazer distinções arbitrárias”, in 
ENDICOTT, T. A. O. Law is Necessarily Vague... Op. cit., p. 385.

34 Neste sentido, EDGINGTON, D. The Philosophical Problem of Vagueness... Op. cit., p. 373.
35 SORENSEN, R. Vagueness has no function in Law... Op. cit., p. 387 e ss.
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da lei. Na medida do possível, tais efeitos devem ser minimizados, já que é impossível 
suprimi-los de todo. Sobre isso voltarei mais adiante, na proposta final.

Ao aproximar-se por primeira vez do problema da vagueza, há uma tendência quase 
inevitável a pensar em soluções simples que possam eliminar ou minimizar seus efeitos 
prejudiciais. Já analisamos e descartamos uma delas: a fixação convencional de pontos 
de corte arbitrários, porque soluciona o problema da segurança, mas deixa inalterado o 
problema de fundo. Só é correto distinguir duas situações quando entre elas haja diferenças 
relevantes, algo que, como muito plasticamente mostra o paradoxo sorites, não se dá na 
solução convencional: verdadeiramente nem um centavo, nem um pelo, nem um décimo 
de milímetro podem marcar a diferença para ser rico, calvo ou alto.

Mas há outra solução que salta à vista e cujo enunciado nos permite introduzir 
um aspecto especialmente importante e perturbador da vagueza: a denominada vagueza 
de segunda ordem ou ordem superior. Não seria possível utilizar os termos vagos com 
precisão, limitando sua aplicação aos casos claros, nos que não há desacordo? Dois motivos 
fazem desta uma solução inadequada. Em primeiro lugar, deixa indefinido o que fazer 
nos casos que não são claros ou de penumbra, que, ao menos em Direito, são os que 
mais requerem um tratamento convincente. Em segundo lugar, nem sequer é possível a 
precisão nos denominados casos claros, porque quando tratamos de encontrar a delimitação 
entre a zona de significado claro e a turva nos encontramos de novo com uma zona turva 
com os mesmos problemas de indeterminação que a primeira. Que centavo decide que 
uma pessoa claramente rica deixe de sê-lo? E este processo pode ser repetido em passos 
sucessivos com os mesmos resultados sempre. A vagueza de ordem superior, posta também 
em destaque pelo paradoxo sorites, é, reconhecidamente, um importante obstáculo que 
deve abordar qualquer teoria explicativa da vagueza que pretenda convencer36.

2 SOLUÇÕES 

Ao contrário de outros problemas clássicos, como o do livre arbítrio, que capturaram 
a atenção constante dos filósofos e científicos desde suas primeiras formulações, o exame 
histórico do paradoxo sorites mostra uma marcada descontinuidade no interesse que 

36 Há praticamente uma unanimidade sobre a importância da vagueza de ordem superior. Sobre este tema, 
veja, por exemplo, os trabalhos compilados por GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., 
p. 279-351.
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suscitou. Destacou-se37 o protagonismo inicial que adquiriu na Grécia, para logo languidecer 
ao longo da Idade Média, na qual não se encontra referências relevantes ao problema, e 
ressurgir no Renascimento para, finalmente, converter-se em tema principal de estudo na 
filosofia analítica38, muito especialmente nas últimas três décadas, onde se observa uma 
verdadeira explosão de trabalhos no marco das filosofias da lógica e da linguagem.

Muitas são as respostas que se ofereceram para o paradoxo sorites.

Algumas extremas, como afirmar que a lógica não é aplicável às linguagens naturais, 
porque carecem da precisão necessária, o que dissolveria o paradoxo, ou tomá-lo-ia tão a 
sério a ponto de concluir que as coisas ordinárias não existem no sentido que habitualmente 
pensamos que existem39. Mas a maioria das propostas se esforçaram, por distintas vias, 
em oferecer uma solução que permita manter a aplicabilidade da lógica a este tipo de 
enunciados, e que ao mesmo tempo explique e resolva o paradoxo.

Dentro dessas coordenadas não radicais, e com as cautelas próprias de qualquer simplificação, 
poderia ser dito que o problema da vagueza admite três tipos de respostas, e as três foram exploradas: 
ou trata-se de um problema semântico, próprio das linguagens naturais, necessariamente “viciadas” 
de vagueza – teorias semânticas da vagueza –; ou é a expressão de um conhecimento incompleto, de 
ignorância – teorias epistêmicas da vagueza –; ou ainda, por último, é um problema da própria 
realidade que é vaga, ou gradual, como alguns preferem denominá-la – teorias ontológicas 
da vagueza.

1. Uma solução radical para o problema da vagueza é a proposta pela teoria 
epistêmica40. A impossibilidade de encontrar limites para os termos vagos não residiria nem 
na realidade em que se aplica, nem ao seu significado, mas em limitações epistemológicas. 
Haveria pontos precisos nos quais um calvo, um rico ou um alto deixam de sê-lo, mas não 
sabemos, nem em muitos casos podemos chegar a saber, onde estão.

37 Um estudo muito elaborado sobre a história da vagueza pode ser visto em WILLIAMSON, T. Vagueness... 
Op. cit., especialmente no Capítulo 1, para os primeiros antecedentes e Capítulos 2 e 3 para a história 
mais recente no marco da filosofia analítica. 

38 Williamson destacou as coincidências entre a escola estoica e a moderna filosofia analítica quanto à sua 
preocupação pela lógica formal, o que explicaria seu coincidente interesse pela vagueza e os sorites em 
idem, p. 36.

39 Assim nos autores que Williamson denominou “niilistas”, como UNGER, P. There are No Ordinary Things... 
Op. cit.; ou WHEELER, S. C. On That Which Is Not... Op. cit.

40 A proposta epistemológica mais elaborada é, reconhecidamente, a de Williamson em WILLIAMSON, T. 
Vagueness... Op. cit., especialmente p. 185 e ss. Também, SORENSEN, R. Vagueness and Contradiction. 
Oxford: Clarendon Press, 2001. Os antecedentes se encontram em CARGILE, J. The Sorites Paradox... Op. 
cit., p. 89 e ss. Em geral, sobre a teoria epistêmica, veja, KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a reader. 
Massachusetts: MIT Press, 1999, p. 62 e ss.; VÁSCONEZ CARRASCO, M. The Sorites Paradox... Op. cit., 
p. 14 e ss.
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Ainda que tenham a seu favor a simplicidade e a manutenção inalterada dos 
postulados básicos da lógica clássica, e ainda que tenha sido objeto de desenvolvimentos 
extraordinariamente pormenorizados, que obrigam a tomá-la mais a sério do que 
uma primeira aproximação sugeriria, o certo é que seu postulado central provoca ao 
menos perplexidade, quando não uma reação mais forte41. Em seu intento por manter 
intacto o edifício da lógica clássica, a teoria epistêmica acaba assumindo uma proposta 
profundamente contraintuitiva, que provoca mais perplexidade que o próprio paradoxo 
que quer resolver. Se o significado de um termo se define antes de tudo pelo uso que se 
lhe dá, a existência de um ponto de corte fixo deveria vir marcada precisamente por tal 
uso e a realidade é que não há nada disso. 

Ainda que outras alternativas menos clássicas proponham indubitáveis problemas42, 
o certo é que tampouco parece uma boa solução a que acaba afirmando que, efetivamente, 
um centavo de euro acima ou abaixo marca um limite preciso à riqueza. E a perplexidade 
que nos provoca essa afirmação não diminuiria mesmo que se pudesse demostrar que, se 
tais limites existissem, não poderíamos chegar a conhecê-los por algum tipo de incapacidade 
epistemológica43. Porque o que qualquer aproximação ao problema da vagueza nos mostra 
é que realmente não há tais limites. 

Nem na realidade os há, nem em nossas convenções linguísticas os fixamos de 
uma maneira oculta, inacessível a nossa própria observação44. Melhor cabe pensar que a 
situação é a oposta. A realidade é genuinamente gradual e nossa linguagem se adapta a 
isso cunhando termos vagos.

2. Dentro das explicações semânticas, uma interessante proposta para resolver o 
paradoxo sorites é a do supervaloracionismo45. A intenção declarada de seus defensores 
é poder dar conta da vagueza mantendo os princípios da lógica clássica, em particular o 

41 Como recordou Schiffer, para muitos, as teorias epistêmicas parecem simplesmente inacreditáveis, 
SCHIFFER, S. A little help from your Friends?... Op. cit., p. 427.

42 O que se utilizou como argumento a favor da teoria epistêmica. Vide KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: 
Theories of Vagueness... Op. cit., p. 18.

43 Por outro lado, se fosse correta, esta solução tampouco seria de especial ajuda para o Direito: como 
poderia o juiz justificar uma sentença se não pode, por limitações epistemológicas, conhecer onde, por 
exemplo, termina o dolo e começa a imprudência? Destacam esta ideia, SCHIFFER, S. A little help from 
your Friends?... Op. cit., p. 424; STOLJAR, N. Vagueness, Counterfactual Intentions, and Legal Interpretation. 
Legal Theory, 7. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 448.

44 Neste sentido, WHEELER, S. C. On That Which Is Not... Op. cit., p. 170.
45 Básico nesta teoria, FINE, K. Vagueness, Truth and Logic. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a 

reader Massachusetts: MIT Press, 1999, p. 119 e ss. Em geral, sobre o supervaloracionismo veja, GRAFF, 
D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 142 e ss.; HYDE, D. Sorites Paradox... Op. cit., p. 7 
e ss.; VÁSCONEZ CARRASCO, M. The Sorites Paradox... Op. cit., p. 27 e ss.
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princípio do terceiro excluído. Parte esta teoria do reconhecimento de que as expressões 
vagas são deficientes desde o ponto de vista do seu significado, porque geram lacunas na 
designação de valores de verdade ou falsidade. Mas qualquer intento de precisão única 
seria arbitrário, porque há distintas configurações possíveis. Estabelecer o limite inferior 
da altura em, por exemplo, 175 cm seria tão bom ou tão mau quanto estabelecê-lo em 
174 ou em 176. Admitido isto, o supervaloracionismo introduz um conceito modificado 
de verdade/falsidade: uma expressão é superverdadeira/superfalsa quando é verdadeira/
falsa em qualquer de suas precisões possíveis. Das designações de verdade de cada 
proposta concreta (valorações primárias), obtém-se uma valoração de ordem superior 
(supervaloração) na zona de pleno acordo entre aquelas. Com isso o princípio lógico do 
terceiro excluído se salva, mas se perde o de bivalência46: certamente uma pessoa será 
sempre alta ou não alta, porque em qualquer das configurações possíveis desta alternativa 
há uma delimitação precisa entre elas, mas, ao mesmo tempo, nos casos limite – os que 
não são superverdadeiros ou superfalsos – não se poderá designar um valor de verdade. 
Será certo que alguém “é ou alto ou não alto” (tertius non datur), sem que seja certo que 
“é alto” ou que “é não alto”.

Com isso se abandona a regra habitual que conecta logicamente os valores de 
verdade de uma disjuntiva e os de seus membros47.

O supervaloracionismo destaca um aspecto que é relevante para qualquer 
aproximação ao problema da vagueza: que se é certo, como parece, que há diversas formas 
igualmente aceitáveis de tornar precisos os termos vagos, só onde coincidam as diferentes 
propostas teremos um significado universalmente preciso. Mas, à margem das questões 
lógicas, não parece dar uma resposta adequada ao paradoxo sorites. A questão não é se 
podemos fazer distintas propostas para estabelecer um limite em uma progressão sorites, 
mas se temos alguma razão que justifique qualquer das que façamos. Cada proponente não 
poderá explicar por que precisamente traçou a linha onde o fez, porque o característico 
destas situações é que não há argumentos a favor de uma ou outra delimitação.

Em outras palavras, o que pode contar como uma proposta admissível de precisão?48 
E esta dificuldade se traslada completamente ao conceito de superverdade/superfalsidade. 
Uma vez fixado, acaso não é submissível ao raciocínio sorítico? Por que precisamente a 

46 Assim, GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 145; KEEFE, R.; SMITH, P. “Introduction: 
Theories of Vagueness”... Op. cit., p. 24; SCHIFFER, S. A little help from your Friends?... Op. cit., p. 426.

47 MEHLBERG, H. Truth and Vagueness. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a reader. Massachusetts: 
MIT Press, 1999, p. 88. Destaca o problema que supõe apartar-se da semântica clássica, SCHIFFER, S. A 
little help from your Friends?... Op. cit., p. 427.

48 Neste sentido, ENDICOTT, T. A. O. Vagueness in Law... Op. cit., p. 80.
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partir de uma medida X é superverdade que alguém é alto e não um milésimo de milímetro 
antes? A objeção de fundo que se deduz da existência de vagueza de ordem superior pode 
ser aplicada inteiramente ao supervaloracionismo.

3. Outro tipo de solução, com muitos seguidores, é a que oferecem as diversas 
teorias que resolvem o problema dos sorites mediante a introdução de lógicas multivalentes 
ou graduais49. No lugar de operar, como na clássica lógica bivalente, só com dois valores de 
verdade – “verdadeiro” ou “falso” –, admitem valores intermediários. Basicamente, adotam-
se dois modelos: ou se acrescenta um terceiro valor, como pode ser “indeterminado” 
(lógicas trivalentes)50 ou se admite infinitos valores correspondentes a todas as possibilidades 
expressáveis mediante números reais no intervalo entre falso (valor 0) e certo (valor 1), o 
que daria lugar às teorias graduais da verdade próprias das denominadas lógicas graduais 
ou turvas51.

A crítica habitual contra as lógicas trivalentes é que não são uma resposta adequada 
ao problema porque não podem dar conta da vagueza de segunda ou sucessivas ordens52. 
A introdução de valores intermediários em qualquer número finito produz apenas o 
deslocamento a novos escalões do problema que antes tínhamos para decidir o ponto de 
corte na transição de verdadeiro a falso. Onde terminam os casos claros de “rico” ou “calvo” 
e começam os turvos ou indeterminados? Por isso, a evolução natural dessas propostas foi 
na linha de aceitar uma graduação contínua, dando lugar às lógicas que adotam infinitos 
graus de verdade.

Afirmações, como as que contêm as premissas de um raciocínio sorites, já não 
poderiam ser entendidas como verdadeiras ou falsas sem outra alternativa, mas verdadeiras 
ou falsas até certo grau, expressável mediante um número real. Uma superfície poderia ser 
negra 1, isto é, completamente negra, mas também negra em qualquer grau inferior até 

49 Em geral, sobre lógicas multivalentes, veja: GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 
96 e ss.; KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: Theories of Vagueness... Op. cit., p. 85 e ss.; HYDE, D. Sorites 
Paradox... Op. cit., p. 10 e ss.; VÁSCONEZ CARRASCO, M. The Sorites Paradox... Op. cit., p. 33 e ss.

50 Veja um resumo de algumas propostas nesta linha em GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... 
Op. cit., p. 102-113.

51 Veja, por exemplo, MACHINA, K. F. Truth, Belief and Vagueness. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: 
a reader. Massachusetts: MIT Press, 1999, p. 174 e ss.; SAINSBURY, R. M. Degrees of Belief and Degrees 
of Truth... Op. cit., p. 97 e ss.; PEÑA Y GONZALO, L. Grados, franjas y líneas de demarcación... Op. cit.; 
VÁSCONEZ CARRASCO, M. The Sorites Paradox... Op. cit. En general, sobre las teorias que admiten 
infinitos valores de verdad, vid. GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 113-141; 
KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: Theories of Vagueness... Op. cit., p. 35-49.

52 Assim, por exemplo, GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 111-113; KEEFE, R.; 
SMITH, P. Introduction: Theories of Vagueness... Op. cit., p. 39-40.
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que fosse completamente branca, ou seja, negra com valor 053, e o mesmo sucede com 
qualquer outro termo real ou potencialmente vago.

O ponto de partida dessas concepções é, a meu modo de ver, correto. 

Na realidade, os fenômenos se apresentam de maneira gradual. Mediante pequenas 
mudanças de escassa entidade, acabam sendo produzidas as infinitas variedades que 
percebemos. Por isso, à margem dos problemas que possa supor a construção de um 
sistema lógico com estas características54, contar com um instrumento formal que possa 
estabelecer as conexões entre fenômenos mediante uma escala gradual parece uma boa 
forma de ordenar a realidade55. Mas, ainda reconhecendo que pode contribuir a oferecer 
uma solução para o problema geral da vagueza, cabe duvidar que todo o problema se 
reduza a isso. Por exemplo, não oferece uma explicação para nossa forma habitual de 
entender e operar com casos claros.

Quando falamos de uma pessoa que mede 220 cm, nossa tendência é a afirmar 
sem sombra de dúvida que esta pessoa é alta sem mais, e não alta até um grau de por 
exemplo 99,2%, e o mesmo passa com qualquer outra propriedade vaga. Em nossa 
linguagem ordinária operamos com propriedades como ser alto, calvo, rico ou constituir 
um monte como se não fossem graduais, ao menos em certos contextos. E se passamos 

53 Utiliza este exemplo GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 113.
54 Para uma análise crítica desde o ponto de vista lógico, veja GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... 

Op. cit., p. 114 e ss.; ROLF, B. Sorites... Op. cit., p. 220 e ss. Algumas objeções habituais contra estas teorias é 
que tamupoco poderiam dar conta da vagueza de ordem superior, porque sempre haveria que estabelecer um 
ponto de corte ao menos entre os valores de verdade 1 e os imediatamente inferiores e 0 e os imediatamente 
superiores – assim, por exemplo, KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: Theories of Vagueness... Op. cit., p. 112 e 
ss.; GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 127 e ss.; ENDICOTT, T. A. O. Vagueness in 
Law... Op. cit., p. 81 –, ou que em muitas situações nas quais empregamos termos vagos não há um critério 
para determinar a que se poderia atribuir os valores 1 e 0, que definiriam os extremos da escala. A primeira 
objeção não parece, porém, consistente. Uma lógica que admita infinitos graus de veracidade pode dar conta de 
qualquer diferença quantitativa entre dois fenômenos, por muito próximos que estejam, com o que o problema 
da vagueza de ordem superior desaparece. Nunca será necessário introduzir um ponto de corte arbitrário entre 
duas situações indistinguíveis a efeitos de uma determinada propriedade. Se realmente são indistinguíveis, 
terão o mesmo grau de verdade, e se são diferentes em alguma medida, seja qual for, a graduação baseada em 
números reais permite qualquer grau de aproximação imaginável. Quanto à segunda objeção, é certo que a 
atribuição dos valores extremos é mais fácil em propriedades quantitativas – por exemplo, o 1 de “calvo” seria o 
que não têm absolutamente nenhum cabelo nem fração de cabelo na cabeça e o 0 aquele número máximo de 
cabelos que se possa ter (à margem de que essa cifra se possa conhecer) – e não tanto em outras – o que conta 
como “gato” de nível 1? –, mas isso não invalida a utilidade de dispor de um instrumento formal que permita 
quantificar a realidade gradual a efeitos comparativos. Em outras palavras, pode haver obstáculos práticos para 
fixar de maneira precisa a escala gradual em uma situação concreta, mas isso não faz cair por terra a validade 
do sistema gradual como instrumento de comparação, da mesma maneira que do fato de que seja certo que 
na maior parte de nossas afirmações sobre a realidade com conhecimentos incompletos não podemos avaliar 
de maneira precisa a probabilidade, não deriva a inidoneidade geral das estimativas de probabilidade.

55 Assim reconhece ROLF, B. Sorites... Op. cit., p. 223, ainda que em geral se mostra crítico para com estas teorias.
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a outras expressões como as que descrevem coisas com nomes genéricos, “gato”, “ser 
humano”, “montanha” ou qualquer outro, por exemplo, a representação mediante graus 
de veracidade, ou de existência, resulta, no mínimo, pouco habitual – diríamos que algo é 
um 72% de gato ou de ser humano? –. É possível que seja essa nossa tendência psicológica 
a igualar o que na realidade é gradual o que explique a perplexidade que sentimos ante 
um raciocínio sorítico, e que, por isso, a única solução seja tornar evidente que a realidade 
é gradual e operar como propõem estas teorias, mas em qualquer caso uma explicação 
completa do fenômeno da vagueza deveria incorporar também respostas para este “defeito” 
psicológico que constitui nossa forma habitual de ver as coisas.

4. O problema da vagueza poderia residir não em nossas limitações de conhecimento, 
nem na representação linguística da realidade, mas na própria realidade? Esse é o ponto 
de partida das distintas teorias ontológicas da vagueza.

A possibilidade de que a própria realidade seja em algum sentido vaga foi 
categoricamente negado por alguns. Russell expressa com contundência essa ideia ao 
acusar de cometer a “falácia de verbalismo” – aplicar erroneamente as propriedades das 
palavras às propriedades das coisas – a quem admite vagueza na própria realidade. 

Vagueza e precisão [...] têm a ver com a relação entre uma representação e aquilo 
que esta representa. À margem da representação, seja cognitiva ou mecânica, 
não pode existir algo como vagueza ou precisão; as coisas são o que são, e não 
há mais o que dizer. Nada é mais ou menos do que é.56

Na mesma linha, afirma Dummett: “a ideia de que as coisas pudessem ser, na 
realidade, vagas, tanto quanto são vagamente descritas, não é propriamente inteligível”57. 
Há quem, pelo contrário, estime que só o reconhecimento da gradualidade ôntica do ser 
permite aproximar-se razoavelmente ao problema da vagueza e os sorites58.

É possível que a polêmica não seja mais que o fruto de não determinar primeiro 
com clareza o que se pode entender por “existência gradual” ou “vaga”. Há um sentido 

56 ROUSSELL, B. Vagueness. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a reader. Massachusetts: MIT Press, 
1999, cit. p. 62.

57 DUMMETT, M. Wang’s Paradox. In: KEEFE, R.; SMITH, P. (Ed.). Vagueness: a reader. Massachusetts: MIT 
Press, 1999, p. 111. Em geral, sobre a discussão da gravidade ôntica, v. KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: 
Theories of Vagueness... Op. cit., p. 49 e ss. Uma análise do que poderia ser entendido por objetos vagos, 
em ROMERALES, E. Amounts of Vagueness, Degrees of Truth. Sorites: Revista electrónica de filosofía 
analítica, http://www.ifs.csic.es/sorites/, 11, 1999.

58 Nesta linha, destaca-se na Espanha Lorenzo Peña y Gonzalo, para quem haveriam genuínos graus de 
existência. Vide, por exemplo, PEÑA Y GONZALO, L.; VÁSCONEZ CARRASCO, M. ¿Qué es una ontología 
gradual?... Op. cit.. Sobre a proposta de Peña y Gonzalo, veja, VÁSCONEZ CARRASCO, M. The Sorites 
Paradox... Op. cit., p. 43 e ss.
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no qual, como destacaram Keefe e Smith59, esta pergunta é uma mera questão empírica 
que só a física pode contestar.

Se aceitamos que toda a realidade está composta de partículas fundamentais e 
propriedades também fundamentais e ambas estão completamente determinadas, não 
haverá nenhuma vagueza ôntica neste nível, e com isso tampouco nos seguintes, porque 
a precisão do nível básico de existência se estende aos superiores, efeito da agregação 
dos básicos60.

Poderia fazer, claro está, um problema epistemológico que nos impedissem 
conhecer os limites das coisas, mas não ontológico. Como esta é uma possibilidade que a 
física mantém aberta e sujeita a suas conclusões, não tem muito sentido debater sobre ela.

Mas há outro sentido imaginável de “vagueza” ôntica, que é o que poderia 
explicar a vagueza semântica. Ainda admitindo que a cada momento haja uma realidade 
espaço-temporal precisa, nada impede que essa realidade tenha uma estrutura tal 
que certas características que a definem sejam graduais. Ter cabelo na cabeça é uma 
característica habitual do ser humano, mas há pessoas praticamente sem cabelo e outras 
que têm muito, com todos os graus intermediários imagináveis. Essas propriedades 
são graduais em um sentido ôntico, ou seja, são propriedades objetivas que realmente 
se apresentam na realidade61. Quando queremos fazer um agrupamento categorial 
tomando por base uma dessas características, surge o problema sorites: ao ser a 
realidade potencialmente gradual, não há nenhum argumento externo que permita 
justificar a escolha racional de um ponto de corte para os diferentes setores nos quais 
queiramos dividir a progressão.

Admitir como ponto de partida esse tipo de gradualidade (que não vagueza) ôntica, 
compatível com qualquer grau de precisão ou determinação da realidade física subjacente, 
é, a meu entender, imprescindível para dar uma resposta adequada ao paradoxo sorites. 
Mas a partir deste ponto são vários os caminhos que podem ser seguidos. Um deles 
desembocaria nas soluções gradualistas que já examinamos. Outro, que seguiram os 
autores que Williamson denominou niilistas62, seria aceitar o efeito destruidor dos sorites 
com todas suas consequências, negando que existam as propriedades e os objetos que 
povoam nossa linguagem ordinária.

59 KEEFE, R.; SMITH, P. Introduction: Theories of Vagueness... Op. cit., p. 56-57.
60 Muito graficamente, idem, p. 56-57.
61 Veja, por exemplo, BLACK, M. Vagueness: an Exercise in Logical Analysis... Op. cit., p. 77.
62 Veja GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. (Ed.). Vagueness... Op. cit., p. 165 e ss.; GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. 

Introduction. In: Vagueness... Op. cit., p. XII-XIV.
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Nada seria a propriedade de ser alto: 

Nenhuma pessoa que não seja alta pode se converter em alta crescen-
do um mícron [...]. Em cada intervalo de mícron no crescimento de 
uma pessoa, ela tem ou não tem a propriedade de ser alta. Salvo que 
um único mícron possa marcar a diferença entre ter esta propriedade 
e não tê-la ninguém pode converter-se em alto crescendo de maneira 
contínua. Mas como estamos seguros de que qualquer limite preciso 
entre ter esta propriedade e não tê-la é puramente arbitrário, parece 
claro que não há tal propriedade de ser uma pessoa alta.63 

Tampouco haveria coisas como ser uma pessoa: “Se um óvulo fertilizado não é uma 
pessoa, mas o é alguém com trinta anos, então em algum intervalo de um segundo uma 
pessoa se converteu em algo real. Como isto parece fisicamente improvável, seguramente 
não há pessoas”64.

A tese niilista é mais convincente em sua crítica que no que oferece em troca. 
Como se destacou, sua argumentação “parece constituir não só uma redução ao absurdo 
da visão de mundo que oferece o senso comum, mas uma redução de qualquer visão do 
mundo em absoluto”65.

Mas esta crítica, que explora a fundo o paradoxo sorites, não deve ser desdenhada. 
Sobre ela voltarei mais adiante.

3 APROXIMAÇÃO À VAGUEZA DESDE A PSICOLOGIA COGNITIVA: A 
CATEGORIZAÇÃO MEDIANTE PROTÓTIPOS

É possível que uma adequada resposta ao problema dos sorites só possa ser 
obtida abrindo-se a perspectiva. Os paradoxos cumprem uma importante função no 
desenvolvimento do pensamento científico: põem sobre a mesa, com a especial crueza 
que lhes outorga a brevidade de sua formulação e a força que acompanha aos raciocínios 
lógicos, alguma quebra em nossa forma de ver as coisas66. Se Aquiles colhe de fato a 
tartaruga, então nossa percepção de um espaço infinitamente divisível, como o que 

63 WHEELER, S. C. On That Which Is Not... Op. cit., p. 165. Em sentido similar, previamente, UNGER, P. 
There are no ordinary things... Op. cit.

64 WHEELER, S. C. On That Which Is Not... Op. cit., p. 167-168.
65 GRAFF, D.; WILLIAMSON, T. Introduction. In: Vagueness... Op. cit., p. XIII.
66 Schiffer destacou como os problemas filosóficos mais importantes tem seu reflexo em paradoxos em 

SCHIFFER, S. A little help from your Friends?... Op. cit., p. 425.
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descrevem as premissas do clássico paradoxo de Zenon, não pode ser correta67. Se um 
cretense não pode afirmar que todos os cretenses são sempre mentirosos sem incorrer em 
uma contradição lógica, então nossas intuições sobre a veracidade das expressões de uma 
linguagem devem ser refinadas quando essas expressões falam de si mesmas. Pelo mesmo 
motivo, se ao submeter os conceitos de nossa linguagem ordinária a um raciocínio sorítico 
acabamos concluindo que quem tem por todo patrimônio um euro é rico, ou quem tem 
uma abundante quantidade de cabelo, calvo, contradizendo de maneira frontal o significado 
que atribuímos a estes termos, e o uso habitual que lhes damos, algo não deve ser como 
pensamos em nossa linguagem, no mundo ao qual se aplica, ou na relação entre ambos.

A hipótese da que quero partir é a seguinte: por um lado, a comunicação requer 
conceitos significantes, e o paradoxo de sorites parece tornar impossível qualquer busca 
de um significado preciso – comunicativo – dos termos vagos, que ademais são ubíquos; 
por outro lado, porém, é um fato que nos comunicamos com a linguagem ordinária, e o 
fazemos bem. Dessa contradição se deduz que tem que existir em nosso sistema cognitivo 
algo que permita processar os termos vagos como conceitos significantes, dotando-os dessa 
precisão que parecem não poder ter. A verificação dessa hipótese, a princípio, obriga-nos 
a examinar mais de perto as relações entre a realidade, o pensamento e a linguagem. Não 
se trata, como é lógico, de propor uma teoria nem sequer aproximada sobre essa questão, 
mas apenas de atender a certos traços dessa relação que foram destacados pela psicologia 
cognitiva e que, se não me equivoco, podem ajudar a entender os efeitos paradoxais postos 
em evidência pelos sorites.

A linguagem pode caracterizar-se razoavelmente como um instrumento adaptativo 
especialmente versátil que permite a quem o maneje basicamente duas coisas: estruturar 
sua própria experiência cognitiva e permitir a comunicação com outros. O conhecimento 
do mundo parte inicialmente das percepções sensoriais, e logo se organiza de maneira 
categorial mediante distintos códigos de representação, sendo a linguagem seguramente 
o mais importante68. Nesse sentido, a linguagem tem uma função classificatória estrutural, 
porque permite reduzir a complexidade do mundo percebido ao classificá-lo em categorias 
que o representam. Quando a representação é de alguma forma compartilhada, torna-se 

67 Na linha do que a teoria quântica mostrou na física: que a energia se emite não de forma continua, mas 
em quantidades discretas ou “quantas”.

68 Há distintas classificações da representação. Atendendo aos estágios evolutivos das crianças, se distinguiu, 
por exemplo, entre representação enativa, por meio de ações, icônica, por meio de imagens ou esquemas 
espaciais em parte independentes da ação, e simbólica, categoria na qual se classifica a linguagem – 
BRUNER, J. Sobre el desarrollo cognitivo, I. In: BRUNER, J.; MALDONADO LÓPEZ, A. (Dir.). Investigaciones 
sobre el desarrollo cognitivo. Madrid: Pablo del Río, 1980, p. 28 e ss.
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possível, ademais, a comunicação. O primeiro aspecto básico é entender como se estrutura 
o conhecimento mediante sistemas de representação, o que é seguramente decisivo para 
compreender, por sua vez, porque se produz o paradoxo sorites.

O processo de integração de qualquer organismo no meio em que vive pressupõe 
estabelecer conexão com ele. Os estímulos sensoriais são processados de alguma maneira 
pelo organismo, e condicionam sua resposta.

Mas “o mundo apresenta um número infinito de estímulos potencialmente 
diferentes” assim “uma meta básica de todo organismo (na realidade, um signo distintivo 
dos seres vivos) é a segmentação do ambiente em classificações por meio das quais estímulos 
não idênticos possam ser tratados como equivalentes”69. Na psicologia cognitiva, esse 
processo de elaboração conceitual se denominou categorização70.

A importância do processo de categorização quase não requer comentário.

Como indicou Lakoff, “nada há de mais básico que a categorização para nosso 
pensamento, percepção, ação e linguagem”71. A categorização, seja ou não linguística72, 
não é mais que um processo de simplificação da realidade complexa, levado a cabo por 
um organismo de capacidades limitadas. Nos organismos inferiores esse processo pode 
estar completamente gravado em sua memória genética, de maneira que a categorização 
se expresse em forma de uma resposta automática a certos estímulos externos, mas nos 
superiores, e muito destacadamente no ser humano, é em grande medida o fruto de um 
longo processo de aprendizagem, desenvolvido especialmente na infância, no que intervém 
de maneira ativa o próprio sujeito em sua interação sensorial com o meio, mas que ao 

69 ROSCH, E.; LLOYD, B. B. Introduction. In: ROSCH, E.; LLOYD, B. B. (Ed.). Cognition and Categorization. 
B. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1978, p. 1.

70 Como indicaram Bruner, Goodnow e Austin, “Categorizar é tornar equivalentes coisas que se percebe 
como diferentes, agrupar objetos, acontecimentos e pessoas em classes, e responder a isso em termos de 
seu pertencimento à classe, antes que em termos de sua unicidade”, em: BRUNER, J. El proceso mental 
en el aprendizaje. Madrid: Narcea, 1978, p. 15. Veja, também, NEISSER, U. Introduction: The Ecological 
and Intellectual Bases of Categorization. In: NEISSER, U. (Ed.). Concepts and conceptual development: 
ecological and intellectual factors in categorization. Cambridge: Cambridge University Press, 1987; SOTO 
RODRÍGUEZ, P. Adquisición de términos y formación de conceptos: un estudio evolutivo. Tese doutoral, 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1982, p. 3 e ss.

71 LAKOFF, G. Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind. Chicago-Londres: 
The University of Chicago Press, 1987, p. 5. Na mesma linha, Medin destacou como os “conceitos e 
categorias servem de tijolos para o pensamento e comportamento humanos” – MEDIN, D. L. Concepts 
and Conceptual Structure. American Psychologist, Washington, v. 44, n. 12, 1989, p. 1469.

72 Ainda que geralmente se associe ao processo de criação de conceitos mediante a linguagem, a categorização 
não requer necessariamente uma linguagem. Para comer, evitar perigos etc., os animais têm que aprender 
a agrupar os estímulos externos em categorias, pelo que este processo é “central para toda a psicologia 
cognitiva” – JACKENDOFF, R. Semantics and Cognition. Massachussets: MIT Press, 1988, p. 77.
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mesmo tempo está fortemente influenciado pelas prévias categorizações cunhadas na 
cultura em que se desenvolve, nas quais a linguagem exerce um papel primordial. 

Rosch destacou dois princípios característicos na formação de categorias73. Em 
primeiro lugar, um princípio elementar de eficiência: a finalidade de um sistema categorial 
é facilitar a máxima informação com o menor esforço cognitivo. Em segundo lugar, um 
princípio relativo à relação entre o sistema categorial e a realidade: o mundo percebido 
se apresenta com uma informação estruturada e não como um conjunto de características 
arbitrárias ou imprevisíveis, e as categorias buscam, de uma forma ou de outra, adaptar-se 
a essa estrutura. Creio que ambos os princípios têm grande importância para o que estamos 
aqui examinando. As discussões da dogmática jurídica sobre a correta caracterização de 
um conceito legal, como dolo, imprudência, ato preparatório, culpabilidade, feto, pessoa, 
não são, na realidade, mais que discussões sobre distintas possíveis categorizações, assim 
como conhecer o que a ciência nos diz sobre este processo pode iluminar aspectos que 
desde a perspectiva estritamente jurídica ficam ocultos.

O princípio de economia cognitiva provoca um traço característico dos sistemas 
categoriais, que qualquer investigação sobre o particular põe de manifesto: sua relatividade. 
Para uma única realidade, há múltiplos sistemas categoriais possíveis, e qual ou quais se 
utilizem depende, em grande medida, do tipo de organismo que categorize e da tarefa 
que pretenda74. 

O tipo de “representações” que necessita um organismo unicelular, forçosamente 
elementares, têm pouco a ver com o muito mais complexo de um inseto social, como a 
abelha, e não digamos com o instrumental simbólico extraordinariamente potente de um ser 
humano desenvolvido. O próprio processo de maturação pode expressar-se razoavelmente 
desde a ótica cognitiva como a passagem de sistemas de representação mais simples para 
outros mais complexos.

Porém, mais elaborado, mais potente ou mais complexo não significa necessariamente 
melhor. O que destaca o princípio de economia cognitiva é que o contexto é essencial ao 
valorar um sistema de representação. E o contexto depende de duas variáveis: a capacidade 
de processamento do organismo e a tarefa associada à representação.

73 ROSCH, E. Principles of Categorization. In: ROSCH, E.; LLOYD, B. B. (Ed.). Cognition and Categorization. 
Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1978, p. 28 e ss.

74 “A capacidade expressiva não é uma qualidade absoluta; depende do processo que leva a cabo a tarefa 
que se tem entre mãos. Um símbolo torna explícita, com o mínimo de trabalho, qualquer informação 
disponível para tal processo”, JOHNSON-LAIRD, P. N. El ordenador y la mente. 2. ed. Barcelona: Paidós, 
2000, p. 37.



57Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 27-86, jul./dez. 2017

As limitações na capacidade de processamento cognitivo definem um primeiro limite 
para a complexidade do sistema de representação. Uma linguagem simbólica, como a do 
ser humano adulto, é disfuncional como sistema de representação de um recém-nascido 
ou de uma abelha, que seriam incapazes de manejá-lo.

Mas, inclusive dentro do limite que marca as capacidades, o contexto instrumental 
que está por trás do sistema de categorias é fundamental ao avaliar este. O uso de sistemas 
de representação mais complexos supõe um maior gasto de energia que só se justifica 
quando o tipo de representação que estes sistemas oferecem seja relevante.

As representações pré-linguísticas, a linguagem ordinária, a linguagem científica, 
as linguagens formais que desenvolvemos, como a linguagem matemática ou a lógica, 
tudo faz parte do nosso sistema categorial geral, de nosso instrumental cognitivo para 
enfrentarmos o mundo.

Seria um erro crer que se trata de sistemas de representação que operam separados 
uns de outros. Só há uma tarefa, compreender o mundo em toda sua complexidade 
relevante75 – e para o ser humano tudo é relevante, porque ele tem curiosidade universal 
–, e utilizamos todos os recursos ao nosso alcance, desde a representação icônica mais 
simples até a simbólica mais complexa, e passamos de uma à outra ou as integramos 
segundo nossas necessidades.

Se nos é suficiente um sistema conceitual mais simples, o princípio de economia 
cognitiva nos leva a utilizá-lo, mas se necessitamos algo mais complexo nossas categorias 
devem também sê-lo. Para a vida ordinária ninguém necessita termos para os sete milhões 
de cores discrimináveis; em muitos casos bastam meia dúzia. Mas a linguagem profissional 
de um pintor necessita muitas mais, e a linguagem científica que classifica as cores com 
parâmetros muito mais exatos, pode dar conta de qualquer distinção. O princípio de 
economia cognitiva explica que, segundo o contexto e as necessidades, sirvamo-nos de 
classificações mais ou menos detalhadas.

O segundo princípio da categorização destaca a necessidade de que haja algum 
tipo de relação entre categorias e realidade. Parece consubstancial a qualquer sistema 
de representação guardar uma certa relação com o representado. A importância dessa 
relação destaca-se ao examinar como se realiza o processo de categorização; a formação 
de conceitos. Há uma explicação clássica para este processo, que remonta a Aristóteles e 
que exerceu um domínio quase absoluto nos diferentes ramos do saber até tempos muito 

75 Naturalmente isso não quer dizer que o único que façamos com as categorias seja tentar captar a realidade. 
Depois deste primeiro passo, tentamos transformá-la, adaptá-la a nossas necessidades, e para isso criamos 
também um sistema categorial teleológico.
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recentes, nos quais foi deslocada por outra explicação, obtida a partir da experimentação 
em psicologia cognitiva.

A teoria clássica da categorização estimava que esta se realiza mediante um processo 
de abstração no que os objetos da realidade se classificam em conjuntos bem definidos a 
partir de características compartilhadas que expressam a correspondente qualidade que 
define o conceito.

A posse dessas qualidades definidoras, que para Aristóteles representam a essência 
da coisa e que são diferenciáveis das meramente acidentais76, é condição necessária e 
suficiente para pertencer ao conjunto, e marca os limites precisos entre as diferentes 
categorias conceituais77.

Há duas ideias básicas que definem a concepção clássica e se referem respectivamente 
à relação externa entre categorias e realidade, e a sua estrutura interna78. Quanto à primeira, 
a ideia central é que as categorias seriam convencionais; dividiriam de maneira arbitrária o 
mundo, criando agrupações culturalmente condicionadas. A realidade não determinaria em 
nenhum sentido a categorização. Quanto à segunda, internamente as categorias responderiam 
às seguintes características: 1. Seriam definidas em termos de uma conjunção de elementos 
ou atributos necessários e suficientes (definidores); 2. Os atributos seriam binários, estariam 
presentes em uma categoria ou não o estariam; 3. As categorias teriam limites precisos; 
dividiriam o universo em dois conjuntos de entidades, os membros da categoria e os que 
não são; 4. Todos os membros da categoria teriam igual status, na medida em que todos 
apresentam por igual os atributos definidores; não haveria, portanto, graus de pertencimento, 
nem melhores, nem piores exemplos; a soma de atributos da categoria (intensidade) 
determinaria, de maneira exata, os objetos que pertencem a ela (extensão).

76 ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução: Patricio de Azcárate, 11. ed. México: Espasa-Calpe Mexicana, 1981, 
Livro IV, n. IV, p. 79 e ss. e Livro V, n. VIII, p. 111 e ss. e XXX, p. 133 e ss. Sobre a posição de Aristóteles, 
vide TAYLOR, J. R. Linguistic categorization: prototypes in linguistic theory. 2. ed. Oxford: Clarendon 
Press, 1995, p. 22 e ss.

77 Veja, por exemplo, uma concepção deste tipo em HOSPERS, J. Introducción al análisis filosófico. 
2. ed. Madrid: Alianza, 1984, p. 40 e ss. Destacou-se que o intento de expressar as categorias nestes 
termos é uma constante do pensamento ocidental, ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 
35. Detalhadamente, sobre a visão clássica e seus problemas, MEDIN, D. L. Concepts and Conceptual 
Structure... Op. cit., p. 1470; MURPHY, G. L.; MEDIN, D. L. The Role of Theories in Conceptual 
Coherence. Psychological Review, v. 92, n. 3. Washington: American Psychological Association, 1985, p. 
31 e ss.; LAKOFF, G. Women, fire, and dangerous things... Op. cit., p. 5 e ss.; TAYLOR, J. R. Linguistic 
categorization: prototypes in linguistic theory... Op. cit., p. 21 e ss.; SOTO RODRÍGUEZ, P. Adquisición 
de términos y formación de conceptos... Op. cit., p. 21 e ss.

78 Sigo neste ponto as classificações de TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... Op. cit., p. 23 e ss., e 
GARDNER, H. La nueva ciencia de la mente: historia de la revolución cognitiva. Buenos Aires: Paidós, 
1987, p. 367-368.



59Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 27-86, jul./dez. 2017

Em que pese a aparente plausibilidade da teoria clássica, quando suas duas ideias 
centrais – independência da realidade na formação de categorias, e estrutura lógica interna 
baseada em atributos necessários e suficientes – foram submetidas a escrutínio empírico, 
resultaram não corresponder ao processo real de formação de conceitos, o que motivou a 
aparição de uma teoria alternativa, desenvolvida desde a psicologia cognitiva, especialmente 
a partir das contribuições seminais de Eleanor Rosch79, que são geralmente consideradas 
como uma verdadeira revolução neste campo.

Ainda que já Wittgenstein tivesse revelado os problemas do modelo clássico ao 
analisar o conceito de “jogo”80, foram sobretudo uma série de trabalhos empíricos os que 
levaram à formulação do que, com diferentes denominações, se conhece como teoria 
probabilística81, teoria dos protótipos82 ou, inclusive, teoria natural83 da categorização, cuja 
referência científica principal é a obra de Rosch.

As duas ideias centrais da concepção clássica foram colocadas em dúvida.

3.1 CATEGORIAS E REALIDADE: ARBITRARIEDADE OU ESTRUTURA 
CORRELACIONAL?

Para a teoria clássica, as categorias são cortes arbitrários em uma realidade contínua 
que admite distintas classificações84. Esta concepção parece encontrar um firme apoio em 
dois fatos dificilmente questionáveis.

79 Para uma visão histórica da obra de Rosch, veja PERAITA ADRADOS, H.; GONZALEZ LABRA, M. J. La 
obra de Eleanor Rosch veinte años después. Cognitiva, v. 7, n. 1, 1995, p. 67-92.

80 Wittgenstein percebeu que as diferentes atividades que se enquadram sob o conceito de “jogo” não compartilham 
atributos comuns como os postulados pelo modelo clássico, mas sim o que denominou uma certa “semelhança 
familiar”, WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. 2. ed. Tradução: G.E.M. Anscombe, Oxford: 
Blackwell Publishers, 2001, ns. 65-69. O interesse de Wittgenstein pela vagueza se percebe em toda sua obra. 
Veja, nesse sentido, a compilação de Gerd Brand das diferentes passagens da obra de Wittgenstein nos quais se 
alude ao tópico da vagueza e os sorites. WITTGENSTEIN, L. Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein. 
Madrid: Alianza, 1981, p. 138-145. O caráter precursor da obra de Wittgenstein foi genericamente reconhecido. 
Assim a própria ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 36; também, LAKOFF, G. Women, fire, 
and dangerous things... Op. cit., p. 16 e ss.; TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... Op. cit., p. 38-40; 
JACKENDOFF, R. Semantics and Cognition... Op. cit., p. 118 e ss.; SOTO RODRÍGUEZ, P. Adquisición de 
términos y formación de conceptos... Op. cit., p. 39 e ss.

81 Esta é seguramente a denominação mais estendida. Vide, por exemplo, MEDIN, D. L. Concepts and 
Conceptual Structure... Op. cit., p. 1470 e ss.; POZO, J. I. Teorias Cognitivas del aprendizaje. 3. ed. 
Madrid: Edições Morata, 1994, p. 93 e ss.

82 Denominação também muito habitual. Por exemplo, LAKOFF, G. Women, fire, and dangerous things... 
Op. cit., p. 5; TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... Op. cit., p. 38 e ss.

83 Assim a denomina Gardner, para destacar a relação entre categorias e realidade. In: GARDNER, H. La 
nueva ciencia de la mente... Op. cit., p. 370 e ss., especialmente 374.

84 Uma análise da teoria clássica neste aspecto pode ser vista em TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... 
Op. cit., p. 5 e ss.
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Em primeiro lugar, a realidade apresenta ao observador um conjunto de estímulos 
praticamente infinito, que podem ser agrupados de várias distintas maneiras. Em segundo 
lugar, os estudos antropológicos e sociológicos destacam que as diferentes sociedades 
utilizam sistemas categoriais distintos para referir-se às mesmas coisas85.

No entanto, uma série de experimentos mostraram que, depois da aparente 
arbitrariedade, as categorias respondem melhor a certas estruturas externas da realidade e 
internas do organismo que categoriza. Mais que isso, as primeiras provas nesse sentido provieram 
paradoxalmente do campo que sempre foi citado como melhor expoente da tese clássica: a 
categorização das cores86. A teoria física da cor destaca que esse é um fenômeno que depende 
de três valores físicos, cor (relacionado com a longitude da onda da luz), luminosidade e 
saturação, que se apresentam de maneira perfeitamente contínua, sem cortes (assim sucede, 
por exemplo, no arco-íris ou na decomposição da luz branca por um prisma), o que contrasta 
com o fato de que em nossa percepção vemos cores discretas, isto é, categorias de cor (temos 
a sensação vívida de que o arco-íris está composto de diferentes cores que seguem uma certa 
ordem). Ainda que seja certo que as diferentes sociedades apresentam diferentes categorias 
para a cor, observou-se que certas características eram altamente compartilhadas. Assim, por 
exemplo, os termos básicos para a cor de cada linguagem – os mais usados, com aplicações 
mais gerais, mais simples em sua denominação, e não subordinados– variam muito de umas 
sociedades a outras, mas em todas se seleciona entre umas poucas cores focais, e ademais 
quando se pergunta a qualquer sujeito por um bom exemplo de cor das categorias usadas em 
sua linguagem, invariavelmente ele escolhe uma cor focal.

Inclusive sociedades que utilizavam um sistema categorial muito limitado, com 
só dois termos para cores, distinguem perfeitamente as cores focais87. O estudo da 
categorização das cores mostrou uma situação completamente distinta à antedita pela teoria 
clássica. Em lugar de arbitrariedade se encontrou que as diferentes culturas compartilham 
uma estrutura básica altamente uniforme.

85 Assim, por exemplo, os Dani de Nueva Guinea, estudados por Rosch, só têm dois conceitos para classificar 
toda a gama cromática, “mola” e “mili” correspondentes aproximadamente a claro e escuro, enquanto outras 
culturas manejamos uma gama de cores mais pormenorizada – sobre isso, idem, p. 11 e ss.; GARDNER, 
H. La nueva ciencia de la mente... Op. cit., p. 370 e ss. Os aborígenes australianos Dyirbal, classifican os 
objetos da realidade em quatro categorias, “bayi”, “balan”, “balam” e “bala”, cada uma com conteúdos tão 
heterogêneos que é difícil à primeira vista reconhecer o critério de agrupação – sobre isso, vide LAKOFF, 
G. Women, fire, and dangerous things.... Op. cit., especialmente p. 92 e ss. Não há nada parecido em 
nossa cultura.

86 Sobre isso, detalhadamente, TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... Op. cit., p. 1 e ss. especialmente 
p. 8 e ss.

87 Idem.
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Esta conclusão é tão surpreendente? O verdadeiramente surpreendente seria que 
pudéssemos comunicarmo-nos entre diferentes culturas (traduzir de uma linguagem a 
outra; entender-nos) se não houvesse uma base comum, e, por outro lado, que pudéssemos 
sobreviver com qualquer categorização, porque todas foram igualmente válidas. A 
interpretação clássica da arbitrariedade categorial desatende o caráter instrumental, 
operativo, das representações, como instrumentos de adaptação ao meio.

Mediante a categorização o mundo se torna inteligível, o que nos permite 
desenvolvermo-nos nele. Ao examinar o princípio de economia cognitiva, destacamos a 
relatividade das representações. Se “convencionalidade” se entende nesse sentido, não 
há nada que objetar a tal vocábulo. Mas se entende-se no sentido radical que se deduz 
da concepção clássica, a objeção de fundo é que se está passando por cima de que as 
categorizações cumprem uma finalidade instrumental, o que permite valorá-las atendendo 
à sua idoneidade. 

Um exemplo clássico de categorização é a taxonomia dos seres vivos. Como 
classificá-los? Uma proposta, majoritariamente aceita pela ciência, é a clássica de Linneu, 
mas não é a única imaginável. Por que não utilizar uma classificação dos animais como a que 
Borges atribui à Enciclopédia chinesa “Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos”, 
que distingue entre 

(a) pertencentes ao Imperador, (b) embalsamados, (c) domesticados, (d) filhotes, 
(e) sereias, (f) fabulosos, (g) cachorros soltos, (h) incluídos nesta classificação, 
(i) que se agitam como loucos, (j) inumeráveis, (k) desenhados com um pincel 
finíssimo de pelo de camelo, (l) etc., (m) que acabam de romper a bilha, (n) que 
de longe parecem moscas?88 

Na hora de propor sistemas conceituais, há questões que são convencionais, 
no sentido de que o proponente pode optar entre diferentes alternativas sem que isso 
possa ser objeto de valoração, e outras que não. Como podemos distinguir umas de 
outras? O único critério que parece razoável é: só é convencional aquilo que não tenha 
transcendência intrassistemática – na delimitação das diferentes categorias do sistema – 
nem extrassistemática – no ajuste entre as categorias e o que tratam de representar –.

Um caso claro de convencionalidade é a escolha dos nomes das categorias. 
Chamar “gato” ao gato ou chamar-lhe “cat” ou “miau” é indiferente, como o é chamar o 

88 BORGES, J. L. O idioma analítico de John Wilkins. In: Otras inquisiciones: obras completas, VII. Buenos 
Aires: Emecé, 1974. É frequente encontrar citado este parágrafo de Borges quando se fala de categorias. Por 
exemplo, Rosch o utiliza para mostrar o desconhecimento da concepção que vê em qualquer categorização 
uma escolha arbitrária – ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 27.
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dolo “dolo” ou “vorsatz”. Mas inclusive aqui há regras que não podem ser desprezadas, 
porque contam para a valoração: se utiliza-se um mesmo nome para vários conceitos, 
provoca-se ambiguidade (e algo mais que ambiguidade se utilizasse-se um mesmo termo 
para todas as categorias). Se é possível superar-se contextualmente, não haverá problemas, 
caso contrário o sistema de representação é, neste ponto, subótimo. E, o que sucede 
com os conteúdos das categorias, com o significado das expressões que as definem? São 
em algum sentido convencionais ou têm que manter uma determinada adequação com 
a realidade que ordenam? Se a categorização é um processo de estruturação do mundo 
com fins adaptativos, as propostas adotadas devem ser ajustadas à realidade. O segundo 
princípio da categorização destacado por Rosch aponta a esta razoável ideia realista: “o 
mundo percebido não é um conjunto global não estruturado de atributos coexistentes 
equiprováveis”, mas os elementos que o compõem apresentam ao observador uma 
“estrutura altamente correlacional”89. As categorias, enquanto tais, não pré-existem na 
realidade, mas são sim o fruto da interação entre o agente – com todas as características 
que condicionam sua percepção do mundo, suas necessidades e as prévias categorias 
cunhadas em seu meio social que interioriza no processo de aprendizagem –, e a realidade 
percebida, com sua organização estrutural90.

Isso explica que, para uma mesma realidade, diferentes culturas ofereçam muitas 
vezes propostas categoriais convergentes, como no caso já citado das cores ou nas 
classificações do mundo natural91. Para um organismo determinado, o ajuste instrumental 
entre categorias e realidade, no nível de suas necessidades, é uma condição necessária 
para a sobrevivência. Uma falha na representação cognitiva, na distinção de umas coisas 

89 ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 29.
90 Neste sentido, as teorias que veem a categorização como um mero reflexo de uma realidade externa são 

tão inadequadas como as que prescindem por completo da realidade. Que as circunstâncias perceptivas 
do agente, suas necessidades e as categorias culturalmente condicionadas condicionam a estruturação da 
realidade é indubitável.

91 O recentemente falecido Ernst Mayr, um dos teóricos da evolução mais relevantes do século XX, destacava 
esta ideia em uma entrevista. Mayr confrontou as afirmações da teoria nominalista em filosofia, para a qual 
as espécies na realidade não existem, não são mais que categorias arbitrárias, com sua própria experiência 
como naturalista na Nova Guiné classificando aves: “descobri que exatamente os mesmos grupamentos ou 
agregações de indivíduos que o zoólogo treinado denomina como espécies separadas eram denominadas 
espécies pelos nativos de Nova Guiné. Colecionei 137 espécies de aves. Os nativos tinham 136 nomes para 
essas aves. Só confundiam duas delas. A coincidência entre o que os cientistas ocidentais denominavam 
espécies e o que os nativos denominavam espécies era tão total que me dei conta de que as espécies eram 
algo muito real na natureza” – tomo a referência da nota necrológica publicada pelo New York Times em 
4 de fevereiro de 2005. Agradeço a Josetxu Linaza, do Departamento de Psicologia Evolutiva da UAM, por 
ter me chamado a atenção sobre este interessante texto, assim como por sua amabilidade em facilitar-me 
informação bibliográfica sobre o conceito de categorização.
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de outras, leva a uma atuação errônea que geralmente se traduzirá em algum tipo de 
prejuízo para o agente92. Nem tudo é convencional, nem construído.

Se voltamos ao mundo do Direito, é possível que esta simples ideia seja aceita sem 
demasiados problemas por uma boa parte dos juristas quando se trata de categorias que 
classificam a realidade natural. Afinal de contas, o reconhecimento de que a lei contém 
elementos descritivos é uma aceitação tácita desta ideia: se a lei faz referência a uma realidade 
pré-jurídica, seus conceitos devem ser adaptados a ela sob pena de ineficiência instrumental. 
Porém, muito provavelmente as coisas mudam quando o que se está analisando é um 
conceito normativo, isto é, aquele cuja realidade é precisamente fruto de uma convenção, 
social ou especificamente jurídica. Se “gato” se aplica a uma realidade pré-existente a 
qualquer convenção (ainda que seja convencional esse nome e inclusive a delimitação exata 
do que entendemos por gato), e por isso é razoável admitir que a realidade, se não pré-
figura, ao menos limita as categorizações possíveis, “matrimônio” ou “dolo”, por exemplo, 
apresentam-se como conceitos construídos normativamente, aparentemente convencionais 
em um sentido profundo, e por isso independentes em seu significado de qualquer realidade 
(qualquer ontologia) que não seja sua própria construção normativa.

Creio que se aceitará como uma descrição correta dos fatos que uma boa parte 
da ciência jurídica tem precisamente essa percepção do normativo e, para distingui-la 
de qualquer outra caracterização possível, denominarei (porque assim costumam fazer 
quem a defende), concepção “normativa” do normativo. No Direito penal, é o credo das 
concepções “normativistas”, mas também da maior parte das “ontologicistas” quando se 
referem ao normativo. A diferença entre umas e outras, mais que afetar à definição de 
normativo, tem a ver com as situações às quais se aplica. Os “normativistas” tendem a 
considerar que a maior parte dos conceitos jurídicos são “normativos”, e, em qualquer 
caso, que os que o são o são por completo – “puramente normativos” –, enquanto que 
os demais reduzem o número de conceitos normativos e, sobretudo, admitem que muitos 
conceitos têm por sua vez componentes normativos e componentes fáticos. O polêmico 
histórico sobre a culpabilidade é uma boa mostra destes diferentes pontos de vista.

É adequada esta visão das categorias normativas? Os conceitos normativos são 
categorizações formuladas para classificar racionalmente a realidade social/institucional e 
não a realidade natural, mas regem para elas os mesmos princípios que para qualquer outra 
categorização: há aspectos convencionais, aqueles nos quais a escolha entre alternativas é 

92 Um exemplo de como uma deficiente categorização das cores pode produzir erros cognitivos é descrita 
por Bruner em BRUNER, J. Acción pensamiento y linguaje. Comp.: José Luis Linaza. Madrid: Alianza, 
1984, p. 161 e ss.
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irrelevante, e outros que não o são, de maneira que atendendo a estes é possível comparar 
as diferentes propostas. Quando as categorias se refiram à descrição de uma concreta 
realidade social ou institucional, ou a propostas teleológicas, a vara de medir será essa 
mesma realidade existente ou proposta, de forma que, segundo seja o ajuste, poderá 
haver conceitos normativos logicamente impossíveis, quando prefigurem uma realidade 
impossível, aceitáveis mas subótimos, melhores, excelentes etc. O fato de que os juristas 
polemizem sobre a melhor definição de conceitos como dolo, imprudência etc., supõe 
que, ao menos tacitamente, assumem que as diferentes propostas não são convencionais 
no sentido profundo do termo que as tornaria todas igualmente boas (ou más). Para dizê-
lo de outro modo: também o normativo é uma categoria, e a proposta que parece mais 
razoável para ela é que por esta razão deve-se entender o que muitas vezes se entende na 
ciência jurídica, isto é “normativo”93, porque normativo nesse sentido equivale a arbitrário, 
não valorável, e os conceitos jurídicos não respondem a esse esquema.

3.2 ESTRUTURA INTERNA DAS CATEGORIAS

Os resultados dos experimentos da psicologia cognitiva sobre o processo de 
categorização tiveram um efeito destrutivo ainda maior para a concepção clássica no que 
refere à estrutura interna das categorias.

Como destacou Rosch, a concepção clássica, que concebia as categorias tão 
separadas umas das outras e tão precisas em seus limites quanto for possível, é uma 
derivação do princípio de economia cognitiva, e virtualmente todas as definições na tradição 
do pensamento ocidental supõem intentos de impor às categorias este esquema94. Mas 
os problemas que afronta esta maneira de entender a conceptualização são praticamente 
insuperáveis95. O primeiro, e seguramente decisivo, problema, é que a busca de condições 
definidoras em muitos dos conceitos utilizados nas linguagens naturais parece uma tarefa 
impossível96, inclusive para expertos. Basta tomar qualquer conceito ordinário – “mesa”, 

93 Qualquer pessoa pode valorar esta proposta sobre o normativo e propor uma alternativa, mas ao menos 
deverá aceitar como um pressuposto de racionalidade que a própria discussão sobre o que se entende 
por normativo não pode ser ao mesmo tempo “normativa”, porque então não haveria nada que discutir.

94 ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 35. Se destacou como um fato que o habitual na 
maior parte da população é entender os conceitos em termos de atributos necessários e suficientes. Vide 
MURPHY, G. L.; MEDIN, D. L. The Role of Theories in Conceptual Coherence... Op. cit., p. 311, com 
referências a trabalhos empíricos que mostram o tenaz desta percepção.

95 Ainda há propostas de manter, ao menos parcialmente, este modelo. Referências em idem, p. 311.
96 Assim, por exemplo, JOHNSON-LAIRD, P. N. El ordenador y la mente... Op. cit., p. 230.
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“gato”, “livro” etc. – e tratar de precisar suas características definidoras para comprovar 
que é impossível achar tal coisa. E as dificuldades dos especialistas para lograr definições 
que cumpram estas características em suas respectivas áreas de conhecimento mostram 
que o problema não é meramente superficial97. A própria discussão penal sobre o conceito 
de dolo é um bom exemplo disso.

Este inconveniente para a versão clássica, demonstrado à saciedade pela psicologia 
cognitiva, coincide exatamente com o tipo de objeção que se deduz do estudo da vagueza 
dos conceitos e em particular dos raciocínios soríticos. Apelando a um raciocínio lógico, mas 
construído sobre nossa percepção98, o paradoxo sorites nos diz o mesmo que a observação 
empírica em psicologia. Ao submeter os termos vagos a um raciocínio sorites se aprecia 
que são conjuntos turvos nos quais não há forma de determinar as condições necessárias 
e suficientes que definem sua intensidade. Isso provoca outro efeito que contradiz a visão 
clássica, e que foi também observado ao mesmo tempo desde a teoria da vagueza e desde 
a psicologia cognitiva99: a existência de casos duvidosos ou casos limite, nos quais não há 
acordo sobre seu pertencimento ao conjunto.

A indefinição na intensidade se traslada, como é inevitável, à extensão.

Os problemas associados ao modelo clássico obrigam a buscar novas explicações. Já 
examinamos brevemente algumas das propostas desde a filosofia da vagueza. As epistêmicas 
pretendem manter a todo custo a versão clássica da formação de conceitos: as categorias 
têm limites precisos, ainda que não possamos determinar onde estão. As supervaloracionais 
admitem distintas configurações igualmente válidas, mas no fundo para cada uma delas o 
modelo é o da visão clássica: haveria distintas configurações de um mesmo conceito, cada 
uma delas precisa em seus limites e todas igualmente válidas, mas de sua superposição, de 
suas zonas comuns, derivaria um superconceito (o equivalente da superverdade/falsidade 
desta teoria) também expressável em termos clássicos, ainda que, com a incorporação de 
um terceiro valor, intermediário ente os de superverdade e superfalsidade. Ambas teorias 
são desmentidas pelas observações destacadas pela psicologia cognitiva. Nem a ausência de 
limites é só epistemológica, nem existe algo parecido às configurações precisas e equivalentes 
do supervaloracionismo. Pelo contrário, o fenômeno da vagueza resulta ser profundo.

97 Neste sentido, MEDIN, D. L. Concepts and Conceptual Structure... Op. cit., p. 1470.
98 Porque, como veremos mais adiante, o paradoxo só funciona a partir do contraste entre como percebemos 

as coisas – na base de mecanismos psicológicos que atribuem veracidade às premissas na linha da concepção 
clássica –, e como são.

99 Por exemplo, MEDIN, D. L. Concepts and Conceptual Structure... Op. cit., p. 1470; JOHNSON-LAIRD, 
P. N. El ordenador y la mente... Op. cit., p. 230 e ss.; JACKENDOFF, R. Semantics and Cognition... Op. 
cit., p. 86 e 115 e ss.
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As teorias niilistas acertam ao mostrar precisamente este fato, mas sua conclusão 
expressa é que não pode existir nada que permita cunhar um conceito – não há gatos, nem 
mesas, nem pessoas –, o que contrasta com o fato inquestionável de que nossa cognição, 
que é tanto quanto dizer nossa maneira de integrarmo-nos no mundo e sobreviver, está 
baseada na conceituação, na delimitação de categorias supostamente impossíveis.

Por último, as teorias graduais, que admitem conjuntos turvos, parecem melhor 
encaminhadas na linha do que sugere a investigação em psicologia cognitiva. Aceitam a 
queda do modelo clássico e propõem uma alternativa baseada em graus de verdade (graus 
de pertencimento ao conjunto); mas não parece que esta seja uma explicação completa. 
Não há nela nada que explique, por exemplo, o persistente fenômeno, presente sempre 
na vagueza, dos casos claros. Conforme esta teoria, nada deveria tomar-se como um caso 
claro de um conceito – verdadeiro, sem mais –, e porém a psicologia nos mostra que é 
precisamente assim como vemos as coisas.

Que contribuição nova oferece a teoria dos protótipos? O ponto de partida, 
compartilhado com a teoria clássica, é que as categorias se constroem sobre a base de 
relações de semelhança entre diferentes objetos ou ideias com características comuns. O 
princípio de economia cognitiva impõe que as diferentes categorias de um mesmo nível 
de abstração tendam psicologicamente a serem vistas como conjuntos tão precisamente 
definidos e tão separados dos demais quanto seja possível, o que explica que a visão 
clássica, que constrói as categorias sobre a base de atributos compartilhados necessários e 
suficientes, esteja presente de maneira natural em nossa forma de ver as coisas. Mas para 
que este esquema explicativo funcione é preciso que os atributos que servem de base 
à categoria sejam descontínuos, de maneira que possamos fixar os necessários pontos 
de corte. O certo, porém, é que na realidade a situação nem sempre é essa. Em muitas 
ocasiões os atributos se apresentam de uma maneira gradual, contínua, o que parece tornar 
impossível uma categorização como a proposta pelo modelo clássico. As categorias, longe 
de apresentarem limites definidos, são vagas.

Como conseguir o efeito de delimitação conceitual requerido pelo princípio de 
economia cognitiva ante uma realidade que apresenta atributos graduais? A resposta é: 
definindo as categorias em torno aos casos claros. Em uma série de trabalhos experimentais, 
Rosch e outros pesquisadores mostraram que a categorização se realiza em torno de 
“protótipos”, isto é, aqueles membros da categoria que apresentam mais atributos 
compartilhados com os demais de sua mesma classe, e menos com os de outras categorias100. 

100 ROSCH, E. On the internal structure of perceptual and semantic categories. In: MOORE, T. E. (Ed.). Cognitive 
development and the acquisition of language. New York: Academic Press, 1973; ROSCH, E.; MERVIS, 
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E isso se pode demostrar tanto para as categorias das linguagens naturais quanto inclusive 
para as categorias artificiais, experimentais, nas quais a definição de atributos estava 
completamente especificada e controlada101.

Frente a concepção clássica, as categorias resultaram não estarem compostas por 
elementos que compartilham atributos necessários e suficientes; não terem limites precisos, mas 
turvos; e não serem homogêneas, isto é, não estarem compostas de elementos com igual status. 
Pelo contrário, se constroem em torno a elementos prototípicos, que ocupam o centro da categoria 
e apresentam seus elementos mais característicos – mais distintivos de outras categorias –.

A partir daqui, o resto de elementos, com representatividade progressivamente 
decrescente, se movem na periferia da categoria e assinala-se a ela com maior ou menor 
probabilidade em função do grau de semelhança familiar com o protótipo102. Isso explica 
o caráter turvo ou vago das categorias.

Os protótipos viriam a cumprir uma função dentro de cada categoria equivalente 
à que cumpre a categoria em relação à realidade. Se a divisão da realidade gradual que 
está por trás da formação de categorias se cumpre sobre a base de conjuntos de atributos 
estruturados que permitem maximizar a semelhança familiar de seus elementos, dentro 
de cada categoria, esse mesmo processo de maximização desemboca na formação dos 
protótipos. Em outros termos, do mesmo modo que a realidade naturalmente contínua se 
torna discreta mediante as categorias, dentro destas os atributos naturalmente contínuos 
se tornam psicologicamente discretos mediante os protótipos. Os protótipos resultaram ser 
aqueles membros da categoria que refletiam mais a estrutura da categoria como um todo103.

C. D. Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. In: Cognitive Psychology, 7, 
Academic Press Inc., 1975, p. 573-605; ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., uma referência 
detalhada dos diversos trabalhos de Rosch pode ser vista em PERAITA ADRADOS, H.; GONZALEZ LABRA, 
M. J. La obra de Eleanor Rosch veinte años después... Op. cit., p. 67-92. Veja, também, TAYLOR, J. R. 
Linguistic Categorization... Op. cit., p. 40 e ss.; GARDNER, H. La nueva ciencia de la mente... Op. cit., p. 
370 e ss.; SOTO RODRÍGUEZ, P. Adquisición de términos y formación de conceptos... Op. cit., p. 36 e ss.

101 ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 37.
102 Sobre isso, TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... Op. cit., p. 54 e ss. Em palavras de Tsohatzidis, os 

distintos elementos se assinalam às categorias “porque exibem em maior ou menor medida [...] certos 
tipos de similitude com um particular membro da categoria que (de maneira natural ou cultural) foi 
estabelecido como o melhor exemplo (ou protótipo) de sua classe” – TSOHATZIDIS, S. L. Introduction. 
In: TSOHATZIDIS, S. L. (Ed.). Meanings and prototypes: studies in Linguistic Categorization. London; 
New York: Routledge, 1990, cit. p. 1.

103 ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 37. Destacou-se como a categorização por protótipos 
provoca efeitos significativos em todas as variáveis dependentes usadas como medida na psicologia, como 
a velocidade de processamento e o tempo de reação – as respostas são invariavelmente mais rápidas 
quando as perguntas afetam aos elementos prototípicos –; a celeridade na aprendizagem de categorias 
artificiais e a prioridade no desenvolvimento infantil – os casos prototípicos se associam antes à categoria 
–; etc. Sobre isso, ROSCH, E. Principles of Categorization... Op. cit., p. 38 e ss.; PERAITA ADRADOS, H. 
Adquisición del lenguaje. Madrid: UNED, 1988, p. 71 e ss.
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4 CATEGORIAS E VAGUEZA

Que consequências é possível extrair das contribuições da psicologia cognitiva para 
o tratamento da vagueza e do paradoxo sorites?

A hipótese que quero defender é a de que o paradoxo sorites se alimenta do 
contraste entre nossa visão intuitiva do processo de categorização, que coincide com o 
descrito pela teoria clássica, e o processo real, ajustado à teoria prototípica.

A teoria dos protótipos tem hoje um amplo reconhecimento em suas ideais 
básicas, porque é capaz de explicar o processo real de categorização de uma maneira 
que a concepção clássica não podia. Mas ambas as teorias, clássica e prototípica, não 
são excludentes, senão que funcionam em diferentes planos. A primeira fornece o marco 
lógico ideal, a segunda explica o processo real de aproximação a esse marco lógico por 
parte de organismos com capacidades limitadas enfrentados a um mundo caracterizado 
pela gradualidade ôntica.

O processo de categorização tem uma estrutura lógica, que coincide com a lógica 
presente na teoria clássica. Portanto, a teoria clássica explicaria de maneira correta o 
processo real de categorização em condições ideais; isto é, se não houvessem limites à 
capacidade de processamento cognitivo.

Nestas condições, o conjunto extensional de uma categoria compreenderia só 
os objetos que realmente compartilham de maneira plena os atributos intensivos que a 
definem. Exatamente a situação que se dá nas linguagens formalizadas, nos que não existe a 
vagueza. Não há casos claros e zona turva: todos os casos são claros e têm o mesmo status.

Qualquer triângulo, seja qual for sua forma ou sua dimensão, responde exatamente 
à mesma ideia lógica definida pela geometria, o mesmo que sucede com os números.

A teoria do protótipo (e similares) oferece por sua parte, uma explicação de como 
categoriza realmente um organismo com capacidades e necessidades limitadas, que se 
desenvolve em uma realidade altamente complexa, mas ao mesmo tempo estruturada. 
Cada organismo seleciona e usa um catálogo de categorias mais reduzido que o que a 
realidade permite, atendendo a suas necessidades e a sua capacidade de processamento.

Se não me equivoco, o paradoxo sorites surge precisamente do desajuste entre 
a estrutura lógica de nosso pensamento ao categorizar, ajustado ao modelo clássico e à 
realidade do processo, que responde ao modelo do protótipo.

As categorias das linguagens naturais são criadas principalmente para dar conta 
da realidade de acordo com princípio de economia cognitiva, e por isso se ajustam ao 
modelo do protótipo, mas nossa percepção delas é a do modelo clássico. Sorites explora 
essa divergência.
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Pelo próprio fato de usá-la, cremos que qualquer categoria deve ter uma intensidade 
exata que determina uma igualmente precisa extensão: nossa percepção intuitiva está 
na linha do modelo clássico. Por razões de supervivência, precisamos de categorias que 
representem a realidade e agrupem o que tenha iguais atributos, distinguindo-o do que 
apresente diferenças relevantes, e isto implica, de maneira necessária, categorias ajustadas 
ao modelo clássico. A categorização real converge a esse modelo ideal mediante os 
protótipos. De fato os protótipos têm por função “converter” a realidade gradual em 
discreta, para poder dar conta dela com um arsenal de conceitos limitados. Em outras 
palavras, a categorização prototípica é a melhor aproximação ao modelo clássico que se 
pode dar com recursos limitados e em um mundo gradual. A categoria é representada por 
seus protótipos e estes são configurados a partir dos melhores exemplares, aqueles que 
ostensivamente são distintos dos protótipos e exemplares de outras categorias, de modo 
que a ilusão clássica se mantém: as categorias manejadas parecem separar-se entre si da 
maneira que o modelo clássico requer.

Por isso a primeira premissa do raciocínio sorites parece tão trivialmente verdadeira. 
Tomamos um exemplo prototípico – é indubitavelmente rico quem tem 100 milhões de 
euros – e o interpretamos à luz do esquema clássico: têm que existir algo preciso que 
seja ser rico. Como, ademais, a respeito dos casos claros a margem de diferenciação 
das categorias adjacentes é máximo, a segunda premissa do raciocínio também parece 
trivialmente verdadeira – nunca um centavo de euro muda a situação de rico a não rico. 
Mas, na realidade, como destacaram as teorias graduais da vagueza e corrobora a psicologia 
cognitiva, não há nada que seja ser rico no sentido clássico, tão só há graus de riqueza, 
sensíveis a qualquer diminuição quantitativa, ainda que este fato fique oculto porque a 
categorização se edifica sobre protótipos que simulam o esquema clássico.

Por isso, quanto mais estruturado esteja o mundo – menos vagueza real haja e 
sejam mais os casos claros –, mais convergirá o processo real de categorização mediante 
protótipos ao esquema clássico e menos discrepâncias haverá no significado dos termos, 
mas quando topamos com realidades afastadas do protótipo, e por isso limítrofes com as 
igualmente afastadas de seus respectivos protótipos nas categorias próximas, o problema 
surge em toda sua extensão, e o paradoxo de sorites o traz à luz.

Se sempre analisamos a luz às 00h e 12h no Equador, e não há eclipses ou fenômenos 
atmosféricos extraordinários, as categorias “noite” e “dia” não supõem problemas. Mas, 
em outras situações, no amanhecer ou no crepúsculo, um sistema categorial que só conte 
com termos como “noite” e “dia” é incapaz de dar conta das diferenças relevantes.

Enfrentados diferentes sujeitos ou o mesmo sujeito em diferentes momentos com a 
tarefa de classificar uma determinada situação de luz crepuscular como noite ou dia, sem 
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outra alternativa, produzir-se-ão as inevitáveis discrepâncias porque, literalmente, é impossível 
responder à pergunta de quando termina o dia ou quando começa a noite. Experimentos 
clássicos em psicologia revelaram esse fenômeno104. Só com um sistema conceitual mais rico, 
que permita denominar as situações intermediárias em função de nossas necessidades de 
distinção, poderemos dar conta das situações graduais105. Exatamente isso é o que sucede 
na distinção entre as categorias dogmáticas do dolo e da imprudência.

5 RESPOSTAS JURÍDICAS A SITUAÇÕES GRADUAIS

Os conceitos jurídicos estão expostos aos problemas gerais da categorização que 
examinamos. O reconhecimento dessa realidade supõe para o jurista tanto uma desilusão, 
porque de maneira concluinte se demonstra que o ideal de precisão e justiça que busca 
para sua ciência só pode alcançar-se de maneira completa – certo grau de vagueza parece 
inextirpável de qualquer linguagem natural –, como um desafio, porque está em suas 
mãos reduzir o problema quase tanto como deseje, até torná-lo praticamente irrelevante.

Mas para isso deve sempre ter presente que o problema de fundo não é encontrar 
uma delimitação para as categorias cunhadas que garantam a segurança jurídica, ainda 
que isto seja importante, mas sobretudo contar com um sistema categorial suficientemente 
potente para que possa dar conta de qualquer distinção valorativamente relevante, e que 
se traduza em um ajuste correlativo das consequências jurídicas. Se o sistema conceitual 
utilizado na lei ou nas propostas doutrinais não tem a suficiente capacidade diferenciadora, 

104 Por exemplo, em um experimento frequentemente citado – levado a cabo em 1973 por Labov – mostrava-
se desenhos de objetos de uso cotidiano como copos, xícaras ou potes, ordenados de maneira gradual – 
cada objeto modificava algo do anterior até finalmente adquirir a forma tradicional de outra categoria – e 
solicitava-se que se classificasse por categorias. A ausência de características definidoras até que os objetos 
intermediários entre duas categorias mais ou menos definidas, como por exemplo, xícara e pote, se assinalou 
arbitrariamente a uma ou outra categoria, dependendo de fatores como o tipo de conteúdo que se lhes 
atribuía (se era café se tendia a chamar xícara, e se era purê de batata, pote), do exemplo que tivessem 
avaliado antes etc. Uma vez mais, mostrou-se que as categorias tinham limites turvos e eram construídos 
sobre protótipos – casos claros, que se correspondiam com certas proporções entre largura e profundidade 
das vasilhas –, e os objetos não prototípicos são assinalados à categoria segundo os graus de proximidade 
com o modelo. Para nenhuma das categorias havia elementos definidores no sentido da teoria clássica. 
Tomo as referências de TAYLOR, J. R. Linguistic Categorization... Op. cit., p. 40 e ss.; JACKENDOFF, 
R. Semantics and Cognition... Op. cit., p. 85 e 86. Menciona outros experimentos similares com cores 
EDGINGTON, D. The Philosophical Problem of Vagueness... Op. cit., p. 372.

105 Porque, como indicou Bruner, “uma etiqueta deixa de ser efetiva para distinguir um estímulo determinado 
se este deve ser discriminado entre outros aos quais é possível aplicar-se também o mesmo nome” BRUNER, 
J. Acción pensamiento y lenguaje... Op. cit., p. 163.
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o problema de fundo persistirá intacto por mais que, em alguns casos, possamos garantir 
a segurança jurídica mediante a fixação convencional de pontos de corte.

Muito resumidamente exponho em seguida umas regras básicas que poderiam 
servir para operar nesses contextos, que aplicarei depois ao problema da distinção entre 
dolo e imprudência.

Quanto ao problema de fundo – ajuste valorativo entre categorias e realidade à 
qual são aplicadas:

1. A primeira tarefa é determinar se estamos ante um problema de gradualidade 
(vagueza) e sua magnitude. Teremos um problema de gradualidade sempre que os termos 
que tratemos de delimitar expressem conceitos definidos em torno a um ou vários atributos 
graduais. Quanto à magnitude do problema, depende da gravidade das consequências 
associadas à distinção e da relação entre gradualidade potencial e real.

2. Em segundo lugar, deve identificar-se se trata-se de um problema dependente 
de uma só propriedade gradual ou também de outros fatores.

3. Se há uma única propriedade a ter em conta, e é gradual, sua gradualidade fixa 
a escala valorativa de maneira direta.

4. Se há vários fatores, deve ser examinado como se conjugam e em que medida 
introduzem distinções relevantes na situação progressiva de base, o que permite fixar a 
nova escala valorativa.

5. Uma vez alcançado este ponto, em qualquer dos dois casos (3 ó 4) deve-se 
atender a se as categorias utilizadas pela lei e as consequências jurídicas que trazem 
consigo, ajustam-se à situação gradual de base.

6. Se a resposta é afirmativa, não há problema, ou este é necessariamente de menor 
entidade. Em particular, se a propriedade é perfeitamente quantificável e também o são, 
em escala comparável, as categorias e suas consequências – caso, por exemplo, da quota 
a pagar no imposto de renda –, não há problema de fundo a que fazer frente. Quando, 
em razão da matéria, a quantificação é menos precisa, vai surgindo o problema com uma 
intensidade inversamente proporcional à precisão alcançável. Mas como uma quantificação 
a grandes traços é sempre possível, o problema é consequentemente menor.

7. Se as categorias legais e suas consequências jurídicas não se ajustam à gradualidade 
dos atributos que as definem, de lege lata só cabe, na medida em que a lei o permita, refinar 
o sistema conceitual mediante propostas doutrinais – novas categorias intermediárias, por 
exemplo; e, quanto às consequências, acudir aos recursos gerais que os ordenamentos 
costumam prever para o ajuste da responsabilidade, como a argumentação a partir de 
princípios (princípio de proporcionalidade; princípio de culpabilidade etc.) ou regras gerais 
(possibilidade de atenuantes analógicas, por exemplo) que reduzam a defasagem.
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8. Se isso não fosse possível, o problema de fundo não pode ser evitado de lege 
lata, e só cabe fazer propostas de lege ferenda para que se atenda à gradualidade. Nessas 
situações se deve tratar ao menos de preservar a segurança jurídica.

Quanto ao problema de segurança jurídica, sua solução depende da possibilidade 
de quantificar:

1. Se o fato é exatamente quantificável, fixar convencionalmente um ponto de 
corte para garantir a segurança jurídica.

2. Na medida em que o fato seja menos quantificável, o problema de segurança 
se agravará proporcionalmente. O jurista deve nesse caso acudir a todos os recursos 
disponíveis para minimizar o problema, como pode ser o de distinguir por grupos de casos 
mais ou menos homogêneos nos quais possam ser fixados pontos de corte. A atuação da 
jurisprudência fixando critérios é essencial.

6 “ENQUADRANDO” DOLO E IMPRUDÊNCIA

Chegou o momento de voltar sobre a distinção entre dolo eventual e culpa 
consciente. A hipótese de partida deste trabalho era que esta distinção, como outras 
similares, é impossível de se realizar porque trata-se de categorias que fazem referência 
a atributos graduais, nos quais não existem pontos de corte precisos como os que a 
doutrina trata de encontrar. Isso nos obriga a abordar a delimitação de acordo com o 
esquema desenvolvido anteriormente para as situações graduais, o que farei, brevemente 
e com mínimas referências doutrinais, em duas fases: na primeira examinarei se estamos 
efetivamente ante situações graduais, como aqui se sustenta, ou frente a duas situações 
claramente escalonadas, como habitualmente se aceita na doutrina; na segunda proporei 
o que se pode fazer desde a lei para dar resposta à gradualidade.

6.1 DOLO E IMPRUDÊNCIA COMO CATEGORIAS GRADUAIS 
CONSTRUÍDAS EM TORNO A PROTÓTIPOS

Dolo e imprudência são termos cunhados para dar conta da imputação subjetiva de 
um fato lesivo ao seu autor, que tradicionalmente se considerou um requisito essencial do 
princípio de culpabilidade. A ideia central que aqui se defende é que ambas as categorias 
se constroem em torno a um elemento comum, básico para a imputação subjetiva: o 
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conhecimento da periculosidade da própria ação para o resultado típico106, e que este 
elemento é perfeitamente gradual, e por isso uma categorização mediante degraus discretos 
provoca necessariamente problemas de vagueza. Há suficientes dados que mostram a 
gradualidade neste âmbito, como a própria existência da polêmica doutrinária sobre os 
limites; o fato, frequentemente esquecido, de que o dolo, em muitos delitos de perigo 
coincide com a imprudência consciente do correlativo delito imprudente de resultado107; 
ou o tratamento variável dos casos situados na zona intermediária, entre a imprudência 
consciente mais grave e o dolo eventual. Especialmente destacável é o fato de que na lei se 
tipifique como delitos de perigo autônomos comportamentos que, segundo a doutrina, não 
são mais que tentativas com dolo eventual – assim, o Art. 384 do Código penal espanhol: 
condução temerária com consciente desprezo pela vida dos demais.

Porém, na doutrina penal se coloca em dúvida a gradualidade nesses termos, ao 
pressupor que dolo e imprudência são categorias qualitativamente distintas e nitidamente 
separáveis, na linha da concepção clássica da categorização. Creio que a esta conclusão se 
chegou por dois caminhos distintos: o primeiro, presente de uma forma ou outra em todas as 
teorias do consentimento ou da vontade, é aceitando que o dolo não se edifica só sobre um 
único atributo, o conhecimento gradual, mas sobre dois, conhecimento e um elemento subjetivo 
acrescido (chame-se vontade, consentimento, assentimento, ou qualquer outro). O cruzamento 
de ambos produziria um limite categorial preciso: de um lado dolo, de outro, imprudência. 

O segundo, próprio de algumas teorias da representação hoje muito em voga, é 
admitindo que o único elemento relevante é o conhecimento (elemento cognoscente), mas 
ao mesmo tempo aceitando que há um nível de conhecimento precisável que marcaria 
a diferença: o conhecimento do perigo concreto da ação. Conforme esta forma de ver as 
coisas, ou há conhecimento do perigo típico – dolo – ou não há – imprudência.

a) Há razões de peso para pôr em dúvida que um elemento volitivo autônomo, 
diferente da vontade geral de realizar a ação/omissão, deva ser tido em conta no dolo. Por 

106 Isto é aplicável ao dolo e à imprudência consciente. Quanto à denominada inconsciente, seria necessário 
distinguir se pode ser convertida em consciente em um momento anterior (actio consciente in causa) ou 
se isto não é possível. No primeiro caso, também lhe seria aplicável o esquema apontado; no segundo, 
estaríamos em uma categoria distinta, alheia à responsabilidade subjetiva. Sobre isso, pormenorizadamente, 
MOLINA FERNÁNDEZ, F. Antijuridicidad penal y sistema del delito... Op. cit., p. 724 e ss.

107 Destaca a identidade entre dolo de perigo e imprudência consciente, LAURENZO COPELLO, P. Dolo y 
conhecimento... Op. cit., p. 293 e ss. e especialmente 298 e ss. –, ainda que isso a leva a estimar que 
os delitos de perigo não devem ser considerados delitos dolosos – p. 303 –, precisamente para evitar a 
confusão conceitual entre dolo e imprudência. Mas o que essa identidade indica não é que os delitos de 
perigo não sejam dolosos, senão que os delitos dolosos e imprudentes compartilham uma mesma estrutura. 
Sobre isso, com referências, MOLINA FERNÁNDEZ, F. Antijuridicidad penal y sistema del delito... Op. 
cit., p. 712 e ss.
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um lado, ao menos em alguns casos, por exemplo, no dolo de consequências necessárias, 
é desnecessário108. A atitude subjetiva do autor em face do resultado típico é por completo 
indiferente naqueles casos em que sabe com segurança que sua ação vai desembocar no 
resultado. Por outro, é mais que duvidoso que um Direito penal baseado na lesividade para 
bens jurídicos alheios deva tomar em consideração elementos subjetivos da atitude interna109. 

Valoramos a ação por sua capacidade lesiva, e ao autor por ser consciente deste 
fato, não por sua atitude interna em face do bem jurídico. Quem conduz de maneira 
correta, e deseja fervorosamente que o risco permitido de sua ação provoque a morte 
de alguém (o que é possível, porque o risco permitido segue sendo risco) não tem 
responsabilidade penal, seja qual for sua intenção. Não parece então razoável que 
acima desse nível, quando já há uma conduta que infringe o dever de cuidado, qualquer 
grau de perigo acompanhado de uma vontade direta de lesionar leve ao castigo por 
dolo. Teoricamente, o dolo direto de primeiro grau não requereria um nível de perigo 
determinado, mas tão só uma ação perigosa realizada com intenção lesiva. Mas se assim 
fosse, seria como prescindir do princípio de lesividade a favor do castigo de atitudes 
internas. Seria suportável um sistema jurídico que ante duas ações independentes de 
dois sujeitos, externamente idênticas quanto à periculosidade e internamente idênticas 
quanto ao nível de conhecimento do perigo, aplicasse em um caso a pena do delito 
doloso e no outro a do imprudente atendendo a se um dos sujeitos, mas não o outro, 
aceitou, buscou deliberadamente, desprezou, resignou-se ou conformou-se com o 
resultado?110 Creio que não, e a prática parece corroborar que esta possibilidade teórica 
não se dá. Em seu estudo comparativo sobre o dolo em vários países europeus, Alf Ross 
pôs de manifesto que não tinha encontrado nenhuma sentença na qual alguém tivesse 
sido condenado por delito doloso realizado com ações escassamente perigosas111. Um 
elemento subjetivo como o que está presente no dolo de primeiro grau só tem cabimento 
em um direito penal do fato na medida em que se possa demonstrar que contribui para 

108 Neste sentido, por exemplo JAKOBS, G. Derecho penal: parte general – fundamentos y teoria de la 
imputación. Tradução: José Luis Serrano González de Murillo e Joaquin Cuello Contreras. Madrid: Marcial 
Pons, 1995, p. 324 y ss.; DÍAZ PITA, M. del M. El dolo eventual... Op. cit., p. 23; RAGUÉS I VALLÉS, R. 
El dolo y su prueba en el proceso penal... Op. cit., p. 157.

109 Muito acertadamente, neste sentido, GIMBERNAT ORDEIG, E. Acerca del dolo eventual. In: Estudios de 
Derecho Penal. 3. ed. Madrid: Tecnos, 1990, p. 215. Do mesmo modo, MIR PUIG, S. Derecho Penal: 
parte general. 7. ed. Barcelona: Reppertor, 2004, p. 267.

110 Um exemplo similar em JAKOBS, G. Derecho penal: parte general... Op. cit., p. 330.
111 ROSS, A. Über den Vorsatz: Studien zur dänischen, englischen, deutschen und schwedischen Lehre und 

Rechtsprechung. Baden Baden: Nomos, 1979, p. 112.
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a lesividade de algum bem jurídico penalmente relevante112, e, desde logo, nunca pode 
ser o dado decisivo para a punibilidade do delito doloso.

Por último, tampouco a lei parece apoiar a exigência de um elemento volitivo: 
a ausência de dolo se produz quando há erro, que só implica ausência do elemento 
cognoscente. Não há na lei nenhuma causa que exclua o dolo por ausência de um suposto 
elemento volitivo113.

Mas inclusive, quem pense que o dolo contém um elemento subjetivo específico, terá 
que admitir a gradualidade do conhecimento. Como, ademais, este por si só pode dar lugar 
ao dolo de consequências necessárias, aparece plenamente o problema debatido: em que 
momento o conhecimento isolado alcança o nível do dolo de consequências necessárias?

b) A segunda alternativa prescinde de um elemento subjetivo adicional como 
elemento do dolo, e neste sentido é mais correta, mas entende que há um nível de 
conhecimento próprio do dolo: o conhecimento do perigo concreto da ação114. A estas 
alturas do trabalho não deveria ser difícil perceber que esta segunda opção encerra um 
erro de base. Não é mais que um intento de converter uma situação de base gradual em 
discreta, projetando sobre ela a estrutura das categorias (necessariamente discretas em 
alguma medida) cunhadas para ordenar a realidade. A clássica ilusão, que os sorites desde 
a lógica e a teoria dos protótipos desde a psicologia cognitiva destroem, de definir todos os 
conceitos, seja qual for seu nível de abstração, em termos exatos de atributos necessários 
e suficientes, que conformariam conjuntos de extensão perfeitamente definida. 

112 Mesmo que na maior parte dos bens jurídicos protegidos nos tipos penais os elementos internos careçam 
de transcendência, valoramos socialmente os fatos de outros atendendo não só a seus aspectos objetivo-
externos, mas também à sua atitude com relação a nós, que condiciona as relações interpessoais. Neste 
sentido, a deliberada intenção de lesionar um bem jurídico alheio, inclusive quando a ação tem uma 
periculosidade não muito alta, é possível entender como um fato mais grave que outros nos quais se 
cria um perigo superior mas sem dolo direto. Isso é especialmente claro na tentativa, e poderia inclusive 
justificar que uma intenção lesiva acompanhada de uma ação escassamente perigosa fosse considerada 
tão grave como a ação altamente perigosa presente no dolo de consequências necessárias. O dolo direto 
retira equivocidade da ação a respeito da atitude do sujeito pelo bem jurídico. Vem a dizer que, para ele, 
a situação ideal desde o ponto de vista objetivo seria a do dolo de consequências necessárias, mas como 
o que o sujeito realiza não é objetivamente tal coisa, o que fazemos no fundo ao equipará-los é reprovar-
lhe o que seria capaz de fazer, e por isso sua atitude interna – MOLINA FERNÁNDEZ, F. Antijuridicidad 
penal y sistema del delito... Op. cit., p. 721 e ss.

113 Destaca acertadamente esta ideia FEIJOO SÁNCHEZ, B. La distinción de dolo e imprudencia nos delitos 
de resultado lesivo: sobre la normativización del dolo. Cuadernos de Política Criminal, n. 65, Madrid: 
Edersa, 1998, p. 278 e ss.

114 Ragués i Vallés destacou o imparável avanço da teoria da representação, em que pese nem sempre se 
reconheça expressamente – RAGUÉS I VALLÉS, R. Consideraciones sobre la prueba del dolo. La Ley: 
Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, n. 7. Madrid: Wolters Klüwer, 2002, 
n. 1633, com referências bibliográficas sobre defensores desta posição.
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O erro neste caso, como em tantos outros na teoria do delito, ver-se-ia propiciado 
pelo manejo de um conceito pouco claro de perigo.

Não há nenhum momento mágico no qual alguém penetre no terreno do dolo típico 
porque conhece o perigo concreto de sua ação. O perigo de que se produza um determinado 
resultado típico não é outra coisa além de uma avaliação probabilística – gradual onde haja 
algo gradual – realizada sobre a base de um conhecimento parcial do mundo. Este grau 
de crença racional (a probabilidade) depende do grau de conhecimento de partida, e é 
submissível ao tratamento matemático da teoria da probabilidade e expressável mediante 
uma função de probabilidade incluída no intervalo entre 0 e 1. Qualquer grau é imaginável 
(os números reais são infinitos) e não há ponto de corte algum a partir do qual se possa 
dizer que alguém verdadeiramente conhece o perigo do resultado. Para uma probabilidade 
definida, seja qual for, o sujeito conhecerá o perigo do resultado exatamente nessa proporção. 
Por isso no chamado dolo de consequências necessárias admitimos uma imputação plena 
de resultado: porque a probabilidade é máxima. Mas é impossível distinguir exatamente 
entre dolo de consequências necessárias e dolo eventual, da mesma maneira que o é entre 
este e imprudência consciente grave ou entre esta e a imprudência consciente leve. Todos 
esses termos expressam categorias discretas em um contínuo e funcionam bem enquanto 
tratamos com protótipos. Conhecer o perigo de produção de um resultado R é precisamente 
conhecer a probabilidade de que se dê R. Não há um momento no qual o conhecimento 
de um perigo parcial se converta em conhecimento do próprio resultado.

Quem conscientemente conduz mais rápido do que o devido, sabe que está 
aumentando o perigo de produção do resultado. Sua confiança em que o resultado não vai 
se produzir está em proporção inversa à da própria periculosidade: quanto maior o perigo 
corresponde menor confiança e vice-versa. No dolo de consequências necessárias não há 
quase nada em que confiar, devido à extrema periculosidade da ação, mas daí para baixo 
temos uma escala gradual perfeita, sem marco algum que não proceda de nosso desejo a 
priori de encontrá-lo, para justificar a distinção de dolo e imprudência.

Basta imaginar uma sucessão de casos nos quais alguém, sem vontade direta mas 
como efeito colateral de sua ação, submete outro a um perigo que vai infinitesimalmente 
diminuindo desde uma situação de probabilidade quase completa de lesão (dolo de 
consequências necessárias) à situação de quase total ausência de perigo (uma probabilidade, 
desprezível, muito inferior ao risco geral da vida). Partimos de um claro dolo de segundo 
grau e chegamos a um fato impune, dentro do risco permitido. Em que momento desta 
progressão sorites está o limite do dolo, ou o da imprudência, ou o de qualquer de seus 
degraus? Nenhuma teoria que admita dolo baseado no conhecimento (e todas o admitem 
no de segundo grau) está em condições de responder a esta pergunta: como vimos, 
simplesmente tal limite categorial não existe. Sua busca é a da quadratura do círculo.



77Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 27-86, jul./dez. 2017

Quem entende que há dolo eventual quando no momento de realizar a ação o autor 
julga que não é improvável a realização do tipo115, está simplesmente incorporando ao dolo 
todos os atos de consciência do perigo, e com isso toda a imprudência consciente116. Não 
é estranho que o Tribunal Supremo Espanhol, que nos últimos tempos segue essa teoria117, 
tenha provocado uma jurisprudência caracterizada pelo avanço da punibilidade por delito 
doloso (eventual); e se não chegou ao final, fazendo desaparecer a imprudência (consciente), 
é porque chega um momento, quando o perigo vai diminuindo sua intensidade, no qual 
se aparta de seu próprio ponto de partida. As teorias baseadas no consentimento não são 
adequadas, mas ao menos põem um limite bastante estrito à extensão do dolo eventual. 
Segundo vai baixando a periculosidade do fato, cada vez custa mais afirmar que o autor 
se conformou com o resultado.

Mas a teoria do conhecimento baseada no perigo típico não põe limites.

Quem conscientemente dirige de maneira temerária – e não só quem o faz com 
consciente desprezo pela vida dos demais –, conhece o perigo concreto de sua ação, 
mas não merece a pena do delito doloso. E a ideia que se aponta ocasionalmente, de 
distinguir segundo o que o sujeito possa racionalmente esperar quanto a evitar o resultado, 
em nada ajuda, porque sempre que há um perigo conhecido, o autor perde o controle 
do processo precisamente no nível do perigo assumido (isto, e não outra coisa é o que 
significa “ação perigosa”). Não se pode confiar em nada nas situações de máximo risco 
(daí a pena do dolo de consequências necessárias), e em muito nas de mínimo risco (daí 
a pena da imprudência leve consciente) com todos os graus intermediários imagináveis.

6.2 A FIXAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS GRADUAIS

A distinção de dolo e imprudência (consciente) é um exemplo de categorização em 
uma situação teórica uniformemente gradual, definida pela gradualidade do conhecimento 

115 Assim, por exemplo, JAKOBS, G. Derecho Penal: parte general... Op. cit., p. 327.
116 O risco de desaparição da imprudência consciente, incorporada ao dolo eventual, é uma das razões pelas 

quais há autores que querem manter a todo custo um elemento volitivo como elemento diferencial do 
dolo. Sobre isso, veja, por exemplo, DÍAZ PITA, M. del M. El dolo eventual... Op. cit., p. 107 e 113.; 
LAURENZO COPELLO, P. Dolo y conhecimento... Op. cit., p. 270 e ss., com ulteriores referencias.

117 Esta linha doutrinária impõe-se a partir da Sentença do caso da Colza de 23 de abril de 1992, como o 
próprio tribunal reconhece em sentenças posteriores. Entre as mais recentes nesta linha, veja, por exemplo, 
SSTS de 15 de março de 2002 (relator: Aparicio Calvo-Rubio); 16 de junho de 2004 (Relator Martínez 
Arrieta). Apesar disso, não é infrequente que se exija também uma alta probabilidade de lesão – vide, por 
exemplo, STS de 22-1-2001 (relator Granados Pérez).
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da periculosidade da ação. Mas essa gradualidade teórica (potencial) não corresponde à 
real. Como em tantas outras categorias, também aqui a realidade é parcialmente discreta; 
os casos ajuizáveis costumam apresentar-se agrupados em certas zonas do contínuo teórico. 
A maior parte dos casos da zona alta do contínuo, a que corresponderia à categoria do 
dolo, agrupam-se em torno do protótipo: o da conduta que reúne ao mesmo tempo a 
periculosidade máxima do dolo de consequências necessárias e a intenção de provocar o 
resultado; o disparo na fonte de quem quer matar, que é o caso mais afastado de qualquer 
outro que se enquadra na categoria alternativa da imprudência e por isso é o tipo de 
exemplo que habitualmente se utiliza em aulas para explicar o que é o dolo (o protótipo).

É este grupamento que torna a distinção tão plausível, e se explica pelos efeitos que 
provoca a intenção, que ainda que não seja um elemento do dolo, está presente em uma boa 
parte dos casos claros de dolo. Por um lado, quem tem a intenção de provocar um resultado, 
normalmente escolherá aquelas vias de ação, entre as que tenha disponíveis, que com mais 
probabilidade o alcancem; por outro, em uma boa parte dos resultados típicos é difícil que 
se deem as circunstâncias para que a própria ação os provoque se não há intenção direta 
de causá-lo. Alguém pode matar ou lesionar outro sem intenção, mas é muito mais difícil 
que se deem as circunstâncias para tomar como própria uma coisa alheia ou para ter aceso 
carnal não consentido sem vontade de lograr precisamente tal estado de coisas.

Por isso, a distinção entre dolo e imprudência resulta tão “simples” e autoevidente 
em uma boa parte dos delitos. Nunca ou muito poucas vezes há casos na zona turva. Para 
esses casos, uma categorização simples, com só dois termos, é suficiente. Mas em outros 
casos não. Quando se trata de provocar a morte ou lesões, teremos, certamente, um número 
grande de casos claros – pelo lado do dolo, aqueles nos quais a existência de intenção 
provoca precisamente que o autor escolha uma ação altamente perigosa, coerente com 
seus fins; pelo lado da imprudência, aqueles nos que a intenção do autor de não causar 
o resultado lhe faça minimizar os riscos da ação –, mas ao mesmo tempo teremos casos 
intermediários de toda a gama possível, e a classificação simplificada dolo-imprudência 
não poderá dar conta deles por mais que queiramos refiná-la.

Na linha apontada neste trabalho, a solução não consiste em tornar uma melhor 
distinção de dolo e imprudência, que sempre será arbitrária porque, como todas, só resulta 
clara nos casos próximos ao protótipo, mas em introduzir um sistema categorial mais 
rico, que possa dar conta da progressividade. Isso se faz já na imprudência – o contínuo 
imprudente se faz parcialmente discreto em duas categorias, leve e grave, e inclusive 
teoricamente se distinguiu mais – e ao menos conceitualmente no dolo – dolo eventual, 
dolo de consequências necessárias –, mas aqui se faz logo tábula rasa da distinção nas 
consequências jurídicas, com a proposta majoritária de um tratamento uniforme para todos 
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os tipos de dolo118. Por trás está o prejuízo da teoria clássica da categorização: algo é dolo 
ou não é, e se é, o é a todos os efeitos e de maneira uniforme, pré juízo que, porém, não 
se aplica à imprudência na qual parece não existir dificuldade para admitir graduações. Mas 
se na imprudência há motivos para não considerar igual uma ação escassamente perigosa 
que outra que o seja mais, no dolo se dão exatamente os mesmos motivos. E precisamente 
isso explica que os tribunais não aplicassem a tentativa de homicídio aos casos de condução 
suicida, o que propiciou a criação do Art. 384 do Código penal Espanhol.

A solução passa por ajustar as consequências à gravidade do fato delitivo. A fatos 
graduais, consequências graduais. Uma boa parte do problema que supõe a figura do dolo 
eventual desapareceria simplesmente se fosse permitido ao juiz fazer uso do espaço que 
habitualmente existe entre o marco de pena do delito doloso e o do delito imprudente 
grave119. Solução que não só seria respeitosa aos princípios de proporcionalidade e 
culpabilidade, mas também teria um apoio direto na própria lei. Com bom critério, o 
legislador estimou (Art. 62 CP) que a redução de pena da tentativa deve ser feita atendendo 
em primeiro lugar ao “perigo inerente ao intento”, além do grau de execução. Não há 
nenhuma razão para que tão sensato princípio, que quantifica a pena atendendo ao grau 
de desvalor de ação, não deva ser aplicado por igual no delito consumado.

Se o juiz contasse com marcos penais não só graduais, mas contíguos, que esgotassem 
toda a escala de punibilidade entre o mínimo da imprudência leve e o máximo do dolo de 
consequências necessárias, não seria tão trágica a opção de decidir-se pelo dolo eventual 
ou a imprudência consciente, ao menos naqueles delitos nos quais ambas modalidades 
de imputação são puníveis, que ademais são os mais graves. Mais que isso, uma boa parte 
dos delitos nos quais só se castiga a conduta dolosa tampouco são problemáticos pelas 
razões antes apontadas: normalmente trata-se de condutas que se agrupam em torno ao 
protótipo de dolo; condutas intencionais às quais se acrescenta um elemento cognoscente 
como o do dolo de consequências necessárias.

Um bom exemplo de marcos penais que permitem qualquer graduação, e com isso 
uma resposta ajustada ao desvalor de ação, é a que se dá no âmbito da direção perigosa. A 

118 Que em alguns casos se chega ao ponto de propugnar a desaparição da própria distinção conceitual entre 
três classes de dolo – por exemplo, RAGUÉS I VALLÉS, R. El dolo y su prueba en el proceso penal... Op. 
cit., p. 177 e ss. Esta proposta, compartilhada por outros autores como Puppe ou Bacigalupo (referências em 
idem, p. 186 e n. 492), representa o intento mais extremo de assimilar a categoria do dolo à que resultaria 
de um esquema clássico de conceitos definidos em termos de condições necessárias e suficientes – o que 
muito plasticamente denomina Ragués “núcleo essencial doloso” (p. 185) –, com todos os elementos da 
categoria gozando de um mesmo status.

119 Assim o reconhece ROXIN, C. Strafrecht. Allgemeiner Teil... Op. cit., § 12, N. 63, quem porém rechaça 
qualquer graduação intermediária atendendo à “diferença qualitativa” que existe entre o dolo e a imprudência.
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direção temerária manifesta (equivalente a uma imprudência grave) do Art. 381 CP recebe 
uma pena de seis meses a dois anos, que se converte em pena de um a quatro anos no Art. 
384 CP se a condução é com consciente desprezo pela vida dos demais (“tentativa” com 
dolo eventual) e, por último, em pena de dois anos e seis meses a cinco anos ou de cinco 
a 10 anos, segundo seja a redução em um ou dois graus, se há periculosidade equivalente 
à do dolo de consequências necessárias (tentativa de homicídio).

A contiguidade nos marcos (incluindo zonas de solapamento que permitem 
atender a outras circunstâncias) permite oferecer uma solução justa, adequada ao desvalor 
da ação, a qualquer conduta que se leve a cabo. Ainda que não seja a solução melhor, 
uma forma de lograr gradualidade nas consequências na linha apontada sem recorrer a 
mudanças legislativas pode ser o recurso à atenuante analógica, apoiada pelos princípios 
de proporcionalidade e culpabilidade.

CONCLUSÃO 

Em um dos primeiros trabalhos de sua fecunda atividade investigadora, o Professor 
Rodríguez Mourullo estudou a delimitação entre furto e roubo no Direito histórico espanhol, 
e revelou os limites variáveis entre ambas figuras que podem ser encontrados em um estudo 
cronológico120. Neste trabalho, a ele dedicado como homenagem a sua brilhante carreira 
acadêmica, tratei de examinar o problema da delimitação entre conceitos próximos desde 
uma perspectiva geral. Se a proposta que se defendeu é correta, ter-se-ia avançado um bom 
trecho na hora de brindar um tratamento adequado a múltiplos e especialmente difíceis 
problemas da teoria do delito, entre os quais um dos mais destacados é a distinção entre 
dolo e imprudência. Todos eles teriam um padrão comum, que é o que permite explicar 
a resistência que ofereceram sempre à sua solução: em todos pretende-se afrontar um 
problema gradual com termos e respostas não graduais, ou não na suficiente medida, com 
o que caem de cheio nos problemas que leva consigo o paradoxo sorites.

Os paradoxos cumprem uma função essencial no desenvolvimento da ciência.

De maneira plástica, e facilmente compreensível, mostram-nos que algo não 
está bem em nossas percepções ou em nossa representação do mundo. A enorme força 
convincente da lógica mais básica, vinculada a esse reduto do senso comum que parece 
indestrutível, obriga-nos a não pestanejar até que tenhamos podido desentranhar por 

120 RODRÍGUEZ MOURULLO, G. La distinción hurto-robo en el Derecho Histórico español. Anuario de 
Historia del Derecho Español, n. 32. Madrid: Ministerio de Justicia, 1962, p. 25-111.
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que se produz o efeito paradoxal, o que é o primeiro passo para oferecer uma solução. 
Neste caso, é a conjunção entre uma realidade que apresenta atributos graduais e um 
processo de categorização que necessariamente funciona mediante conceitos discretos o 
que explica o efeito paradoxal. Ao mesmo tempo, isso destaca que qualquer intento de 
atribuir um significado definitivamente preciso a um termo vago é inútil. A única opção 
para obter maior precisão é refinar o sistema conceitual de maneira que possa dar conta 
da gradualidade de base. 

A argumentação matemática mostrou o irrealizável que era a empresa de enquadrar 
o círculo. Em que pese o desencanto que isso pudesse ter produzido, o certo é que 
permitiu que os apaixonados pelos problemas difíceis pudessem centrar sua atenção em 
outros, que merecem o esforço porque são resolúveis. Da mesma forma, as conclusões 
obtidas da discussão filosófica sobre a vagueza e as contribuições da psicologia cognitiva 
sobre o processo de categorização apontam que uma boa parte dos clássicos problemas de 
delimitação entre conceitos legais que desde sempre preocuparam à doutrina penal são em 
realidade irresolúveis. A teoria do delito está cheia de questões difíceis e importantes, de 
cuja resposta pode depender o tempo que uma pessoa se encontre privada de liberdade. 
São problemas demasiado agoniantes para dedicar tantos esforços a tentar a impossível 
“quadratura do dolo”.
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RESUMO

O conflito social protagonizado pelo Estado, pelas empresas e pela população das áreas 
afetadas ou beneficiadas pelos projetos de extração de recursos naturais executados pelas 
empresas com a aquiescência do Estado, implica não só a lamentável perda de vidas 
humanas ou sua qualidade de vida, mas também a suspensão de projetos e a consequente 
perda de recursos diretamente relacionados às atividades primárias de certos países. No 
presente trabalho, com diversas questões concretas, tentarei demonstrar que, também 
neste campo, a incorporação de mecanismos preventivos de cumprimentos normativos 
pode constituir, entre outras, uma estratégia útil para evitar violações de direitos humanos, 
sempre que esta se encontre combinada com o exercício responsável das atividades 
econômicas. Para isso, deve ser exigida uma ação conjunta do Estado e das empresas que 
atuam no seu território.
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ABSTRACT

The social conflict carried out by the State, the companies and the community of the 
affected or benefited areas by the projects of extraction of natural resources, executed by 
the companies with the acquiescence of the State, entails not only the unfortunate loss of 
human lives resources or their quality, but also the suspension of projects and the consequent 
loss of resources directly related to the primary activities of certain countries. This work, 
with several more specific issues, try to demonstrate that in this area, the incorporation 
of preventive mechanisms of normative compliance can constitute, among many others, 
a useful strategy to avoid human rights violations, always that this is combined with the 
responsible exercise of economic activities. For this, a joint action by the State and by the 
companies acting in its territory must be demanded.

Keywords: Human Rights. Compliance. Extractive Industries.
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INTRODUÇÃO

Na história dos casos de violação dos direitos humanos das populações indígenas, 
a experiência latino-americana tem sido, por razões estruturais, especialmente fecunda4. 

4 Aqui basta fazer um pequeno resumo de alguns casos relevantes dos últimos tempos (citados em Böhm, 
“Empresas transnacionales y violaciones de Derechos Humanos en América Latina: dificultades para su 
imputación y juzgamiento”, en: Boletín Semestral GLIPGö, 4, 2012, p. 11 y ss.: a) Caso Samarco: Samarco 
Mineração S.A. é uma joint venture de capitais brasileiros, britânicos e australianos. Em novembro de 2015, 
em Bento Rodrigues, foi destruída uma represa da Samarco, inundando comunidades locais e deixando 
consideráveis resíduos minerais, lodo e água. Esses resíduos minerais destruíram uma pequena cidade de 
650 pessoas e afetaram mais de uma dezena de cidades ribeirinhas, causando, ademais, a morte de 17 
pessoas. O caso é considerado como a maior tragédia ambiental provocada pelo homem na história do 
Brasil. Lamentavelmente, até agora o caso não chegou ao fim para nenhum dos responsáveis; inclusive, 
o Superior Tribunal de Justiça decidiu suspendê-lo, ao encontrar uma superposição e conflito entre as 
esferas judiciais (estadual ou federal). De maneira paralela, a empresa Samarco chegou a um acordo com 
as autoridades brasileiras, a fim de indenizar os afetados, não obstante tal acordo tenha sido declarado 
nulo por não ter contato com a participação das pessoas afetadas, no processo de negociação; b) Caso 
Endesa: no ano de 2005, a empresa Endesa construiu um reservatório no Alto Bio Bio (zona sul do Chile), 
sob a proteção militar do governo chileno. Durante o período de construção do reservatório, indígenas 
(pehuenche mapuche) foram retirados de suas terras ancestrais através de irregularidades administrativas 
e práticas fraudulentas. Em que pese essa situação, todo protesto era classificado como “ato terrorista”. 
Devido à participação do exército chileno, a repressão na região foi de tal magnitude que, inclusive, ensejou 
a aplicação da Lei n. 18314, Lei Antiterror, contra o povo mapuche. Até o momento, a identidade cultural 
do povo mapuche segue em perigo, pois a zona está sob o controle da Endesa e não há nenhum processo 
penal por fraude contra os responsáveis, estando pendente um acordo entre as vítimas e a empresa, a 
partir da intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; c) Caso Chevron: um terceiro 
caso emblemático é o caso Chevron. Entre os anos de 1972 e 1992, a empresa estadunidense Texaco 
construiu gasodutos entre Lago Agrio e Puerto Esmeraldas, no Equador. Durante estes anos, mais de 18 
milhões de galões de tóxicos foram derramados no Rio Amazonas. A contaminação da área foi causada pela 
negligência da empresa Texaco, ao infringir as normas técnicas de segurança. Ainda que a empresa tenha 
se retirado da região, no ao de 1995, e tenha iniciado trabalhos de limpeza da zona, o dano ambiental 
persiste até a atualidade (resíduos tóxicos, vias fluviais contaminadas, as vidas animal e vegetal acabaram 
devastadas, enfermidades etc.). Bem, a respeito dos empresários existe uma grande dificuldade probatória 
para esclarecer a causalidade entre a atividade empresarial e a contaminação. Em 1993 foi apresentada uma 
demanda coletiva nos Estados Unidos com fundamento na ATCA (Alien Tort Claims Act); não obstante, em 
2012 foi arquivada, sob o critério do forum non conveniens, considerando-se que a jurisdição competente 
era a do Equador. Em 2011, um Tribunal do Equador ordenou a Texaco ao pagamento de 18 milhões de 
dólares por responsabilidade na contaminação, os quais foram reduzidos, posteriormente, para 9,5 milhões 
de dólares; todavia, em 2014 a decisão foi declarada inaplicável pelo Tribunal do Distrito Sul de New 
York, com base na lei RICO, por considerar que a decisão judicial foi resultado de atividades de fraude no 
Equador; d) Caso Thyssen Krupp: finalmente, o último caso é o da empresa Thyssen Krupp (Alemanha), 
a qual construiu a maior siderúrgica da América Latina na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Embora a 
população estivesse de acordo com esse projeto, a empresa chegou a ter muito poder na região através 
de contratos fraudulentos e questionáveis. A contaminação que produziu a empresa foi com arsênio e 
chumbo no solo, água e peixes, que, ademais, causou um prejuízo às famílias que viviam da pesca.

 Os casos comentados não são os únicos. Na atualidade, alguns grupos ativistas monitoram o avanço do 
conflito desta natureza dentro da America Latina. Um exemplo disso é o “Observatorio de Conflictos Mineros 
de América Latina” (v. a respeito: http://www.conflictosmineros.net). Nessa página se contabilizam um total 
de 217 conflitos, sendo o Peru o país que conta com a maior quantidade de conflitos na região (um total 
de 39), enquanto que Guiana Francesa, Paraguai, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela sejam os países 
com a menor quantidade, contando somente com um conflito dessa natureza dentro de seus territórios. 

 Um conflito de notável envergadura no território peruano foi, por exemplo, o caso do “Proyecto Minero 
Conga”, na cidade de Cajamarca. Esse conflito socioambiental teve início no ano de 2009, a partir da 
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Por conseguinte, qualquer abordagem da questão deve começar por reconhecer a 
situação particularmente delicada em que se encontram numerosos povos e comunidades 
latino-americanas. De fato, o reconhecimento da relevância desses direitos serve como 
motivo para desfazer o dilema invocado, de maneira implícita, ao enfrentar o problema, 
comumente identificado como a colisão irresolúvel entre os direitos fundamentais dos povos 
indígenas e os interesses empresariais. No entanto, a outra razão consiste em não esquecer 
o papel fundamental desempenhado pelas empresas nas sociedades industrializadas ou nas 
que ainda estão nesse processo5. Para a relevância econômica dos projetos de investimento 
desenvolvidos pelas empresas extrativistas (em termos quantitativos) pode causar um 
impacto positivo (em termos qualitativos) para os cidadãos e para os próprios membros 
das comunidades indígenas6, desde que essa atividade esteja sujeita a mecanismos de 
controle eficientes. Esta circunstância é inteiramente pertinente ao avaliar o motivo pelo 
qual, quando confrontado com a questão empresarial, deve ter uma disposição favorável 
à ativação de mecanismos que permitam chegar a um ponto intermediário na aparente 
disputa entre os interesses das empresas e os direitos fundamentais dos povos.

1 OS ATORES DO CONFLITO

1.1 O ESTADO LOCAL E O ESTADO DE ORIGEM DA EMPRESA E DO 
ACIONISTA

O Estado local é aquele em cujo território se localiza a empresa e, também, é o 
proprietário, administrador e garante de seus próprios recursos naturais. Incumbe-se aos 
Estados um papel essencial a desempenhar na proteção dos direitos humanos, pois eles têm 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. A população denunciou que o projeto afetaria quatro lagoas 
da zona. A empresa de minérios Yanacocha respondeu, propondo construir quatro reservatórios para 
realocar a água das lagoas, os quais triplicariam sua capacidade de reserva. Entretanto, a população não 
confiou nessa oferta e aduziu que a realização do projeto seria uma ameaça real para os recursos hídricos. 
Surgiu então o conflito entre as forças policiais e os campesinos, deixando vários feridos.

5 Sempre que se trate de uma “atividade empresarial responsável” ou “conforme o direito”. 
6 Isto requer um adequado funcionamento do Estado (por exemplo, finalizando projetos especialmente 

dirigidos às comunidades). Não obstante, uma realidade como a latino-americana sugere no nível dos 
prognósticos que isto, por dizê-lo de algum modo, nem sempre se cumprirá. Isto, todavia, por um lado, 
não basta para derrotar o argumento consistente no fato de que a atividade empresarial também pode criar 
condições favoráveis para os povos como potenciais beneficiários finais, e, por outro, mostra claramente 
que nesses casos a reprovação deveria ser dirigida ao Estado.
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o dever de garantir o seu respeito. Portanto, a operação de uma empresa em seu território e 
a jurisdição constituem mais um caso no qual eles devem cumprir esse dever. A esse respeito, 
vale a pena destacar o relatório elaborado em 2008 por Ruggie, chamado Proteger, respeitar 
e remediar7, no qual foi agrupada uma série de análises e iniciativas dispersas até então. 
Posteriormente, em 2011, Ruggie apresentou ao Conselho dos Direitos Humanos os chamados 
“Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e de Negócios”8. Nesse relatório, especifica-
se que o Estado deve lidar (nessa ordem) com a prevenção, investigação, punição e reparação 
de casos de abuso contra os direitos humanos. Esta precisão é realizada no contexto do dever 
de proteção mencionado anteriormente, que o Estado tem em relação aos seus cidadãos, 
para o qual é necessário, como é óbvio, fazer cumprir as leis aos potenciais infratores (neste 
caso, as empresas). Naturalmente, esse esforço para materializar o cumprimento da lei pode 
se manifestar de várias maneiras, como, por exemplo, uma conduta ativa que visa fornecer 
assessoramento eficaz às empresas sobre o respeito pelos direitos humanos.

No entanto, um fator que não deve ser negligenciado é que a empresa nem sempre 
provém do Estado em cujo território realiza suas atividades. Na verdade, uma grande 
parte do protagonismo no campo dos conflitos entre as empresas e os direitos humanos é 
reservada às chamadas corporações transnacionais, cuja característica mais destacada é o seu 
maior alcance operacional e sua maior complexidade organizacional. Isso tem implicações 
muito relevantes porque esta maior organização não implica apenas um maior risco para 
os direitos das populações, mas também aumenta o problema da eventual determinação 
da responsabilidade criminal no âmbito da organização. Em qualquer caso, além dessa 
circunstância, a empresa terá o dever de se adaptar às regulamentações nacionais.

1.2 A EMPRESA

A empresa é a organização que possui o capital. Ela é obrigada a abster-se de infringir 
os direitos humanos de terceiros e a evitar a ocorrência de alguma violação. Portanto, ela 
deve suportar as consequências negativas que ocorreram como resultado de sua atividade9. 

7 Ruggie foi nomeado pela Comissão de Direitos Humanos como Representante Especial do Secretário Geral 
das Nações Unidas para a questão dos direitos humanos e das empresas transnacionais e outras empresas, 
ao finalizar seu primeiro mandato. Disponível em: <https://business-humanrights.org/sites/default/files/
reports-and-materials/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>. Última visita: 5 set. 2017.

8 Disponível em: <https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/bhr/files/UNGuidingPrinciples>. 
Última visita: 5 set. 2017. 

9 Aqui vale a pena recordar o que foi assinalado no Guia Prático da ONU: “O descumprimento de uma 
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Ou seja, a orientação geral de uma empresa deve ser configurada para não violar o direito ou 
neutralizar fatores culturais ou dinâmicas de grupo que favoreçam atos ilícitos10. Isso porque, 
em caso contrário, a constituição ontológica do próprio grupo teria que ser questionada 
desde o início e, em vez disso, consideraria um caso próprio de criminalidade organizada11. 
Em qualquer caso, o comportamento da empresa é determinado em uma medida que não 
pode ser negligenciada por seu contexto operacional12. Com efeito, este definirá o plexo 
dos direitos humanos que adquire um maior grau de vulnerabilidade. Por conseguinte, 
as medidas a serem adotadas pela empresa, destinadas a prevenir infrações ao direito, 
devem ter em conta esta vinculação material. É evidente que também deve ser considerada 
certa proporcionalidade entre o tamanho da empresa e os riscos que enfrenta. Bem, se 
a explicação do risco especial da empresa é guiada principalmente pela complexidade 
das próprias organizações e isso, por sua vez, depende do tamanho do grupo, então o 
aumento dessa dimensão implicará, em princípio, um maior risco. De qualquer forma, 
essa dimensão não é absolutamente decisiva, uma vez que uma empresa de pequeno ou 
médio porte também pode representar sérios riscos para os direitos humanos13. Assim, o que 
se trata aqui é que o tamanho da empresa serve como critério genérico para estabelecer, 
em um momento anterior, o tipo de procedimento e o nível de exigência genéricos que a 
empresa deve adotar para a mitigação de riscos14. Por outro lado, não basta implementar 
um mecanismo para evitar violações de um direito humano particular, mas será necessário 
que a empresa monitore seu desenvolvimento e sua eficácia para que, no caso desse não 
der certo, proceda ao condicionamento imediato do programa.

empresa em sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos pode ter consequências de caráter 
jurídico, financeiro e para sua reputação”, v. Guía práctica de la ONU, p. 16.

10 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J. M. Fundamentos del derecho penal de la empresa. Montevideo; Buenos Aires: 
BdeF, 2013, p. 193. 

11 De todo modo, a empresa pode se ver envolvida no aparecimento de consequências negativas através de 
três formas, a saber: 1) uma causação mediante sua própria atividade; 2) uma contribuição por si mesma 
ou por meio de outra; e, 3) sua relação comercial com uma empresa que provoca uma consequência 
negativa. Ver: Guía práctica, p. 18.

12 Isto é reconhecido explicitamente na citada Guía práctica de la ONU, nos seguintes termos: “[...] o setor 
e o contexto operacional em que se desenvolva uma empresa determinarão normalmente quais direitos 
humanos correm maior risco de sofrer consequências negativas durante o desenvolvimento normal de 
suas atividades”. Guía práctica, p. 24. 

13 Talvez inclusive maior, como pode ser o caso das empresas de pequeno porte, às vezes inclusive menos 
controladas do que empresas de médio ou de grande porte. É o caso, por exemplo, da chamada exploração 
minerária ilegal que opera na Bolívia, Peru e Colômbia.

14 O mencionado relatório de Ruggie descreve o “como” e oferece as pautas da atuação das empresas a 
efeitos de respeitar os direitos humanos. Com relação a este princípio descreve especificamente três pontos 
importantes: 1) a existência de um compromisso político, 2) um processo de diligência devida; e, 3) um 
processo que permita reparar consequências.
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Mas, até este ponto, apenas as atividades contextualizadas para a própria atividade 
da empresa foram discutidas. Em tempos de um crescente recurso à associação com outras 
empresas, também se torna relevante a questão da redefinição do âmbito de risco (para 
os direitos humanos) provocado por essa associação. O oposto da ampliação do quadro 
operacional causado pela associação de empresas é constituído por um aumento do risco 
de violação de direitos humanos15.

1.3 A POPULAÇÃO AFETADA

As atividades das empresas estão permanentemente em conflito com os 
interesses protegidos das comunidades, que, na maioria dos casos, estão em situação de 
vulnerabilidade devido ao abandono sistemático pelo Estado. Esta constitui uma razão 
privilegiada ao explicar a reação de algumas comunidades à atividade extrativista de várias 
empresas: porque as experiências passadas (em que causaram danos enormes ao ambiente 
das comunidades) e a ausência de uma verdadeira intervenção reparadora ou repressiva 
do Estado, em muitos casos, contribui para a ativação de mecanismos de “autodefesa” 
contra essa ameaça. Levando em conta esta última circunstância, o programa normativo 
de respeito pela ordem jurídica deve incluir, como se verá a seguir, uma dimensão 
comunicativa apropriada em relação à população potencialmente afetada, de modo que, 
em um momento anterior, procure dissolver um elemento que contribua para o conflito.

2 CAPACIDADE DE RENDIMENTO DOS SISTEMAS JURÍDICOS PARA A 
PROTEÇÃO CONTRA AS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS

Com o fim de resolver o problema da colisão dos interesses da empresa (que busca 
a segurança de seus investimentos e que o princípio da autoridade seja respeitado) e os 
da população, deve-se adotar, em princípio, soluções multidirecionais baseadas nas regras 
provenientes de diferentes áreas jurídicas.

15 Naturalmente, a imputação de responsabilidade penal ficará afetada pela natureza do vínculo traçado 
entre as empresas. Assim, por exemplo, haverá que ter em conta se a empresa cumpre funções de 
aprovisionamento, financiamento etc. da empresa em cujo âmbito de atuação se produzem as violações 
de direitos humanos e verificar se em algum caso a atividade da empresa que se vincula a outra se acha 
no marco do que se denomina risco permitido.
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2.1 O ÂMBITO DO DIREITO NACIONAL

As disciplinas jurídicas que devem ser recorridas como prima ratio para evitar o 
surgimento de conflitos e lesões de bens jurídicos são o direito administrativo sancionador, 
o direito civil, o direito constitucional etc. De fato, evitar o surgimento do contexto que 
dá origem ao conflito constitui um desafio que deve ser enfrentado na arena da política 
estatal. O que significa que a produção do conflito já é um exemplo claro do fracasso 
da gestão igualitária das áreas de desenvolvimento dos vários grupos sociais. No entanto, 
uma vez que surge o conflito, a porta se abre para o recurso de uma solução jurídica. 
Nesta perspectiva, todas essas esferas jurídicas devem constituir o ponto de referência 
para o estabelecimento de um programa de compliance que permita evitar a violação dos 
direitos humanos, antes e durante a situação de conflito. No caso peruano, as empresas 
são obrigadas a implementar modelos de prevenção em relação às atividades relacionadas 
à lavagem de dinheiro, mas não alcança o âmbito dos direitos humanos, que, em vista 
do crescente conflito social, representa pelo menos um problema pendente para o 
legislador. Embora a implementação de programas de cumprimento regulamentar não 
dependa do regime de responsabilidade (penal) das pessoas jurídicas, no âmbito peruano, 
a responsabilidade administrativa de corrupção de funcionário público estrangeiro foi 
recentemente regulada16, que foi estendida aos crimes de corrupção potencial genérico 
(Art. 397 CP peruano), corrupção ativa específica (Art. 398 CP peruano) e as modalidades 
de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo17. Como se verá mais adiante, 
também poderia ser benéfico para o Estado impor ou obrigar as empresas a implementarem 
um compliance para prevenir futuras lesões de direitos humanos, considerando que estas 
constituem uma zona de alto risco para atividades comerciais.

2.2 ESCOPO INTERNACIONAL

Embora a violação dos direitos humanos possa levar à ativação de uma perseguição no 
âmbito internacional, a verdade é que neste nível também existe uma série de limitações que 

16 Mediante a Lei n. 30.424, que regulamenta a responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas pelo 
delito de corrupção de funcionário público estrangeiro. Acesso em: <http://busquedas.elperuano.com.
pe/normaslegales/ley-que-regula-la-responsabilidad-administrativa-de-las-pers-ley-n-30424-1370638-1>. 
Último acesso em: 10 out. 2017.

17 Por meio do Decreto Legislativo n. 1.352, que amplia a responsabilidade administrativa das pessoas 
jurídicas. Acesso em: <http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-amplia-
la-responsabilidad-administra-decreto-legislativo-n-1352-1471551-4>. Último acesso em: 10 out. 2017.
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acabam clamando a favor da conveniência da implementação de programas de compliance. 
Nesse sentido, embora o Estatuto de Roma (ER) esteja alinhado com a persecução de crimes 
de transcendência para a comunidade internacional, cuja concorrência não é inteiramente 
impossível no âmbito da atividade das empresas, a verdade é que o Art. 25 do Estatuto de 
Roma apenas se refere à responsabilidade individual, e não à responsabilidade corporativa. 
Por outro lado, embora os sistemas de proteção dos direitos humanos regionais existentes 
na Europa e na América Latina ofereçam um certo nível de proteção contra as violações de 
direitos humanos, são limitados, entretanto, à responsabilidade dos Estados.

3 DIREITOS HUMANOS E ATIVIDADE EMPRESARIAL: APENAS SOFT LAW

Atualmente, não há consenso na comunidade internacional sobre se as empresas 
estão sujeitas a obrigações jurídicas em matérias de direitos humanos no âmbito do direito 
internacional18. Este debate se originou na década de 70 do século passado. Em 1973, foi 
criada uma Comissão das Nações Unidas sobre Empresas Transnacionais, que preparou 
um projeto de Código de Conduta das Nações Unidas para Empresas Transnacionais, 
que finalmente fracassou no intento de estabelecer diretrizes sociais e ambientais para as 
empresas. Três anos depois, em 1976, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) adotou as Diretrizes para Empresas Multinacionais. Em 1997, a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou a Declaração Tripartida de Princípios 
sobre Empresas Multinacionais, que pela primeira vez abordou explicitamente questões 
de direitos trabalhistas consideradas no catálogo universal de direitos humanos19.

Um segundo momento em relação à determinação das obrigações de direitos 
humanos para as empresas pode ser identificado com a adoção do Pacto Mundial, 
desenvolvido a partir da proposta do Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, 
entregue em 1999, antes do Fórum Econômico Mundial. O Pacto Mundial não tem força 
vinculante, mas constitui um instrumento de soft law. Portanto, não impõe funções de 
vigilância, nem supervisiona ou avalia as ações das empresas. No entanto, através do Pacto 
Mundial, foram fixados dez princípios que gozam de certo consenso universal devido à 
sua proveniência de tratados de direitos humanos20.

18 Ver no mesmo volume, o artigo de Bradi: “La responsabilidad internacional de las personas jurídicas por 
violaciones a los derechos humanos”. 

19 Cfr. López, C., “Empresas y derechos humanos: hacia el desarrollo de un marco normativo internacional”, 
in: Aportes DPLF. Revista de la Fundación para el Debido Proceso, 15, 2011, p. 7.

20 A saber: as empresas devem i) apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos fundamentais 
internacionalmente reconhecidos dentro de seu âmbito de influência; ii) assegurar que não serão cúmplices 
na violação dos direitos humanos; iii) apoiar a liberdade de afiliação e o reconhecimento efetivo do direito 
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Por outro lado, em 2003, a Subcomissão das Nações Unidas para a Proteção e 
Promoção dos Direitos Humanos adotou as Normas sobre as Responsabilidades das Empresas 
Transnacionais e outros Empreendimentos Privados com relação aos Direitos Humanos21. Não 
obstante essas normas façam parte da soft law, elas estabelecem, pela primeira vez, obrigações 
internacionais (ainda que políticas) para as empresas, afirmando que: 

Os Estados têm a responsabilidade primordial de promover e proteger os direitos 
humanos consagrados na legislação internacional e nacional, assegurar que sejam 
cumpridos, respeitá-los e fazê-los respeitar, inclusive garantindo que as empresas 
transnacionais e outras empresas comerciais respeitem os direitos humanos [...]22.

Posteriormente, em 2011, Ruggie apresentou ao Conselho de Direitos Humanos da 
ONU os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresariais, que representam, 
até agora, a “experiência mais evoluída de pesquisa, sistematização e debate sobre direitos 
humanos e empresas em uma escala global”23. Nas palavras de Ruggie, 

o contributo normativo dos Princípios Reitores não está na criação de novas 
obrigações do direito internacional, mas em esclarecer as implicações das normas 
e métodos atuais para os Estados e para as empresas; para integrá-los num único 

à negociação coletiva; iv) apoiar a eliminação de toda forma de trabalho forçado ou realizado mediante 
coação; v) apoiar a erradicação do trabalho infantil; vi) apoiar a abolição das práticas de discriminação 
no emprego e na ocupação; vii) manter um enfoque preventivo que favoreça o meio ambiente; viii) 
fomentar as iniciativas que promovam maior responsabilidade ambiental; ix) favorecer o desenvolvimento 
e a difusão das tecnologias com respeito ao meio ambiente; e, x) trabalhar contra a corrupção em todas 
as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno. Ver a respeito: <http://www.pactomundial.org/category/
aprendizaje/10-principios>. Último acesso em: 4 jan. 2017).

21 Aprovada no 22º período de sessões, no dia 13 de agosto de 2003. Veja-se o parágrafo 20 das “Normas 
sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los 
derechos humanos”. De acordo com tal instrumento, é aplicável tanto a empresas transnacionais como a 
outras empresas comerciais, definindo-se “empresa transnacional” como um ente econômico que realiza 
atividades em mais de um país ou como um grupo de entidades econômicas que realizam atividades em 
dois ou mais países, qualquer que seja a forma jurídica que adote, tanto em seu próprio país como no 
país da atividade e já seja que se considere individual ou coletivamente. Assim mesmo, define-se “outra 
empresa comercial” como qualquer entidade comercial, seja qual for o âmbito internacional ou nacional 
em que desenvolva suas atividades, se se trata de uma empresa transnacional, contratada, subcontratada, 
provedora, concessionária ou distribuidora, de sua forma de associar-se ou integrar-se, de qualquer outra 
forma jurídica utilizada para constituir esse ente empresarial ou do tipo de direito de propriedade do ente. 
Cabe destacar que dentro desta definição, deve ser previsto que se presumirá a aplicabilidade das normas, 
caso a empresa comercial tenha algum tipo de relação com uma empresa transnacional, ou se os efeitos 
de suas atividades não seja, totalmente locais nem suponham violação alguma do direito à segurança. 

22 Veja-se o preâmbulo das “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”.

23 Ver: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), “Proteger, Respetar y Remediar”, 
2012, p. 7, accesible en: <https://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/Gu--a_Empresas-y-
Derechos-Humanos.pdf>. Último acesso em: 10 out. 2017.
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modelo logicamente coerente e inclusivo; e em reconhecer os pontos fracos do 
sistema atual e as possíveis melhorias24. 

Também em 2011 foram revisadas as Diretrizes da OCDE para Empresas 
Multinacionais, que constituem recomendações dirigidas pelos Estados a empresas 
multinacionais que operam em países aderentes ou que têm sua sede nelas25.

4 PRINCÍPIOS ORIENTADORES: OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS NO 
DOMÍNIO DOS DIREITOS HUMANOS

Os riscos da empresa para os direitos humanos estão limitados às atividades 
empresariais que os afetam diretamente. Portanto, para sua prevenção, as empresas 
devem se encarregar de um gerenciamento de risco correto que minimize a consequência 
real e/ou potencialmente negativa de afetar os direitos humanos. Voltando ao ponto, 
intensamente debatido a nível internacional, com base na questão relativa à obrigação 
das empresas de respeitar os direitos humanos26, os esforços mencionados pela ONU27 e 
pela OIT, por meio da Declaração Tripartida de Princípios sobre as Empresas Multinacionais, 
mostram claramente que o esforço para alcançar a regulamentação normativa por parte das 
organizações internacionais têm sido uma preocupação constante. No entanto, este esforço 

24 Veja-se o Relatório do Representante Especial do Secretário Geral para a questão dos direitos humanos 
e as empresas transnacionais e outras empresas, John Ruggie: “Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y 
remediar”, de 21 de marzo de 2011, Consejo de Derechos Humanos 17º período de sesiones Tema 3 de 
la agenda, parágrafo 14. 

25 A respeito das diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) assinala 
o seguinte: encontram-se constituídas por princípios e normas não vinculantes para uma conduta empresarial 
responsável dentro do contexto global, em conformidade com as leis aplicáveis e às normas reconhecidas 
internacionalmente. As Diretrizes constituem o único código de conduta empresarial responsável, exaustivo e 
acordado multilateralmente, que os governos se comprometeram a promover. Ver: OCDE, Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales, Revisión 2011, OECD Publishing, 2013. As mencionadas 
normas “não constituem obrigações jurídicas internacionais para as empresas, toda vez que não contam 
com mecanismos, órgãos ou procedimentos que permitam estabelecer responsabilidades empresariais 
derivadas de seu desconhecimento ou descumprimento; estas normas se limitam a consagrar um tipo de 
responsabilidade de ordem político, mas não jurídico”, Ver: GALVIS, M. La obligación estatal de prevenir 
las conductas de particulares contrarias al derecho internacional. Aportes DPLF: Revista de la Fundación 
para el Debido Proceso, 15, p. 12. 

26 Ver a respeito, no mesmo volume, o artigo de Bradi: “La responsabilidad internacional de las personas 
jurídicas por violaciones a los derechos humanos”. 

27 Cfr. LÓPEZ HURTADO, C. “Empresas y derechos humanos: hacia el desarrollo de un marco normativo 
internacional”, in: Aportes DPLF: Revista de la Fundación para el Debido Proceso, 15, p. 7.
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não ganhou força decisiva devido ao caráter de soft law das tentativas regulatórias, com as 
quais a garantia de sanções contra as empresas acabou vazia de uma base jurídica efetiva.

De qualquer forma, a discussão assumiu uma perspectiva que distingue a posição 
que ocupa, por um lado, o Estado e, por outro lado, as empresas. Nesse sentido, a estrutura 
do Relatório Final de Ruggie identificou os autores, suas obrigações e as medidas que devem 
ser tomadas em caso de violação de qualquer direito. O relatório de Ruggie circunscreve o 
papel da empresa em relação ao respeito pelos direitos humanos, identificando o Estado 
como o portador do papel principal28. Nesse contexto, deve-se notar que a obrigação 
específica da empresa consiste em se abster de infringir os direitos humanos, assim como 
em cuidar das consequências negativas quando tal infração já ocorreu29. Embora o Princípio 
14 comece com a ideia central de que todas as empresas têm a obrigação de respeitar 
os direitos humanos de terceiros, no entanto, nada diz sobre como isso acontece. Por 
conseguinte, vários critérios são considerados nesse ponto: i) em princípio, as medidas 
a serem adotadas pela empresa para evitar infrações devem respeitar o princípio da 
proporcionalidade entre a sua dimensão e os riscos. Isso significa que a dimensão da 
empresa será um elemento determinante da extensão e das características do programa 
de compliance; ii), por outro lado, a declaração sobre a vontade da empresa de respeitar 
os direitos humanos deve vir da mais alta administração como um sinal da considerável 
relevância que isso tem para a empresa, iii) esta declaração deve certamente vir de um 
assessoramento especializado (interno ou externo), uma vez que a especialização é vital 
quando se identificam possíveis âmbitos de perigo para os direitos humanos. Do mesmo 
modo, não se deve esquecer que o conteúdo da declaração deve ser projetado para o 
dinamismo característico da situação dos direitos humanos. Este princípio é extensivo e 
envolve não apenas o pessoal que trabalha na empresa, mas também os terceiros que 
possam se relacionar com ela. O objetivo é alcançar, com uma dose adequada de eficácia, 
a instância social anterior caracterizada pela desconfiança (justificada) das populações 
normalmente afetadas e reverter esse quadro até que a comunidade possa confiar que a 

28 De acordo com o relatório no caso de uma empresa que esteja abaixo do controle de um Estado ou seus 
atos possam ser atribuídos por alguma razão a este, o Estado (ante a comissão de uma violação por parte da 
empresa) poderia se ver implicado, ao se considerar que a violação é sua, o que principalmente dependerá 
da proximidade entre ambos os autores. Assim também, Böhm indica que “a responsabilização dos Estados 
nos casos em que suas empresas participem na violação de direitos humanos dependerá unicamente do 
grau de vinculação entre o Estado e a atividade empresarial”. Ver: Böhm, M. “Empresas transnacionales y 
violaciones de Derechos Humanos en América Latina-Dificultades para su imputación y cumplimiento”, 
em: Boletín semestral GLIPGö, n. 4, Jul./Dic. 2012, p. 21.

29 Ver a respeito o Princípio n. 11. Note-se que o mandamento é contundente: não fazer, evitar. Assim 
mesmo deve se recordar que “o descumprimento de uma empresa em sua responsabilidade de respeitar 
os direitos humanos pode ter consequências de caráter jurídico, financeiro e para sua reputação”.



99Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 87-110, jul./dez. 2017

atividade da empresa é efetivamente orientada para o respeito dos direitos humanos. Isso 
pressupõe enfatizar a identificação da política contida na declaração com um valor geral 
da empresa, ou seja, o fundamento que informa a cultura empresarial que, por sua vez, 
permeia a atividade de trabalhadores e funcionários.

Isso exigirá atenção para a chamada diligência nos direitos humanos30. Conforme 
mencionado, toda empresa é obrigada a controlar os riscos gerados por sua própria 
atividade31, contra a qual será necessário adotar as medidas preventivas correspondentes32. 
Isso porque, tal diligência pode ser caracterizada como o processo consistente na 
contemplação e execução de todos os mecanismos que tornam previsível alguma violação 
dos direitos humanos pela empresa e que permitem demonstrar que a empresa tomou 
medidas razoáveis para impedi-lo, então o tempo ideal para realizá-lo será a partir do 
momento do planejamento da realização da atividade empresarial. De qualquer forma, 
como já disse, não será suficiente implementar um mecanismo de prevenção contra 
a violação dos direitos humanos, mas será necessário que a empresa monitore seu 
desenvolvimento e o grau de eficácia para a avaliação de possíveis modificações33.

5 OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS RELATIVOS À PREVENÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS CONTRÁRIOS AO DIREITO INTERNACIONAL

Os Estados têm o papel de garantir a proteção dos direitos humanos. Se alguém 
assumisse a tarefa de expressar uma breve fórmula geral em relação ao cargo de Estados 
e empresas em relação aos direitos humanos, então teria que afirmar que, enquanto os 
Estados os protegem, as empresas os respeitam. Esta circunstância é totalmente relevante 
porque o Estado que tem uma empresa dentro de sua jurisdição assumirá o dever de 
proteger os direitos humanos diante de qualquer cenário de violação. Isto é reconhecido 

30 Ver a respeito o Princípio n. 17.
31 O devido controle implica que a empresa trata de se organizar de tal forma que em sua atuação não se 

produzam danos delituosos em seu favor. Não se trata de evitar todo risco, e sim os riscos não permitidos, 
e que os permitidos não rebaixem o limite do tolerável. Cfr. LASCURAÍN, J. A. Compliance, debido control 
y unos refrescos. In: ARROYO ZAPATERO, L.; NIETO MARTÍN, A. (Dir.). El derecho penal económico en 
la era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 125.

32 A ONU entendeu a “devida diligência” como “a medida de prudência, atividade, ou assiduidade que 
razoavelmente se pode esperar e com a qual normalmente atua uma (pessoa) prudente e razoável, em 
certas circunstâncias determinadas; não se mede por uma norma absoluta, e sim dependendo dos fatos 
relativos aos casos em questão”. Ver: La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. 
Black’s Law Dictionary. 6th. St. Paul, Minnesota, West, 1990.

33 Tal como consta no Princípio n. 20.
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pelo mesmo relatório de Ruggie34, que afirma que o Estado deve se ocupar em (nessa 
ordem) prevenir, investigar, punir e reparar violações contra os direitos humanos. Como 
pode ser facilmente constatado, isso não é mais do que a concretização do dever geral 
do Estado de proteger seus cidadãos, para os quais deve fazer cumprir as leis a todos os 
infratores em potencial (neste caso, as empresas). Em qualquer caso, este aspecto deveria 
ser complementado por uma conduta ativa dirigida ao assessoramento eficaz no que diz 
respeito ao efetivo respeito dos direitos humanos35.

5.1 COMPLIANCE: COMO AS EMPRESAS SE AUTORREGULAM PARA 
PREVENIR DANOS AO MEIO AMBIENTE OU À VIOLAÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS?

De acordo com o Relatório Final da ONU, ficou estabelecido que as empresas 
deveriam ser organizadas de tal forma que o risco implícito de suas atividades econômicas 
não acabasse violando os direitos humanos. Na verdade, isso é ainda mais exigente quando 
se trata de empresas envolvidas em atividades extrativistas, uma vez que esse tipo de 
atividade não só coloca as pessoas em risco, mas também o meio ambiente. Esta tarefa de 
prevenção de riscos deve ser assumida através de um programa de compliance. Como é 
sabido, o compliance consiste em um programa de cumprimento de exigências normativas 
incorporadas no respectivo sistema jurídico por parte do legislador. Para isso, a mesma 
empresa deve assumir a função de monitorar, supervisionar e controlar as fontes de risco 
geradas por sua atividade36. Vale dizer, as empresas devem implementar uma cultura de 
cumprimento eficaz para evitar comportamentos irregulares que possam gerar a violações 
de direitos humanos. Para que as empresas adotem um programa de compliance adequado, 
vários aspectos devem ser levados em consideração37. Além do tamanho da empresa, que foi 

34 Cfr. Princípio n. 1.
35 O Princípio n. 7 segue essa mesma lógica do Estado a respeito da empresa. Isto foi pensado para aqueles casos 

em que novas empresas cheguem em territórios estrangeiros, nos quais é possível que estas desconheçam 
o ordenamento jurídico territorial (leis, regulamentos, política etc.). Aqui resulta lógico o ativismo estatal 
enquanto a assessoria seja considerada necessária.

36 Desse modo, os programas de compliance oferecem às empresas a oportunidade de definir campos de 
ação e evitar zonas criminógenas (que possam ter inclusive efeitos penais). Cfr. SIEBER, U. Programas de 
compliance en el derecho penal de la empresa: una nueva concepción para controlar la criminalidad 
económica. In: ARROYO ZAPATERO, L.; NIETO MARTÍN, A. (Dir.). El derecho penal económico en la 
era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 91.

37 Com profundidade sobre as características centrais e conteúdo essencial dos programas de compliance, 
veja-se: ARTAZA VARELA, O. Programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de 



101Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 87-110, jul./dez. 2017

referido anteriormente, devemos considerar a reviravolta do negócio, o capital empresarial 
com o qual se pode contar, o tipo de local onde as operações são realizadas, entre outros 
fatores que podem depender da atividade específica desenvolvida pela empresa38. É 
evidente que, também aqui, o requisito geral de qualquer programa de compliance é 
totalmente aplicável: isto é, a implementação do programa deve representar a vontade 
real da empresa de constituir um sistema adequado para a prevenção de resultados lesivos 
e não um mero pretexto para impedir ou enfraquecer a imputação da responsabilidade 
criminal dos diretores39. Isso implica em dizer que os esforços do programa de cumprimento 
normativo devem ser dirigidos a evitar violações de direitos humanos. Tanto as Diretrizes 
da OCDE quanto os Princípios Orientadores das Nações Unidas introduziram na elaboração 
de seus trabalhos o desenvolvimento de modelos de prevenção em relação à violação dos 
direitos humanos. Na verdade, mesmo que, de uma perspectiva puramente deontológica, 
isso possa ser questionável, o fato é que também é conveniente para a empresa assumir 
um programa efetivo de compliance, pois o contrário pode resultar em consequências tão 
perigosas (por exemplo, um alto custo de reputação) que poderia até levar à aniquilação 
do grupo40. Por outro lado, o programa de compliance deverá considerar a circunstância 

gestión del riesgo empresarial y su utilidad jurídico-penal. In: MIR PUIG, S.; CORCOY BIDASOLO, M.; 
GÓMEZ MARTÍN, V. (Dir.). Responsabilidad de la empresa y Compliance: programas de prevención, 
detección y reacción penal. Montevideo; Buenos Aires: BdeF, 2014, p. 239-265.

38 Em linhas gerais, quanto maior seja a organização, mais formal e extenso deve ser o programa de compliance. 
Nesses tipos de organizações, o compliance deverá ser conduzido por um departamento distinto do resto 
dos setores da organização. Assim mesmo, o tipo de atividade ou atividades às quais se dedica a empesa 
deve focar em quais riscos deve detectar e até onde pode orientar os controles. Finalmente, deve-se 
analisar os fatos onde a pessoa jurídica está imersa em um procedimento penal, cuja análise proporciona 
chaves sobre as áreas de sua atividade que estão mais expostas ao risco penal. Cfr. BAJO FERNÁNDEZ, 
M.; FEIJOO SÁNCHEZ, B.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Tratado de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Pamplona: Civitas; Thomson Reuters, 2012, p. 207.

39 A respeito, Rotsch afirma que “Quién [...] tome sólo en consideración el objetivo de la evitación de 
responsabilidad como tal, corre el peligro de pasar por alto que con una semejante estrategia de Compliance 
dirigida de forma singular puede decaer ciertamente la responsabilidad penal de la dirección empresarial, 
pero dado que la dirección de la empresa generalmente puede descargarse a través de (y sólo a través de) 
una organización cuidadosa y en especial a través de la delegación, la responsabilidad penal no se diluye 
sin dejar rastro en la empresa, sino que en cierto modo se transfiere a los trabajadores subordinados. La 
supuesta evitación de la responsabilidad sería entonces un mero traslado de la responsabilidad que afectaría 
penalmente a otros sujetos, lo cual desde un punto de vista empresarial puede ser igualmente desastroso. 
(Palabras clav: Multas, demandas de daños y perjuicios, pérdida de reputación, pérdidas de capacidad 
competitiva. Un concepto de Compliance dirigido a una completa evitación de la responsabilidad penal 
debe por tanto tomar en consideración la empresa en su conjunto, en su caso a todos los trabajadores de 
la empresa y no sólo a la cúpula directiva” – ver: ROTSCH, T. Criminal compliance. InDret: Revista para 
el Análisis del Derecho, Barcelona, v. 01, n. 18,  jan 2012, p. 5-6.

40 Assim, o cumprimento do direito, finalmente, não se esgota em uma questão ética, e sim que adquirirá 
também um significado econômico, traduzido em perdas que podem afetar a empresa em seu capital, 
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de que, no caso de empresas envolvidas em atividades extrativistas (ou de complexidade 
singular), a cadeia de comércio se estende e, portanto, deverá incluir medidas destinadas 
a mitigar riscos que surgem dessa associação41.

6 CAPACIDADE DE RENDIMENTO DO COMPLIANCE

Como assinalei em outra ocasião42, à primeira vista, o criminal compliance 
parece ser uma derivação ou uma consequência do moderno princípio da precaução, 
tão conhecido no Direito Ambiental ou na responsabilidade pelo vício do produto43, 
segundo o qual, com base no antigo princípio romano “quem causa um dano a outro 
estará obrigado a indenizá-lo”44, então “quem gera a possibilidade, o risco ou o perigo 
de dano, está obrigado a controlá-lo”. Assim, o compliance se perfilia como parte de um 
programa racional para reduzir o chamado “custo dos acidentes”45 em geral e dos crimes 
em particular46. No entanto, a evolução dos sistemas de autorregulação nos últimos 40 
anos não foi precisamente uma obra de regulamentação autoimposta, os empresários 
não acordaram um dia pensando que suas empresas também deveriam contribuir para 
a “construção de um mundo melhor”, sem nenhuma criminalidade empresarial, sem 
nenhum crime de colarinho branco. O compliance é um produto inacabado devido à 
convergência de múltiplos fatores47: 1) leis estatais ou também supranacionais, algumas, 

sua autorização para operar e reputação, pela imposição de sanções de índole administrativas ou penais. 
Cfr. BACIGALUPO, E. Compliance y derecho penal. Pamplona:  Aranzadi, 2011, p. 34.

41 Cfr. SLACK, K. Derechos humanos e industrias extractivas en América Latina. Aportes DPLF, v. 4, n. 15, 
Set. 2011, p. 4. De acordo com um relatório de Slack, a atividade extrativista na região Sul-americana 
experimentou um crescimento. O autor indica que países como Peru e Chile viram aumentar seus índices 
de crescimento graças à exportação de minerais, que o petróleo, no caso da Venezuela e do Brasil, fez 
com que se projetassem para o plano mundial, e que países onde a atividade extrativista não era uma de 
suas principais características, tais como Argentina, Guatemala, Honduras e El Salvador, despertaram o 
interesse de empresas transnacionais que pretendem aproveitar os altos preços do ouro, petróleo e outros 
minerais. Não obstante, o autor postula também que, em contrapartida da bonança econômica, o preço 
que se deve pagar é muito alto e está representado pelas violações de direitos humanos em prejuízo das 
comunidades onde se desenvolve a atividade extrativista.

42 CARO CORIA, D. C. “Recensión”, ZIS 2/2016, p. 152.
43 Id. Derecho penal del ambiente. Lima: Horizonte, 1999, p. 131-132.
44 Inst. 4.3, com referência à Ley Aquilia. De Trazegnies Granda, Fernando, La responsabilidad extracontractual, 

T. I., Lima, PUCP, 1988, p. 29-30.
45 CALABRESI, G. El coste de los accidentes. Barcelona: Ariel, 1984, p. 44-46, em especial: los costes de 

prevención o costes primarios.
46 CARO CORIA, D. C. La protección penal del ambiente. Lima: BM&U, 1995, p. 81.
47 ADAINTE, E.; NIETO MARTÍN, A. Problemas fundamentales del compliance y el Derecho penal. In: 
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inclusive, como simples soft law, em áreas específicas para a prevenção de lavagem de 
dinheiro, corrupção pública e privada, riscos trabalhistas, ambientais etc., que impõem 
às empresas um sistema de autorregulação normativa; 2) boa governança corporativa 
orientada para a “luta contra o abuso de poder nas corporações”; 3) códigos de ética 
promovidos por organizações como a ONU ou a OCDE, como meio de prevenir a 
criminalidade das empresas globais; 4) o desenvolvimento da chamada Responsabilidade 
Social Empresarial; 5) a expansão dos sistemas de auditoria interna; 6) e dos mecanismos 
de certificação de padrões de qualidade (normas ISO, UNE etc.); e 7) a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica com a mensagem de que um sistema adequado para prevenir 
e detectar eventos delitivos pode exonerar ou atenuar a penalidade da corporação. 
O banco em que o valor dos programas de compliance foi colocado à prova não foi 
diferente da casuística comparada já profusa, a qual geralmente explica o fracasso total 
ou parcial desses programas na prevenção de riscos penais e de seu valor excepcional 
para evitar a comissão de crimes ou, em seu caso, as consequências criminais, civis e 
de reputação, contra a empresa e seus órgãos de administração.

Esta casuística, a confirmação prática de que esses casos existem e estão de uma 
certa maneira “em nossas mãos”, como se refletiu no escândalo da Siemens – para citar o 
caso mais conhecido na Alemanha – retroalimenta esses fundamentos do compliance desde 
suas bases no sistema americano, trata-se da Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) ou Lei de 
Práticas Corruptas no Exterior de 1977, que é o instrumento mais poderoso do mundo para 
a prevenção e a persecução de casos de corrupção transnacional e que inspirou e inspira 
regulamentos europeus e ibero-americanos, sua interpretação e aplicação prática, até os 
dias de hoje, com particular intensidade nos últimos anos, ao ponto que alguns penalistas 
acreditam ver no compliance uma ótima solução para o grande mal que é a criminalidade 
empresarial. Assim, fala-se, por exemplo, não sem exagero e com certa leveza, de um 
Direito Penal na “era do compliance”, ou de uma ciência penal do compliance, quando 
há mais perguntas do que respostas sobre o que o Direito Penal pode contribuir para o 
desenvolvimento do compliance48, e me refiro, com isso, acerca de toda a parte que não 
é Direito Penal em sentido estrito nem se relaciona diretamente ao trabalho do jurista, 
como a elaboração de matrizes de risco, a identificação de medidas de mitigação desses 
riscos, o acompanhamento de programas de prevenção e sua certificação etc.

KUHLEN, L.; MONTIEL, J. P.; ORTÍZ DE URBINA, I. (Ed.). Compliance y teoría del Derecho penal. 
Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 23-26.

48 ROTSCH, T. Sobre las preguntas científicas y prácticas del criminal compliance. Anuario de Derecho Penal 
Económico y dela empresa, Lima, n. 1, v. 3, jun. 2015, passim.
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Neste contexto, o sistema de compliance é entendido atualmente como uma 
autorregulação normatizada49. Isso significa que a adoção do modelo de prevenção dentro 
de uma empresa não pode ser voluntária, e sim obrigatória50. Esta regra deve ser imposta na 
primeira linha pelo Estado receptor (ou Estado local), e considerando que a transcendência 
dos bens jurídicos envolvidos não pode ser entendida, em termos de proporcionalidade, 
na medida em que os Estados obrigam legalmente determinados sujeitos para implementar 
modelos de prevenção contra a lavagem de dinheiro ou contra a corrupção, e não estabelecem 
a obrigação jurídica de sustentar modelos para prevenir danos ambientais (compliance 
ambiental), danos aos trabalhadores (compliance laboral e combate ao tráfico de pessoas) 
ou aos direitos humanos em geral (compliance em direitos humanos). Da mesma forma, 
não é razoável que os Estados subscrevam com as empresas as cláusulas sobre estabilidade 
jurídica, estabilidade fiscal ou cláusula anticorrupção, e as cláusulas que obrigam as empresas 
a evitar práticas prejudiciais aos direitos humanos não estejam incluídas nesses contratos.

Mas, além disso, o compliance nos direitos humanos deve ser imposto pelo Estado 
de onde os investimentos provém, por exemplo, por intermédio de mecanismos que 
permitam a remoção do véu societário ou o primado da realidade no caso de empresas 
offshore. Esta implementação do modelo de prevenção é independente da existência 
ou não do sistema de responsabilidade criminal da pessoa jurídica, pelo simples motivo 
de que além do modelo de responsabilidade penal adotado por um Estado terá que ser 
prevenido (mediante um programa de compliance) a produção de resultados lesivos contra 
bens jurídicos. Esta tarefa de prevenção envolve a preparação de um programa interno de 
compliance da empresa, o qual deverá identificar os riscos enfrentados pela atividade da 
empresa e a forma de impedir que eles demandem resultados lesivos.

49 O fenômeno da autorregulação normatizada ou enforced self regulation alude à exigência legislativa 
orientada à adoção de medidas de organização para a prevenção de delitos no seio da empresa, medidas 
que respondem ao interesse público e que são controladas ex post pelo Estado. A empresa se converte 
assim em um colaborador do legislador penal. Por todos, ver SIEBER, U. Programas de compliance en el 
derecho penal de la empresa: una nueva concepción para controlar la criminalidad económica, ibídem, 
p. 77; SILVA SÁNCHEZ, J. M., ibídem, p. 192 e 193; NIETO MARTÍN, A. La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas: un modelo legislativo. Madrid: Iustel, 2008, p. 218 e ss.; GONZÁLEZ SIERRA, P. La 
imputación penal de las personas jurídicas: Análisis del art. 31 bis CP. Valencia: Triant lo Blanch, 2014, 
p. 384 e ss.; COCA VILA, I. ¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?. In: 
SILVA SÁNCHEZ, J. M.  (Dir.). MONTANER FERNÁNDEZ, R. Criminalidad de empresa y compliance: 
prevención y reacciones corporativas. Barcelona: Atelier, 2013, p. 51; BALCARCE, F.; BERRUEZO, R. 
Criminal compliance y personas jurídicas. Montevideo; Buenos Aires: BdeF, 2016, p. 144.

50 “Esta estrategia confía en que imponiendo una consecuencia jurídica desfavorable a una empresa, ésta 
modificará su organización y con en ello su comportamiento en el sentido deseado. Para el intervencionismo 
no representa ningún tabú regular cómo debe organizarse internamente la empresa” (NIETO MARTÍN, A. 
Ibidem, p. 219).
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Além disso, o compliance envolve o Estado local no desenho de processos 
transcendentais para evitar esses riscos. Um exemplo de tais processos poderia ser a 
aprovação de estudos de impacto ambiental, licenças ou mecanismos para consulta prévia. 
O estudo de impacto ambiental (EIA) é um procedimento técnico que estuda, identifica e 
calcula os possíveis efeitos negativos (sempre referidos ao meio ambiente) que poderiam 
ser considerados como resultado de um determinado projeto. Os resultados deste estudo 
permitem que a administração pública determine a aceitação, a rejeição ou modificação 
da solicitação. No entanto, a execução deste procedimento envolve algumas dificuldades. 
Assim, temos: i) o Estado local muitas vezes apresenta fraquezas nas técnicas de avaliação de 
EIA, uma vez que muitas vezes a logística necessária não está disponível (pessoal adequado 
e suficiente para avaliar cada projeto prontamente); ii) além disso, a manipulação de dados 
no quadro de avaliação como consequência de atos de corrupção constitui um fator que não 
deve ser negligenciado. Esta última circunstância é agravada em países com Estados fracos. 
No Peru, por exemplo, a administração é caracterizada por uma cultura burocrática inundada 
com procedimentos “(des)necessários” para se obter uma autorização51. Por outro lado, a 
consulta prévia constitui um mecanismo de consulta para os habitantes e ocorre antes da 
implementação de uma medida legislativa ou administrativa que afete diretamente o território 
e o ambiente em que vivem, bem como sua qualidade de vida, identidade cultural, direitos 
coletivos etc. Este mecanismo é desenvolvido através de um diálogo entre as autoridades 
estatais e os próprios habitantes para evitar futuros conflitos52.

Embora ambos os mecanismos possam ser úteis para fortalecer o design dos 
requisitos impostos aos programas de compliance e evitar que os riscos inerentes a qualquer 
atividade comercial acabem sendo traduzidos em resultados lesivos, deve reconhecer-se 
que a forma como esses requisitos devem ser especificados constitui, contudo, uma tarefa 
deixada aos diversos aspectos que envolvem a atividade concreta da empresa e depende do 
contexto em que ela opera, sem esquecer, é claro, a realidade de cada sociedade em que 
apresente a necessidade de resolver um conflito. Na verdade, o mesmo ente transnacional 
de operações impõe a necessidade de adaptar a empresa à realidade concreta de cada 
país onde atua.

51 As populações jogam um rol importante e, diante da implementação de uma atividade extrativista dentro 
de seu território, podem, em geral, ser conduzidas de duas maneiras: de um modo passivo ou se opor 
absolutamente à execução dos projetos.

52 Este mecanismo constitui uma concretização da denominada participação cidadã, a qual tem como 
fundamento o direito de todo cidadão a fazer parte das decisões públicas (mais ainda quando ela tem 
uma direta repercussão em sua vida diária). Os titulares deste direito serão os representantes legítimos da 
população (povos indígenas ou originários) que vivam dentro do âmbito territorial dentro do qual se acha 
planificada a realização de um projeto extrativista e que possam resultar afetados por este.
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No entanto, para além deste desafio de adaptação provocado pela operação em 
escala internacional, cuja superação, como mencionado, exige um exercício sério de 
introspecção empresarial e de análise de negócios do entorno onde a organização opera, 
deve-se afirmar que os programas de compliance constituem-se como uma alternativa útil 
quando se trata de situações nas quais a atividade comercial pode representar riscos para os 
direitos humanos. Naturalmente, o sucesso desta estratégia de mitigação de risco baseia-se 
na concepção, implementação e monitoramento inclusivo de vários fatores (mencionados 
nesta contribuição) e no envolvimento de todos os atores no conflito, especialmente, o 
Estado, como portador especial do dever de proteção de seus cidadãos. Bem, apenas desta 
forma é possível garantir uma antecipação da empresa aos eventuais resultados lesivos 
de sua atividade e, com ela, refletir plenamente a necessidade de combinar atividades 
econômicas e o respeito dos direitos dos membros de todas as comunidades. De fato, 
essa antecipação é a manifestação mais óbvia da gravidade do esforço para impregnar 
a atividade da empresa com uma cultura de compliance com o sistema jurídico e pode 
servir para demarcar no futuro a separação entre empresas que se esforçam para respeitar 
os direitos seres humanos e organizações orientadas para o lucro a todo custo, as quais, 
sem dúvida, não deveriam ter lugar nas sociedades que respeitem os direitos humanos.

A análise do funcionamento do compliance norte-americano e das instituições que 
o apoiam é um ponto de partida necessário para posteriores trabalhos de comparação e de 
abordagem dos desenvolvimentos que estão ocorrendo em sistemas como o alemão, onde 
há apenas alguns anos o compliance tem merecido a atenção da comunidade científica, 
apreciando uma progressiva sistematização dos principais aspectos dogmáticos, de parte 
geral e especial – se cabe a expressão – e processuais do compliance53. O valor desta 
tarefa se estende a ordenamentos jurídicos como o espanhol, onde estão sendo realizados 
esforços similares de sistematização54 com a adição, ao contrário da Alemanha, que vige 
desde 2010 a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, ampliada ou aperfeiçoada 
recentemente pela Lei Orgânica 1/2015, vigente desde 1º de julho, e que estabelece, por 
exemplo, a exclusão da responsabilidade penal da empresa que anteriormente possua um 
adequado sistema de compliance ou uma redução de pena se o programa de compliance 
for imperfeito ou se for estabelecido somente após a ação delituosa, deixando abertas 
questões importantes como se essa exclusão de punição se baseasse dogmaticamente em 
critérios de imputação objetiva como o risco permitido, ou se o fato de que uma redução 

53 Vid. por todos ROTSCH, T. (Ed.). Criminal compliance, Handbuch. Baden-Baden: Nomos, 2015.
54 Vid. especialmente NIETO MARTÍN, A. Manual de cumplimiento penal en la empresa. Valencia: Tirant 

lo Blanch, 2015.
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da penalidade for permitida quando o programa for estabelecido ex post talvez implique 
assumir uma regra apenas explicável na categoria da punibilidade, a partir da teoria da 
pena ou de acordo com o critério eficiência processual, que pode ser reforçado pelo dado 
de que, mesmo quando o programa é anterior ao evento criminal, este deve contemplar, 
para obter a exclusão da pena, que os órgãos da empresa devem observar uma conduta 
de permanente cooperação com a justiça e com as autoridades em momentos muito 
posteriores à comissão do delito, durante o processo criminal, como dá conta o famoso 
caso Morgan & Stanley55.

CONCLUSÃO

No âmbito do direito internacional, a existência de obrigações jurídicas vinculantes 
para as empresas em matéria de direitos humanos ainda não está definida, mas, tão somente, 
obrigações de índole política que vinculam as empresas privadas com o respeito e garantia 
dos direitos fundamentais. Essas obrigações políticas ou de boa vontade são emanadas 
de instrumentos internacionais, próprios da denominada soft law. Consequentemente, 
ainda não foi estabelecida a competência dos tribunais internacionais para conhecer das 
possíveis violações dos direitos humanos por parte das empresas, razão pela qual a análise 
da responsabilidade internacional é limitada apenas aos Estados. Diante disso, os modelos 
de prevenção (compliance) constituem uma ferramenta valiosa a partir da qual as empresas 
podem se valer para enfrentar os riscos que, durante o desenvolvimento de sua atividade, 
pudessem causar repercussões graves e diretas sobre os direitos humanos. Com esse fim, 
a instauração e a manutenção de programas de compliance deverão levar em conta os 
elementos específicos do conflito que poderia surgir de sua atividade extrativista, para o 
qual podem ser de valiosa ajuda alguns mecanismos já conhecidos, como a consulta prévia 
ou os estudos de impacto ambiental.

Em um mundo econômico sem limites, em vez do risco de um “compliance sem 
limites”56, existe o perigo de uma criminalidade econômica e comercial também ilimitada 
ou transbordante, que, em muitos casos, adquire as nuances ou a mistura com as formas 
de criminalidade organizada e de Estado, como já foi exposto, por exemplo, nas primeiras 

55 CARRIÓN ZENTENO, A. Criminal Compliance, de la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de 
cumplimiento. Lima: Thomson Reuters, 2015, p. 100-102.

56  ROTSCH, T. Sobre las preguntas científicas y prácticas del criminal compliance. Anuario de Derecho 
Penal Económico y dela empresa, Lima, n. 1, v. 3, jun. 2015, p. 29.
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condenações para os casos da Petrobras e da Odebrecht na região latino-americana, 
empresas brasileiras nas quais, como no caso da Siemens, a existência de medidas de 
compliance, códigos de conduta e sistemas internos de denúncia que agora parecem 
simples fachada ou “saudação à bandeira”, não impediu o conluio de seus funcionários com 
particulares em contratações e licitações, em troca de milionárias somas de dinheiro, que, 
há anos, foram maquiadas nas contabilidades como pagamentos por serviços de diversas 
empresas offshore e lavadas por complexos esquemas de engenharia financeira. Isso traz 
novas perguntas à baila: o Estado e seus entes podem assumir verdadeiros programas de 
compliance, incluindo o de direitos humanos? A autorregulação do Estado é conveniente? 
O compliance deve se limitar à prevenção de risco empresarial ou deve ser estendido à 
prevenção da criminalidade organizada empresarial? A literatura ainda parece estar atrás 
dessas questões práticas, se o compliance implica o estabelecimento de uma cultura 
corporativa de cumprimento, em países que enfrentam altos níveis de informalidade e 
corrupção privada e pública, essa realidade conspira contra a eficácia deste sistema geral 
de prevenção do risco criminal, o que nos permite formular uma pergunta final: qual é 
então a capacidade de rendimento do compliance em contextos particularmente caóticos, 
de fraqueza institucional, pública e privada? Não parece que a resposta possa ser delineada 
com a ajuda do Direito Penal. A questão deve ser dirigida ao terreno da criminologia do 
controle social, e isso talvez nos permita entender, por exemplo, porque uma empresa 
alemã como a Siemens não foi capaz de cometer atos de corrupção na Alemanha, porém, 
foi capaz de cometer tais atos na Argentina, em Bangladesh e na Venezuela57.

57 CARRIÓN ZENTENO, A. Criminal Compliance, nota 325, p. 95-98.
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NEUROCIENCIAS Y DERECHO PENAL: UNA VISIÓN COMPATIBILISTA 
ACTUALIZADA

NEUROSCIENCES AND CRIMINAL LAW: AN UPDATED COMPATIBILIST VISION

Samuel Rodríguez Ferrández1

RESUMEN

La culpa legal-criminal tiene un doble aspecto como limite del Derecho Penal en uno Estado 
de Derecho social y democratico y como una categoría dogmatica dentro de la Teoría del 
Crimen. Los contenidos del misma tentaran ser discutidos por algunos neurocientistas con base 
en los avanzos en la investigación do funcionamiento del cerebro, reeditando la discussión 
tradicional entre determinismo y libre albedrío. Aquí, una posición compatibilista es adoptada 
segundo la cual la solidez de una concepción normativa de culpa y de responsabilidad 
personal o subjetiva es certificada, pero la necesidad de permanecer atenta a las nuevas 
descubiertas que las neurociencias pueden continuar a contribuir es confirmada.

Palavras-chave: Culpa. Neurociencias. Neuroderecho. Compatibilismo. Responsabilidad.

ABSTRACT

Criminal culpability has a double aspect as a limit of Criminal Law in a social and democratic 
State of Law and as a dogmatic category within the Theory of Crime. Its contents have 
been intended to be discussed by some neuroscientists on the basis of advances in brain 
functioning research, reissuing the traditional discussion between determinism and free 
will. Here we adopt a compatibilist position according to which the solidity of a normative 
conception of culpability and personal or subjective responsibility is certified, but we affirm 
that to remain attentive, about the new discoveries that Neurosciences can continue us 
contributing, is needed.

Keywords: Culpability. Neurosciences. Neurolaw. Compatibilism. Liability.
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INTRODUCCIÓN

En las líneas que siguen inmediatamente vamos a realizar una exposición panorámica 
de las dos vertientes de la culpabilidad jurídico-penal, como principio primero y como 
categoría dogmática después, posicionándonos a nivel teórico sobre las mismas, siguiendo 
lo expuesto por Miró Llinares (2009). Será a partir de ese momento cuando acometeremos 
la parte mollar de este trabajo, focalizada en las investigaciones neurocientíficas que han 
reavivado tradicionales discusiones teóricas sobre el fundamento de la culpabilidad, que 
tuvo uno de sus puntos álgidos con la publicación en 1963 de la obra alemana, ya traducida 
al castellano, de Engisch (2006). Finalmente, pondremos en conexión los hallazgos sobre el 
funcionamiento del cerebro humano con nuestra concepción dogmática de la culpabilidad, 
a través de los conceptos de libertad y responsabilidad.

1 LA CULPABILIDAD JURÍDICO-PENAL2

1.1 EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

Cobo del Rosal y Vives Antón (1999, p. 535) enuncian el principio de culpabilidad 
como “el reproche personal que se dirige al autor por la realización de un hecho típicamente 
antijurídico”, considerando que su fundamento se encuentra en la libertad humana “se 
es culpable de una infracción en tanto en cuanto quepa presuponer que pudo haberse 
evitado” (Cobo del Rosal y Vives Antón, 1999, p. 543). No obstante Feijoo Sánchez (1997, 
p. 48) ha advertido una evolución en la doctrina española “hacia una concepción de la 
culpabilidad más funcional y menos antropológica, ontológica o metafísica”. En efecto, 
Muñoz Conde (1981, p. 28) ya adelantó en su día que “realmente no hay una culpabilidad 
en sí, sino una culpabilidad en referencia a los demás”, en el sentido de que “la culpabilidad 
no es un fenómeno individual, sino social”; o, en palabras del mismo autor, “no es una 
cualidad de la acción, sino una característica que se le atribuye para poder imputársela a 
alguien como su autor y hacerle responder por ella”, de tal modo que “es la sociedad, o 
mejor la correlación de fuerzas sociales existente en un momento histórico determinado, 
la que define los límites de lo culpable y de lo inculpable, de la libertad y de la no libertad” 

2 Recojo en el presente epígrafe las consideraciones que comparto con mi maestro, expuestas con mayor 
detalle en MIRÓ LLINARES, F. Proyecto docente e investigador, Elche, 2009, p. 75-77 y 200-210.
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(Muñoz Conde, 1985, p. 63). De algún modo es similar a lo que se sostiene por algunos 
autores en el Derecho penal anglosajón, donde se considera que los actos culpables son 
culpables porque manifiestan una preocupación insuficiente por los intereses de los demás 
(Alexander, 2011).

Dado que sobre el contenido de la culpabilidad, en íntima relación con el principio 
de culpabilidad, hablaremos un poco más adelante, ahora nos interesa destacar las exigencias 
que debe cumplir el Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho derivadas 
de la vigencia del principio de culpabilidad. Pues bien, puede decirse que el principio 
de culpabilidad, no recogido expresamente en nuestra CE 1978, pese a lo cual puede 
derivarse de los arts. 25 y 10 (como “implícito” en el principio de legalidad por un lado, y 
como “consecuencia necesaria” de la dignidad humana por otro) (Demetrio Crespo, 1999), 
desempeña una doble función limitadora. Por una parte supone que sólo se le puede 
imponer una pena al autor que ha obrado culpablemente (“nullum crimen sine culpa”). 
Por otra, implica que la gravedad de la pena que se le aplique (al autor culpable) ha de ser 
adecuada a la gravedad de su culpabilidad (Zugaldía Espinar, 2004). De ahí se derivan las 
implicaciones fundamentales del principio de culpabilidad: 1º) el sujeto ha de ser imputable 
(“principio de imputación personal”) (Mir Puig, 2004); 2º) de acuerdo con el artículo 5 CP 
1995, no hay pena sin dolo o imprudencia (“principio de dolo o culpa”) (Mir Puig, 2004); 
3º) la responsabilidad derivada del hecho culpable, en tanto que se ha de imponer a un 
individuo imputable, sólo es posible exigirla a las personas individuales y por hechos propios 
(“principio de responsabilidad por el hecho” y “principio de personalidad de las penas”) 
(Mir Puig, 2004); y 4º) la pena será graduada en función de la existencia de una mayor o 
menor culpabilidad (pues “la pena no debe sobrepasar la medida de culpabilidad”, como 
implícitamente se deriva del artículo 4.3 CP 1995) (Cobo del Rosal y Vives Antón, 1999).

El principio de culpabilidad encierra los mismos fines de prevención y garantía que 
se le otorgan al Derecho penal en un Estado social y democrático de Derecho, así como 
se puede afirmar que dota su propio contenido y funciones de tales fines. Al fin y al cabo, 
como brillantemente señalara Rudolphi (1991, p. 83-84), 

las conminaciones penales sólo constituyen un medio apropiado para asegurar 
la vigencia fáctica y normativa de las normas penales de conducta si y en la 
medida en que se dirigen contra aquellas infracciones normativas que el autor 
individual habría podido evitar 

y ello porque, en opinión de este autor, 

sólo existe una posibilidad de disuadir al infractor de las normas penales de 
conducta por la perspectiva de sufrir el mal de la pena con que se le amenaza, 
en el caso de que dicho autor continúe siendo capaz de observar dicha norma. 
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Pero también hay que considerar –prosigue Rudolphi– que “la imposición y 
ejecución de la pena sólo aparecen como necesarias y justificadas en principio, en el caso 
de que el autor haya puesto en cuestión la vigencia de la norma mediante una infracción 
que para él fuera personalmente evitable”. Todos estos presupuestos, cuya presencia deberá 
comprobarse en el juicio de culpabilidad, son fundamentales para que la pena cumpla los 
efectos de prevención general y especial que se le deben exigir, y poder ser así aplicada 
a aquel sujeto que podría haber evitado su comportamiento, sin perder de vista, en todo 
caso, que dicha pena en concreto debe ser proporcionada respecto “a la concreta medida 
de la culpabilidad” (Sánchez Lázaro, 2016) de tal sujeto, como vamos a ver seguidamente.

1.2 EL FUNDAMENTO DE LA CULPABILIDAD COMO REPROCHE 
PERSONAL

Si hay un concepto penal especialmente sensible a las distintas concepciones éticas, 
culturales y filosóficas y, por tanto, también a las diferentes formas de entender el sentido, 
función y legitimidad del Derecho, ése es, sin duda el de la culpabilidad. No resulta sencillo 
tomar posición sobre un principio tan importante y, a la vez, tan discutido como resulta 
éste de la culpabilidad, hasta el punto de que, en contra de lo que suele ocurrir con otras 
instituciones, en él lo que se discute no es tanto su contenido, en lo esencial generalmente 
acordado por la doctrina mayoritaria, como su fundamento. Las enormes dudas que la 
doctrina se plantea en relación con el fundamento y sentido de la culpabilidad contrastan, 
sin embargo, como ya señaló Torío López (1985, p. 286), con el hecho de que es éste un 
principio y categoría no cuestionado en la práctica por un sistema dualista de sanciones 
como el nuestro, en el que junto a la pena, aplicable al sujeto que realiza un hecho típico 
y antijurídico reprochable, se encuentran las medidas de seguridad, que se aplican a los 
no culpables que realizan un estado peligroso. 

En efecto, e independientemente del sistema de delito que se sostenga y de la 
posición de unos u otros elementos en una u otra categoría sistemática, existe la convicción 
generalizada en la doctrina de que en un Derecho penal democrático “no hay pena sin 
culpabilidad” (Torío López, 1985) y también de que – como avanzábamos al concluir el 
anterior subepígrafe – “la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad”; y ello, 
en la sistemática del delito, se plasma en el común denominador para todas las doctrinas 
de exigir entre el sujeto y su acción una relación de imputación personal que conecte 
con él el injusto (Jakobs, 1997). El desacuerdo, a partir de aquí, estriba, sin embargo, en 
prácticamente todo lo demás: en la concreción de qué es lo que esto implica; de qué se 
deriva del principio de culpabilidad y, sobre todo, de dónde se deriva la regla que dice 
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que para la sanción con una pena no basta con la realización de un hecho típicamente 
antijurídico, sino que es necesario, además, que ese hecho pueda atribuirse personalmente 
a su autor. 

Puestos a ello, acudiendo a las primeras argumentaciones sobre la culpabilidad, y 
dejando claro que es Binding (2009) el primer autor “en utilizar el concepto de culpabilidad 
dentro de un sistema penal cerrado” (Velásquez Velásquez, 1993), se suele señalar (Couso 
Salas, 2006) que hasta las aportaciones de Frank y otros autores como Goldschmidt (2002) 
y Freudenthal (2006), la culpabilidad aparece en el modelo de von Liszt y Beling como la 
relación psicológica entre el sujeto y la acción, relacionándose este reproche con la libertad 
del sujeto, en el sentido de su capacidad de comportarse o bien conforme a la norma, 
o bien en contra de ella (Torío López, 1985). Hoy en día esta concepción, que centra la 
culpabilidad en el dolo y la imprudencia, se puede entender prácticamente abandonada 
a partir de la constatación de que el estado de necesidad exculpante no era explicable 
a través del concepto psicológico de culpabilidad (dado que quien actúa en estado de 
necesidad sabe lo que hace y puede comportarse de otra forma en sentido psíquico) (Frank, 
2004). La sucede, entonces, una concepción normativa de la culpabilidad, conforme a 
la cual la culpabilidad es, no el juicio psicológico, sino el juicio de reproche realizado al 
sujeto que ha realizado el hecho antijurídico cuando le era exigible obrar conforme a 
él (Roxin, 1992). Esta concepción normativa de la culpabilidad se ha mantenido intacta 
en lo relativo a su componente valorativo y no psicológico, pero ha sido superada en su 
contenido por la concepción finalista que apartó de la culpabilidad la parte subjetiva del 
hecho que pasó al tipo penal, y dejó en ella sólo las condiciones normativas que permiten 
atribuir el hecho al autor (Mir Puig, 2004). 

En este punto, sin embargo, no nos interesa tanto la cuestión de los elementos 
de la culpabilidad (que identificaremos después) como el comprobar que en todas estas 
primeras posiciones acerca de la misma la cuestión de su fundamento material se derivaba 
de principios retributivos y giraba en torno a la idea del “poder actuar de otro modo”. En 
efecto, bien por situar en la culpabilidad el contenido de la voluntad del sujeto, bien por 
quedar la culpabilidad como el reproche normativo al autor, el reproche de culpabilidad se 
basa hasta aquel entonces en la idea de que la infracción de las normas jurídicas sólo será 
personalmente reprochable a su autor cuando éste haya podido actuar de modo distinto a 
como lo hizo, esto es, cuando haya podido actuar de modo conforme al deber. Por tanto, 
el fundamento de la culpabilidad se estructura sobre la idea de que el sujeto puede actuar 
de otro modo distinto a como lo hizo, lo cual supone la remisión a un problema mucho 
más complejo como es el del libre albedrío. Y es que si se afirma que el fundamento de la 
culpabilidad reside en la posible exigencia al sujeto de que se comporte de forma diferente 
a como lo hizo, ello exige como presupuesto que el sujeto debe poder actuar libremente, 
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en el sentido de que su conducta no está determinada, pues si así fuera, difícilmente 
podría justificarse castigar al sujeto por realizar un comportamiento diferente al exigido. 

El problema no es baladí, dado que la Ciencia, por mucho que haya avanzado [por 
ejemplo, en genética humana (Peris Riera, 2003)], ha sido todavía incapaz de demostrar 
si un hombre concreto, en una situación concreta, pudo actuar de un modo distinto a 
aquél en que efectivamente actuó. De hecho, las técnicas neurocientíficas, a las que nos 
referiremos más adelante, tan sólo “describen la situación del sujeto en el momento en que 
se llevan a cabo dichos tests, pero no proporcionan ninguna prueba del pasado”; como 
máximo pueden aspirar a “proporcionar algún elemento ‘actual’ que puede ser útil para la 
reconstrucción del pasado” (Taruffo, 2013, p. 17-18). En definitiva, “no es demostrable la 
posibilidad de actuar de otro modo en el momento de la infracción” ya que “la realidad no 
se puede repetir o simular bajo las mismas circunstancias en que sucedió el hecho, u otras 
similares, a fin de poder concretar las alternativas de actuación del sujeto que hubieran 
podido tener lugar en el pasado” (Weißer, 2013, p. 156). 

Es muy contundente Hassemer (2011, p. 11) al respecto cuando afirma al respecto 
lo siguiente: 

No existe un conocimiento suficiente para justificar el juicio de que un ser 
humano pudo actuar de otro modo en la situación en la que cometió el hecho. 
Si se recuerda el concepto, bien fundamentado y radicalmente restrictivo, de la 
verdad procesal, y se añaden las distorsiones institucionales que se proyectan 
sobre la averiguación de la verdad en los procesos penales reales, hasta llegar 
a la práctica de los acuerdos entre acusación y defensa previos al juicio oral en 
cuanto forma de bloqueo sistemático de esa búsqueda de la verdad, se hace 
evidente que la posibilidad de la constatación de un poder actuar de otro modo 
situacional es una mentira vital de los penalistas; una mentira que ellos son los 
primeros en creer.

La discusión se reduce tradicionalmente, por tanto, a si la conducta del ser humano 
está determinada o bien sigue las pautas del libre albedrío (Gimbernat Ordeig, 1990). Al 
respecto es innegable reconocer que produce rechazo la idea de que se está castigando 
sobre la base de una indemostrable presuposición de libertad de la voluntad. Pese a ello, 
los defensores de la posición libre arbitrista clásica recuerdan que, o se presupone que el 
hombre es libre, y se le castiga por las infracciones de las normas que libremente comete, 
o se presupone que no lo es, y entonces no tiene en absoluto sentido un sistema penal 
basado en la motivación o en la función de prevención general, donde se impongan normas 
para que los sujetos se comporten respetándolas y respetando con ello los valores que 
protegen. Es decir, si no se presume, sino que se niega categóricamente el libre albedrío, las 
garantías propias del Estado de Derecho parecerían desprovistas de sentido, e, incluso, la 
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misma idea de Estado de Derecho sería absurda, pues, en una sociedad gobernada según 
la hipótesis determinista, no tendría siquiera por qué haber Derecho o, cuanto menos, no 
un Derecho justo, sino un mero Derecho impuesto. 

Por ello hay autores que consideran que el concepto de culpabilidad sigue siendo 
válido si se entiende que la sanción penal incluye un reproche ético-social para definir ese 
gran segundo momento de la Teoría Jurídica del Delito, el juicio de culpabilidad realizado 
en concreto al sujeto sobre si le era exigible un comportamiento conforme a la norma y, 
por tanto, se le puede imputar el comportamiento antijurídico. 

En ello se puede identificar una cierta huida de la posición libre arbitrista clásica 
por parte de la mayoría de la doctrina penal ante la “crisis del libre albedrío”: si no se 
puede probar el libre albedrío, habrá que buscar otro fundamento para la culpabilidad o, 
incluso, sustituir la culpabilidad por otro elemento que permita el reproche (Vives Antón, 
2003). En efecto, un importante sector doctrinal, fundamentalmente representado por 
las tesis alemanas de Roxin y Jakobs, y que han seguido autores en nuestro país como 
Gimbernat Ordeig (1990 y, más recientemente, 2013), Luzón Peña (2012) o Mir Puig 
(2015), cuestiona el concepto de culpabilidad por hallarse fundado materialmente en el 
libre albedrío, y buscan nuevas instituciones sustitutivas de la culpabilidad, tales como la 
responsabilidad (Roxin, 2001). No se trata, en realidad, tanto de sustituir la culpabilidad 
como de otorgarle otro fundamento. 

Tiene sentido, por tanto, una normativización de la culpabilidad que se asiente 
sobre la idea de la responsabilidad personal o “subjetiva” que contemple la responsabilidad 
por la “causación culpable del hecho desvalorado” o antijurídico y la consecuente 
responsabilidad jurídica consistente en la imposición de consecuencias (penales y civiles) 
por ello (Molina Fernández, 2000), incluyendo la consideración de aquellos casos en los 
que el sujeto no posee tales condiciones de responsabilidad. Pero tampoco puede negarse 
que la construcción de dichas categorías normativas deberá realizarse sobre presupuestos 
fácticos relacionados con los fines de un Derecho penal de un Estado social y democrático 
de Derecho. Es decir, habrá que acudir a la realidad para saber, por ejemplo, que no 
puede imputarse la infracción de una norma al sujeto que no la conoce, o para determinar 
qué enfermedades mentales y en qué grado pueden dar lugar a la imputabilidad. En este 
sentido podrían entenderse las palabras de Torío López (1985, p. 299) cuando criticara 
la abstracción característica de la teoría actual de la culpabilidad y pretende superarla 
reivindicando una individualización de la misma que deberá realizarse 

atendiendo a las posibilidades y capacidades del autor concreto, tomando en 
cuenta su formación, profesión, educación, posibilidades económicas, situación 
familiar, para enjuiciar en tal sentido concreto la conexión personal real existente 
entre él y el hecho tipificado como delito. 
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1.3 ACERCA DEL CONTENIDO DE LA CULPABILIDAD COMO CATEGORÍA 
DOGMÁTICA

Así, pues, el fundamento de la culpabilidad marca la estructura de la norma y 
su sistemática y, ésta, el contenido de la categoría dogmática de la culpabilidad dentro 
de la Teoría del Delito. Concretamente puede afirmarse que ésta viene predeterminada 
por la posición que se mantenga en el plano previo de la antijuridicidad. Así, pues, si 
concibiéramos la antijuridicidad como objetiva lesión o puesta en peligro de un bien 
jurídico, es claro que el dolo y la culpa no podrían ser considerados como elementos del 
tipo de injusto, sino como formas de la culpabilidad. Por el contrario, si nos inclinamos 
por concebir la antijuridicidad, como somos partidarios, como incluyente del desvalor de 
acción y de los elementos subjetivos dolo e imprudencia, hay que entender que dolo y 
culpa son elementos del tipo y que, por el contrario, forman parte de la culpabilidad los 
siguientes elementos: 

•  La imputabilidad, o capacidad de culpabilidad. Si la culpabilidad es un reproche 
personal que se basa en que el autor podía hacer lo que el Derecho esperaba 
de él y no lo hizo, hay que demostrar que el sujeto entendía la norma, y que 
podía actuar conforme a esa comprensión.

•  El conocimiento de la significación antijurídica de la conducta. El Estado puede 
exigir un comportamiento, cuando éste se conozca, y puede reprochar el actuar 
en contra de sus normas, sólo si el sujeto conocía la norma.

•  Finalmente, la exigibilidad forma parte de la culpabilidad, pues si no se le puede 
exigir al sujeto en concreto un determinado comportamiento, tampoco se le 
puede imputar el contrario.

En consecuencia, el juicio de culpabilidad queda constituido por la imputabilidad o 
capacidad de culpabilidad, por el conocimiento de la antijuridicidad y por la exigibilidad, 
con sus correspondientes aspectos o dimensiones negativas. Así, pues, el núcleo del 
contenido de la culpabilidad está formado por la infracción de las obligaciones dimanantes 
de la norma de deber. La existencia de un deber se halla vinculada a su exigibilidad, pues 
para que algo pueda ser exigido a un sujeto en particular, es necesario, en primer lugar, 
que pueda exigirse a cualquiera que se halle en idénticas circunstancias, y, en segundo 
lugar, que el sujeto sea capaz de llevarlo a cabo. Ello se expresa diciendo que el autor de 
un hecho típicamente antijurídico infringe la norma de deber y es, por tanto, culpable, 
cuando pudo actuar de modo distinto a como lo hizo. 
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2 AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN NEUROCIENTÍFICA, LIBERTAD Y 
CULPABILIDAD JURÍDICO-PENAL

2.1 HALLAZGOS NEUROCIENTÍFICOS Y LIBERTAD HUMANA

A partir de este momento nos centramos en dar parte de los enormes los hallazgos 
que las Neurociencias en particular han presentado en los últimos años (logrados a través de 
una gran variedad de nuevas técnicas y métodos de experimentación, tanto morfológicos 
como funcionales), tan grandes que se ha llegado al punto de utilizar denominaciones como 
“revolución neurocientífica” (Rubia Vila, 2009) para referirse a los mismos. A su rebufo han 
surgido posiciones intelectuales defensoras de un “determinismo neurológico” (Gil Martínez, 
2013) o “neurodeterminismo” como subespecie del tradicional determinismo científico 
(Ramos Vázquez, 2013). Pero si bien es cierto que las tesis deterministas sobre la libertad 
humana han visto cómo las Neurociencias han aportado “un mayor soporte empírico” 
para el debate (Feijoo Sánchez, 2012b) frente a las posiciones libre arbitristas, nosotros 
preferimos dar más protagonismo a posiciones doctrinales intermedias o moderadas, 
como la del eminente Profesor Emérito de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento 
de la Universidad de California (Los Ángeles), Joaquín Fuster. Dicho autor, rechazando el 
determinismo y el libertarismo extremos, reconoce desde el “compatibilismo” filosófico o 
“humanista” (Demetrio Crespo, 2013) al que parece adscribirse, que los propios avances 
de la Neurociencia cognitiva o del conocimiento muestran que “el determinismo y el 
reduccionismo radicales han dejado de ser los faros que guiaban nuestro discurso” y que, en 
la actualidad, “nuestro conocimiento del cerebro humano está abierto a alojar la libertad” 
(lo cual no quiere decir que “el libre albedrío pueda reivindicar en el cerebro ninguna plaza 
de soberanía en forma de entidad diferenciada o conjunto de mecanismos neurales”), en el 
sentido de “capacidad para actuar como agentes causales libres, bien que con limitaciones 
físicas y éticas” (Fuster, 2014, p. 21-22 y 24-25). Así, el médico y filósofo catalán trata de 
explicar en una de sus principales aportaciones científicas, escrita originalmente en inglés 
(2013), “cómo la interacción funcional entre el cerebro y el entorno surge la libertad y cuál 
es la posición de la corteza prefrontal en dicha interacción” (Fuster, 2014, p. 28).

El caso es que es tan grande la entidad del material empírico que nos han aportado 
las Neurociencias (y mucho más nos seguirán aportando) que es inevitable y obligado 
tomar en consideración sus hallazgos en este punto. No en vano hemos reconocido 
anteriormente que (conforme a nuestra propia concepción normativizada del fundamento 
de la culpabilidad jurídico-penal basada la idea de responsabilidad personal o subjetiva ante 
la infracción de expectativas normativas), en el proceso de valoración y análisis jurídico de 
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la culpabilidad, resulta necesario acudir a la realidad, esto es, a los elementos empíricos 
demostrables a través del método científico, para identificar aquellos casos en los que 
el sujeto tiene afectadas, o directamente no posee, las condiciones de responsabilidad 
personal o subjetiva exigibles para el reproche ético-social de su conducta antijurídica y 
la consecuente imposición de una pena, que sería en su caso atenuada en cuanto a su 
gravedad, o incluso reemplazada por una medida de seguridad.

Conocer “los efectos del trastorno cerebral en la libertad y responsabilidad 
personales” es del máximo interés “no sólo para el científico cerebral sino también, y de 
forma más categórica, para el juez”, con el objetivo de “saber qué pasó en el cerebro del 
individuo que infringió la ley tan descaradamente, y hasta qué punto fue personalmente 
responsable de su transgresión” (Fuster, 2014, p. 301). O, dicho de otro modo, “las 
neurociencias, mediante la aportación de imágenes neuronales, permitirán a los jueces 
‘visualizar’ mejor el funcionamiento anormal del cerebro de algunos sujetos” (Feijoo 
Sánchez, 2012b, p. 138). En definitiva, como apunta Feijoo Sánchez (2012a, p. 16), “un 
mejor conocimiento de determinados procesos neurológicos puede permitir ampliar el 
alcance de los conflictos que no tienen que ser resueltos con una pena porque el autor no 
puede ser hecho responsable de su injusto”, lo cual puede ser especialmente útil, en su caso, 
para llevar a cabo “un replanteamiento de los umbrales o ámbitos de la inimputabilidad”. 
Con otras palabras: “un mejor conocimiento del funcionamiento del cerebro y mejores 
instrumentos para saber lo que sucede en el cerebro de una persona tendrán como 
consecuencia una ampliación del alcance del art. 20 CP” (Feijoo Sánchez, 2012b, p. 138). 

Así, comencemos por reseñar que, a raíz de los grandes avances de las Neurociencias, 
ha surgido incluso una nueva rama o disciplina dentro de las Ciencias Jurídicas llamada 
“Neuroderecho” [con el previo surgimiento de la “Neuroética” en el ámbito de la Filosofía 
(Cortina Orts, 2013), que se encargó por un tiempo del análisis de las cuestiones legales, 
junto a las éticas y sociales, suscitadas por las investigaciones sobre el cerebro humano 
(García Deltell, 2013)], cuyo origen terminológico se data en la publicación en 1991 de un 
trabajo en la revista científica “Neuropsychology” en el que, con el título “Neuropsicólogos” 
y Neuroabogados” (Taylor, Harp y Elliott, 1991, p. 293-305), se abordaban “las relaciones 
entre medicina, neuropsicología, rehabilitación y Derecho”; aunque Narváez Mora (2014) 
destaca que el libro colectivo “Neuroscience and the Law” (Garland, 2004) marca “un 
punto de inflexión” en el año 2004, pues es a partir de ese momento cuando “la creación 
y aplicación de pautas jurídicas pueden guiarse por descubrimientos neurocientíficos 
punteros”. Puede ser así conceptuado el Neuroderecho como “aquella rama del Derecho 
que debe estar conectada con la neurobiología y psicología moderna y que permite tener 
claramente en cuenta los fundamentos biológicos de la conducta del ser humano, en 
las múltiples dimensiones que atañen a las regulaciones normativas y que no son sino 
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la regulación de la conducta humana sobre bases científicas” (González de la Garza, 
2013, p. 68). Se propone como una “labor fundamental” de esta nueva disciplina para 
consolidarse como tal “el estudio de los casos prácticos neuroéticos en la jurisprudencia” 
y, en particular, en el ámbito del Derecho Penal (García Deltell, 2013, p. 923). Y, por 
supuesto, es inevitable, como a continuación vamos a ver, que en el debate científico que 
se dirima dentro del “Neuroderecho” ocupe un lugar central la cuestión sobre “la libertad 
y el determinismo”, en la medida en que “los sistemas normativos solo tienen sentido si el 
interlocutor es capaz de comprender tanto las normas como las consecuencias que estas 
implican” (García Deltell, 2013, p. 923).

Pues bien, el origen del interés por estas cuestiones se encuentra en los experimentos 
realizados por Benjamin Libet a mediados de la década de los setenta y ochenta del siglo 
pasado (Libet, 1985; Libet, Gleason, Wright y Pearl, 1983; Libet, Wright y Gleason, 1983), 
en los que se prueba “que la parte de la corteza que ejecuta una acción se activa unos 
200 milisegundos antes que la intención consciente de realizar esa acción” (Fuster, 2014, 
p. 213). Tales experimentos fueron repetidos posteriormente por otros investigadores 
“con variaciones aprovechando mejores condiciones para la experimentación y los 
procedimientos de medición por otros neurobiólogos y neurocientíficos” (recogidos en 
Frisch, 2012, p. 27-28). Conforme a los mismos se pudo concluir que 

el cerebro ‘se pone en marcha’ para realizar una determinada acción antes de 
que seamos conscientes de haber tomado la decisión correspondiente, de lo 
que suele inferirse (1) que nuestra decisión consciente no tiene efecto causal 
en la acción realizada y (2) que la sensación o impresión de actuar libremente y 
a consecuencia de nuestra decisión consciente es un efecto causal de la propia 
actividad cerebral (González Lagier, 2013, p. 26-27).

Porciúncula Neto (2014, p. 217-218) dirige unas “observaciones gramaticales sobre 
los experimentos pioneros” de Benjamin Libet. Por un lado considera que tal investigador es 
“partidario de una especie de criptocartesianismo” al concebir – aquí el autor se basa en la 
interpretación de Bennett y Hacker (2003) sobre el pensamiento de Libet – como una acción 
voluntaria precisamente lo contrario (“una acción involuntaria”), ya que “un movimiento 
corporal que es causado por un deseo, no es una acción voluntaria” (Porciúncula Neto, 
2014, p. 218). Por otro lado denuncia que Libet incurre en “una falacia mereológica” 
[mereología “es la parte de la Lógica que estudia las relaciones entre las partes y el todo” 
(Ramos Vázquez, 2013, p. 141)] al sugerir que “nuestro cerebro decide realizar una acción 
antes de que tengamos conciencia” de la misma, de tal modo que así se está atribuyendo 
“a una parte del hombre (en este caso el cerebro) algo que le corresponde como a un 
todo”, ya que “sólo podemos asignar predicados psicológicos al hombre; sólo nosotros 
decidimos, pensamos, creemos, etc.” (Porciúncula Neto, 2014, p. 218). 
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El brillante penalista brasileño hace extensiva esta doble crítica a autores que 
sostienen “posiciones bastante próximas a las Libet”, como los neurocientíficos alemanes 
Roth o Singer. Es precisamente frente a los planteamientos de estos últimos investigadores, 
junto a Prinz, respecto a los cuales se han dirigido las más contundentes y afiladas críticas 
desde la doctrina penalista alemana y española. Y es que estos hallazgos experimentales, 
y otros posteriores en el mismo sentido, han llevado a algunos neurocientíficos como los 
citados a pretender extraer conclusiones directamente aplicables a la dogmática jurídico-
penal, atacando “la sostenibilidad del Derecho Penal y como lo conocemos que tiene 
como presupuesto necesario de la pena la culpabilidad por el hecho” (Feijoo Sánchez, 
2012a, p. 14).

Ante ello, la doctrina penalista se ha visto obligada a tener que dar su opinión 
sobre sus posibles repercusiones para la culpabilidad jurídico-penal con poquísimas 
voces entusiastas y, por el contrario, con una mayoría escéptica y muy crítica. En efecto, 
la práctica unanimidad de la doctrina penalista alemana y española se ha soliviantado 
frente a los planteamientos en cierto modo provocadores (Feijoo Sánchez, 2012a) del 
psicólogo Wolfgang Prinz, el neurobiólogo Gerhard Roth, y el neuropsicólogo Wolf Singer 
[participando de ellos en España autores como Francisco Rubia (2013, p. 185-190)], para 
quienes es incompatible con los conocimientos aportados por la Neurociencia aceptar 
que “el ser humano es más o menos libre cuando toma decisiones” y que “dispone de 
la capacidad de tomar otra decisión distinta a la que ha adoptado” (Frisch, 2012, p. 29). 
Sintéticamente, para estos autores, “no hacemos lo que queremos, sino que queremos lo 
que hacemos”3. Con mayor detalle, vienen a considerar que 

en la medida en la que no existe escisión entre mente y cerebro y que nuestra 
actuación consciente representa una ínfima parte de nuestra actividad cerebral, 
todos estamos determinados en nuestros comportamientos por procesos que no 
podemos controlar y de los que, por tanto, no se nos debería hacer responsables 
en la medida en que no hacemos lo que decidimos, sino que decidimos lo que 
vamos a hacer de todas maneras (bien sea elogiable o delictivo) (Feijoo Sánchez, 
2012c, p. 224). 

Así, pues, para ellos, “los procesos inconscientes determinan aquello de lo que 
somos conscientes” y “los actos voluntarios son una consecuencia de procesos inconscientes 
a los que la conciencia tiene un acceso limitado y que son conducidos emocionalmente por 
nuestro sistema límbico (ganglios basales, amígdala, etc.)” (Feijoo Sánchez, 2012c, p. 224).

3 Así lo afirma Prinz: “Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun” (http://www.zeit.de/
zeit-wissen/2011/06/Entscheidungsfreiheit).
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Son muchas las objeciones que se han dirigido frente a estos razonamientos, pero 
también contra la metodología misma de los experimentos “tipo Libet” que han servido 
de base para formular los mismos. En mi opinión, una de las más convincentes es (o era, 
como veremos) la de que tales experimentos “sólo abarcan un escaso ámbito de decisiones 
que no es representativo para muchas de las decisiones relevantes para el Derecho Penal”, 
pues todos ellos “van referidos a sucesos breves, decisiones que se adoptan en un corto 
espacio de tiempo sin gran reflexión” (Frisch, 2012, p. 50), consistentes en “movimientos 
corporales básicos como mover un dedo o una mano” (Feijoo Sánchez, 2012b, p. 93) y 

en situaciones en que resulta indiferente qué movimiento realizar, por lo que lo 
único que parecen demostrar es que las conductas simples que no requieren una 
deliberación basada en un balance de razones son, en cierto sentido, “mecánicas” o 
automáticas, lo que en realidad no es sorprendente (González Lagier, 2013, p. 28). 

Así, pues, se considera que estas investigaciones no reproducen “la complejidad 
valorativa y moral de las decisiones que es preciso adoptar en la vida social” (Feijoo 
Sánchez, 2012b, p. 93) y, en especial, no contemplan el análisis de la capacidad de un 
ser humano para desviarse o acatar el “deber derivado de una norma” (Frisch, 2012, p. 
50). En definitiva, se afirma que estos experimentos “descartan la deliberación, por lo que 
no estudian acciones potencialmente libres” (Soler Gil, 2009), ya que “para hablar de 
libertad, es necesario que existan razones con las que el sujeto pueda deliberar, porque la 
voluntad se configura en el curso de las deliberaciones”; esto es, “las razones que tenemos 
para actuar influyen en nuestras actuaciones, y eso es lo que hace posible asegurar que la 
experiencia de la libertad es racional” (Molina Galicia, 2013, p. 56). 

No obstante los científicos advierten que en la actualidad, asumiendo que “ante una 
situación potencialmente delictiva un sujeto puede tomar la dirección punible, mientras 
otro la puede soslayar” (Delgado García, 2013, p. 9-10), parecen estar en condiciones de 
superar estas carencias de los experimentos “tipo Libet”. La razón es que han incorporado 
recientemente a sus investigaciones “el estudio experimental de la toma de decisiones, 
tanto desde el punto de vista de las estructuras cerebrales participantes en dichos 
procesos electivos, como de los mecanismos neuronales que hacen posible la elección en 
circunstancias personales, ambientales y sociales más o menos definidas”, presentándolas 
a efectos experimentales como “ambiguas o de difícil solución” (Delgado García, 2013). 
A pesar de ello, reconocen que, aun contando ya con “abundante literatura científica” al 
respecto, “se sabe algo de los centros neuronales” relacionados con los “procesos electivos 
de toma de decisiones” (que ya han localizado e identificado), pero todavía “muy poco de 
los mecanismos neuronales que intervienen en los mismos” (Delgado García, 2013, p. 9). 

En cualquier caso, a pesar de las críticas que se le han dirigido, es innegable que, como 
apunta Fuster (2014, p. 213), la prueba ofrecida por Libet en su momento, aunque “conjetural”, 
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es “sólida y goza de aceptación general pese a las objeciones de los dualistas a la insinuación –no 
planteada por Libet, en todo caso4– de la no existencia de libre albedrío consciente”. En realidad, 
se puede decir que lo que ha ocurrido es que “se han sacado conclusiones precipitadas de 
experimentos como los de Libet, mediante discursos que se ha comprobado que tenían saltos 
lógicos carentes de apoyo científico” (Feijoo Sánchez, 2012c, p. 228) y que han considerado 
que el determinismo se imponía indudablemente sobre el libre arbitrismo, cuando el propio 
precursor de este tipo de experimentos ha negado tal extremo expresamente5.

Es de reseñar que, sea por éstas u otras objeciones (Frisch, 2012; González 
Lagier, 2013; Pérez Manzano, 2012), como advierte Feijoo Sánchez, algunos de estos 
neurocientíficos parece que “están asumiendo que es posible desarrollar una teoría de 
la culpabilidad jurídico-penal compatible con las últimas aportaciones científicas” (Feijoo 
Sánchez, 2012c, p. 228). Así, desde posiciones compatibilistas entre Neurociencias y 
Ciencias Sociales como la que reconoce expresamente sostener el propio Feijoo Sánchez 
(2012c), podemos aceptar siguiendo a otro autor compatibilista como Fuster (2014) que, 
desde el conocimiento científico más actual del cerebro humano y aplicando el “ciclo 
percepción/acción (PA)”6, al ubicar la libertad en la corteza cerebral, y no ya en entidades 

4 En efecto, en un posterior trabajo publicado en 1999, Libet deja constancia de que de sus 
experimentos se habían obtenido datos suficientes para poder afirmar la existencia de libertad 
de voluntad, consistente en una muy corta fracción de tiempo entre el momento en que el 
sujeto toma de consciencia de la decisión y el momento en que se produce el envío de la señal 
neuronal para ejecutar el movimiento, tiempo suficiente para decidir ejecutar la decisión o 
descartarla, vetarla. Así lo explica el propio Libet: “Potentially available to the conscious function 
is the possibility of stopping or vetoing the final progress of the volitional process, so that no actual 
muscle action ensues. Conscious-will could thus affect the outcome of the volitional process even 
though the latter was initiated by unconscious cerebral processes. Conscious-will might block or 
veto the process, so that no act occurs” (1999, p. 51-52).

5 Así lo expresó Libet (1999, p. 56): “My conclusion about free will, one genuinely free in the non-determined 
sense, is then that its existence is at least as good, if not a better, scientific option than is its denial by 
determinist theory. Given the speculative nature of both determinist and non-determinist theories, why 
not adopt the view that we do have free will (until some real contradictory evidence may appear, if it ever 
does). Such a view would at least allow us to proceed in a way that accepts and accommodates our own 
deep feeling that we do have free will”.

6 El “Ciclo percepción/acción (PA)” se define como el “procesamiento cibernético circular de información 
en la adaptación del organismo a su entorno durante una conducta secuencial con objetivo. En él, ciertos 
cambios ambientales suscitan estímulos que son analizados por estructurales sensoriales, las cuales inducen 
al sistema nervioso a producir respuestas reactivas ante estos cambios, lo que genera nuevos cambios 
exteriores, y así sucesivamente. El flujo de procesamiento de este ciclo adaptativo se corresponde con un 
flujo de feedback anticíclico que va de estructuras motoras a sensoriales, a fin de acelerar el proceso de 
ajuste y preparar dichas estructuras sensoriales para el cambio esperado, autoinducido. En el ser humano, 
el ciclo PA conlleva que las cortezas perceptual (posterior) y ejecutiva (frontal) se engranen sucesivamente 
a través del entorno. Un diálogo es un ejemplo vívido de dos PA en acción, donde un interlocutor es el 
‘entorno’ del otro” (Fuster, 2014, p. 350).
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míticas como “la conciencia y el libre albedrío deliberado”, en realidad se está “dotando al 
individuo de más libertad, no de menos”, en tanto “la corteza ‘sabe’ más de lo que creemos 
que sabe, y puede ‘imaginar’ más de lo que creemos que imagina”, ya que “almacena 
un inmenso caudal de información perceptual pasada, mientras en su seno la corteza 
prefrontal puede recombinar esa información para generar una riqueza inagotable de 
potenciales cógnitos de acción”7; así, pues, para este autor, “la libertad individual consiste 
en la capacidad para recombinar cógnitos perceptuales y ejecutivos en la corteza del ser 
humano sano” (Fuster, 2014, p. 48).

Se puede decir, pues, siguiendo a Nieva Fenoll (2013, p. 182-183), que “sí existe 
la libertad, pero no es como creíamos”, en el sentido de que “nuestras decisiones pueden 
ser fruto de nuestra morfología cerebral y de las necesidades adaptativas del cerebro según 
las vivencias personales que van pasando por nuestra vida”, pero 

esos impulsos no son ni omnicomprensivos ni unívocos, en el sentido de que 
la respuesta a un estímulo tiene diversas posibilidades igualmente elegibles, 
y además es posible que nuestro cerebro carezca de respuesta ante algunas 
situaciones. 

De este modo, para dicho autor, “la libertad consistiría en el simple uso de nuestro 
cerebro, no reprimido por los impulsos mayoritarios, o al menos no sancionado por ser 
diferente del resto”.

2.2 LA CULPABILIDAD JURÍDICO-PENAL A LA LUZ DE LOS HALLAZGOS 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO: LIBERTAD HUMANA Y 
RESPONSABILIDAD

Como concluye Feijoo Sánchez (2011, p. 21), pese a que los avances de las 
Neurociencias 

nos alejan más de una hipótesis indeterminista en la medida en que nos muestran 
nuestros cerebros como ‘mecanismos determinados’, la idea de responsabilidad 
no se tiene que ver necesariamente modificada porque es de naturaleza 

7 Un “cógnito”, concepto formulado por el propio autor con anterioridad (Fuster, 2003), es un “recuerdo o 
elemento de conocimiento en forma de red de ensamblajes neuronales corticales asociados que representan 
los componentes de este recuerdo o elemento de conocimiento. Así pues, los cógnitos son redes que varían 
mucho en cuanto al tamaño, están repartidos por extensiones muy variables de la corteza de asociación, 
comparten nódulos componentes (rasgos constituyentes) y exhiben un encaje generalizado de cógnitos 
pequeños en otros mayores” (Fuster, 2014, p. 351).
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adscriptiva de acuerdo con reglas que tienen que ver con la configuración 
valorativa o normativa de la sociedad, es decir, conforme a criterios estrictamente 
normativos de imputación 

de tal modo que se puede decir que muchos neurocientíficos “no han tenido en 
cuenta que la responsabilidad no es un hecho natural, sino un fenómeno social”.

Quizá en esta línea comparativa entre lo natural y lo social como objeto de estudio, 
se puede traer a colación la ácida y muy acertada crítica de Busato (2014, p. 75), que 
considera que es evidente que “las ciencias naturales han evolucionado muchísimo en 
sus instrumentos de investigación, pero sus objetivos permanecen siendo los mismos”, 
mientras que “las ciencias sociales, que han perseverado en la especulación dialéctica y 
en la contraposición de ideas como instrumentos que siempre han sido y siguen siendo 
utilizados, han modificado sustancialmente, y para mejor, sus objetivos”.

Una de las destacadas excepciones es Fuster (2014, p. 276), quien reconoce que la 
responsabilidad es inseparable de la libertad y que ambas tienen “grados”: para él “somos 
libres en la medida en que el cerebro, más concretamente la corteza cerebral, tiene la 
opción de realizar una acción u otra”, pero “no somos del todo libres en la medida en 
que las opciones son limitadas, y, por tanto, en la medida en que el cerebro tiene límites”, 
pero también, en lo que nos interesa ahora, “en la medida en que la sociedad en la que 
vivimos impone sus propios límites”. Y es que no hay que perder de vista que, como apunta 
Molina Galicia (2013, p. 57), “la responsabilidad se concibe como una interacción entre 
personas, como un contrato social, que refleja la norma que sale de uno o más agentes 
que interactúan dentro de un contexto social”. De este modo, “quien transgrede las 
prohibiciones” consensuadas socialmente “tendrá, en principio, la responsabilidad legal 
derivada de la transgresión” (Weißer, 2013, p. 156). Porque “ser responsable equivale a 
dar cuentas ante uno mismo y ante los demás por cada decisión tomada”, ya que “‘somos 
dueños’ de cada decisión y de la responsabilidad que la acompaña, y esta propiedad es 
proporcional a la libertad que tenemos para tomar esta decisión” (Fuster, 2014, p. 294).

No obstante, 

el problema se plantea cuando […] se produce un desequilibrio entre libertad 
y responsabilidad. O cuando las dos disminuyen mucho […] debido a una 
enfermedad cerebral. Para hacerlo de manera científica necesitaríamos una 
métrica fiable: sin embargo, la ciencia cerebral no nos procura medidas 
precisas ni de libertad ni de responsabilidad: en el mejor de los casos, puede 
proporcionarnos estimaciones aproximadas basadas en lo que conocemos de 
la fenomenología de las enfermedades cerebrales – es decir, del estudio de la 
conducta y los estados mentales de los pacientes. En todo caso, el problema se 
complica por el hecho de que los síntomas mentales y conductuales son muy 
variados, fruto de las interacciones de muchas variables, algunas imponderables 
o inconscientes (Fuster, 2014, p. 299-300). 
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El reconocimiento de lo anterior demuestra, en definitiva, que 

las investigaciones de los neurocientíficos que pretenden modificar las 
concepciones sociales sobre la imputación de la culpabilidad y la imposición de 
penas se encuentran todavía en una fase demasiado inicial como para revolucionar 
completamente nuestro sistema social (Feijoo Sánchez, 2012b, p. 94)

lo que hace que permanezca plenamente vigente un Derecho Penal propio 
de un Estado social y democrático de Derecho orientado a la prevención general de 
comportamientos delictivos sobre la base de la responsabilidad personal o subjetiva por 
el hecho. Y ello porque “si se admite el concepto de culpabilidad […] se basa en una 
atribución normativa de responsabilidad por las acciones ilícitas que deriva de un consenso 
social, esa concepción también es defendible desde la perspectiva neurocientífica” (Weißer, 
2013, p. 165). No puede ser de otro modo. 

En definitiva, no podemos perder de vista como penalistas que “nos encontramos en 
una fase inicial de un campo”, el de la investigación neurocientífica, “al que le queda mucho 
terreno por explorar” como, por ejemplo ofrecer “una explicación global del funcionamiento 
del cerebro” (Feijoo Sánchez, 2012b, p. 102), que es la que pretende ambiciosamente lograr 
un equipo de investigadores encabezados por Rafael Yuste8, Profesor de Ciencias Biológicas 
y Neurociencia en la Universidad de Columbia (New York) que ideó el “megaproyecto” 
BRAIN (“Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies”)9, el cual obtuvo 
una importantísima financiación del Gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de 
Barack Obama, y cuyo objetivo es obtener una fotografía dinámica del funcionamiento de 
nuestro cerebro para entender mejor cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo recordamos 
(Alivisatos et al., 2013). Es indudable que se cierne sobre nosotros “el futuro del cerebro” (Rose, 
2005), el cual se erigirá en “el verdadero eje alrededor del que gire el universo y los modos 
técnicos de aproximarse o percibir la realidad” (Ruiz Martínez-Cañavate, 2015, p. 1251).

Ante ello, estamos en sintonía con la postura abierta o “permeable de autores 
como Feijoo Sánchez (2012b, p. 103), para quien “el Derecho Penal no puede quedar 

8 Quien ya ha apuntado las posibles consecuencias de sus investigaciones para la responsabilidad penal 
en una entrevista concedida al diario “El Mundo” en el año 2014. En concreto, ante la pregunta “Pero 
si todas nuestras acciones se deben a disparos de neuronas, ¿cómo afrontamos el problema de atribuir 
responsabilidad a una persona por cometer un crimen?”, su respuesta fue la siguiente: “No sabemos 
todavía cómo contestar a esa pregunta, pero estoy convencido de que la Neurociencia va a cambiar nuestra 
manera de percibir la responsabilidad criminal, porque transformará la definición de lo que consideramos 
normal y anormal o patológico en el cerebro, y por tanto de la responsabilidad de un individuo por sus 
comportamientos” (http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/22/532cbff722601d4a188b4583.html).

9 https://www.braininitiative.nih.gov/.
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completamente al margen de estas evoluciones”, pero debe mantenerse respetuosamente 
a la expectativa de sus resultados, actitud que cabría esperar también de las Neurociencias 
“cuando se trata de configurar las bases de cualquier sistema social de imputación”, que es 
nuestra tarea. Y en esa línea es evidente que, como apunta Pérez Manzano (2011, p. 6), 
“los datos de las investigaciones neurocientíficas pueden ser útiles para la racionalización 
del Derecho penal al contribuir a definir el espectro posible de efectos-fines de la pena”, 
no obstante lo cual 

la selección concreta de cuál o cuáles de entre ellos deben fundamentar en 
general el Derecho penal, o específicamente la pena, no puede realizarse sólo a 
partir de los datos –neurocientíficos o no– relativos al funcionamiento o eficacia 
de la pena y del Derecho penal; se trata de una decisión valorativa que depende 
del propio modelo constitucional de configuración social que es el Estado social 
y democrático de Derecho.

que es el Estado social y democrático de Derecho.

Por lo pronto, hay quien vaticina (Ruiz Martínez-Cañavate, 2015, p. 1264-1265) que 
“los hallazgos en el campo neurocientífico afectarán” al “modo de percibir la imputabilidad”, 
en la medida en que 

respaldarían que la tendencia psíquica a reaccionar con una sanción justa 
proporcionada sería producto de viejos mecanismos filogenéticos que acontecen 
en el cerebro –the neural basis of economics decisión-making in the ultimtum 
game– y que estos mecanismos serían eficientes para la estabilidad social –
neurobiology of punishment. 

De este modo se afirma que “se abre un interesante ámbito de relación futura entre 
la neurobiología del castigo y la ciencia del Derecho Penal” con una “recíproca influencia” 
que podría concretarse, sin ir más lejos, “en la redefinición de medios”, como podría ser “el 
tránsito de la pena a la medida preventivo-especial y, dentro de ésta, al protagonismo del 
tratamiento terapéutico neurológico, como forma sustitutiva de la sanción penal pura”. Eso 
está por ver. Y adoptando las correspondientes cautelas cuando se trate de intervenciones 
para la “mejora” de la condición mental humana (“enhancement”) (Pérez Manzano, 2011; 
Merkel, 2013; Romeo Casabona, 2013). Pero no es descabellado pensar en esos términos 
y no tenemos que cerrarnos a hacerlo. 
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CRIMINAL LIABILITY OF PARLIAMENTARY GROUPS?
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RESUMO

Os grupos parlamentares não receberam nem no âmbito penal, tampouco no âmbito 
constitucional, a mesma atenção que os partidos políticos tiveram, embora os primeiros sejam, 
de forma paradoxal, responsáveis por materializar o direito de participação política que os 
cidadãos têm consagrado no artigo 23.1 da Constituição Espanhola. Diante desse panorama, 
no presente trabalho, pretendemos dar a resposta ao seguinte questionamento: é possível 
alcançar a intervenção do ius puniendi também aos grupos parlamentares, como ocorre 
desde 2013 com os partidos políticos, tendo em vista a sua especial função institucional? E, 
se a resposta for positiva, sob quais argumentos se poderia declarar essa responsabilidade? 
Quais as penas que poderiam ser impostas? Quais os delitos que se poderia imputar aos 
grupos parlamentares? E, em que momento se extinguiria a referida responsabilidade? 

Palavras-chave: Grupos Parlamentares. Natureza Jurídica. Responsabilidade Penal. 
Consequências Acessórias. Tipos Delitivos.

ABSTRACT

The parliamentary groups have not received neither in the constitutional field nor in the field of 
criminal law, the same attention as political parties, although the first ones are – paradoxically –, 
the responsible of materializing the citizens constitutional right of political participation, enshrined 
in art. 23.1 of the Spanish Constitution. Due to the above, in the present work we pretend to 
give answer to the next question: can ius puniendi reach parliamentary groups as it happens 
since 2013 with political parties, due to their special institutional set-up? In that case, we will 
analyze under what assumptions could such liability be declared, what kind of penalties could be 
imposed, what crimes could be attributed to them, and at what point such liability would cease.

Keywords: Parliamentary Groups. Legal Nature. Criminal Liability. Criminal Offences. 
Ancillary Consequences.
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INTRODUÇÃO

Nos perguntamos, antes de iniciar a redação deste artigo ou, por melhor dizer, o que 
nos impulsionou a realizá-lo e, já que os partidos políticos são entes puníveis penalmente, 
porque os grupos parlamentares2 não o são? E, se for afirmativa a resposta, por meio de 
qual sistema (dentre eles o Código Penal) se poderia, eventualmente, responsabilizá-los3. 
Com efeito, a pesar de que os grupos parlamentares não tenham sido objeto de uma 
ampla “juridificação” (diferentemente do que acontece com os partidos políticos), como 
resulta evidente, os grupos parlamentares foram convertidos no epicentro da atividade das 
Câmaras. Essa circunstância levou-nos a considerar se os grupos parlamentares deveriam, 
ou não, ser entes penalmente puníveis. 

Sobretudo, pretendemos com o presente trabalho abordar questões principais que 
envolvem a possibilidade de atribuir responsabilidade criminal aos grupos parlamentares. 
Nesse sentido, um dos aspectos mais controvertidos é a natureza jurídica dos grupos 
parlamentares, de modo que, se tais grupos são considerados órgãos das Câmaras (isto é, 
órgãos constitucionais), isso levaria a concluir que esses entes são “inimputáveis”. Ou, se 
os grupos parlamentares foram imputáveis, quais seriam as consequências jurídicas que 
eventualmente poderia aplicar, e sobretudo, essas consequências jurídicas seriam aplicadas 
diretamente ao grupo, ou, iriam ser dirigidas ao partido político que os grupos estão 
vinculados. Por outro lado, o fato destes entes exercerem funções “públicas”, poderia ser 
um obstáculo insuperável no momento de atribuir responsabilidade penal, pois produziria 
afetação a direitos fundamentais (como os contemplados nos artigos 23.1 e 2 CE). Não 
obstante, se a conclusão for pela possibilidade da responsabilidade penal dos grupos 
parlamentares, será necessária a análise de qual sistema é aplicável ao caso, realizando a 
análise de se o sistema será condicionado a ter, ou não, personalidade jurídica. 

Por fim, faremos referência aos tipos penais que se possam “imputar” aos grupos 
parlamentares, e sobre a possível inconstitucionalidade de algumas penalidades contidas no 
ordenamento jurídico, bem como sobre a sucessão de grupos parlamentares, no que se refere 
à transmissão de responsabilidade criminal para os grupos parlamentares que irão sucedê-los.

2 No âmbito local (Administração Regional, Conselhos, Conselhos Insulares e Conselhos Municipais) dos 
grupos parlamentares recebem a denominação de grupos políticos, pois as Câmaras em que eles habitam 
não são parlamentos.

3 Cabe recordar que, como consequência da dissolução dos partidos políticos HB-EH-Batasuna e ANV/
EAE, declararam-se também dissolvidos os grupos parlamentares destes. Entretanto, deve-se ter presente 
que tal procedimento de ilegalização de partidos se concluiu em virtude do disposto na Lei Orgânica de 
Partidos Políticos, que, como manifestou o Tribunal Constitucional em sua sentença 48/2003, de 12 de 
março, não tem natureza penal.
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1 NATUREZA JURÍDICA DOS GRUPOS PARLAMENTARES

Para avaliar se os grupos parlamentares podem ser sujeitos à responsabilidade 
penal, é essencial abordar uma questão de obrigatória referência quando se analisa uma 
instituição de Direito, qual seja, a natureza jurídica desta. Portanto, o tópico a seguir 
tratará em expor, em síntese (sem pretender abordar esta questão detalhadamente, como 
a doutrina constitucionalista o faz), trazendo como vem sendo a interpretação da doutrina 
e jurisprudência sobre os grupos parlamentares.

1.1 TESE

Necessário advertir, inicialmente, como faz Sanz Pérez, que “não é indiferente a 
opção que se adote sobre a natureza dos grupos parlamentares”4. Desse modo, a análise 
da natureza jurídica, nos permitirá saber a quem atribuir a responsabilidade criminal. 
Logo, a resposta ao citado questionamento, dependerá da definição sobre se os grupos 
parlamentares são entes autônomos ou são como órgãos (ou parte) de alguma outra 
“coletividade”. E, por fim, definir se é possível atribuir responsabilidade criminal aos grupos 
parlamentares, a depender da conclusão a que se chegar sobre a natureza jurídica. 

Nesse sentido, uma das posições que vem sendo defendida por parte doutrina5, é 
no sentido de considerar os grupos parlamentares como órgão da Câmara que eles atuam6.

De outro vértice, a corrente doutrinária majoritária7 tem defendido que os grupos 
de parlamentares formam parte dos partidos políticos que possuem vinculação ideológica8. 

4 SANZ PÉREZ, Á. L. La tensión individuo-grupo: los grupos parlamentarios y el Tribunal Constitucional (la 
naturaleza pendiente). Cuadernos Manuel Giménez Abad, n. 1, 2011, p. 72.

5 Vid. bibliografia citada em GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia representativa de partidos y grupos 
parlamentarios. Madrid: Congreso de los Diputados, 1996, p. 243 (nota de rodapé 35). MORALES ARROYO, J. 
M. Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 
320-321. SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos parlamentarios. Madrid: Congreso de los Diputados, 1989, p. 293 (nota 
de roda pé de página 7). Y PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, N. Los grupos parlamentarios. Madrid: Tecnos, 1989, 
p. 148-149 (nota de rodapé de página 20). Também parece ocorrer a referida tese ALONSO DE ANTONIO, J. 
A.; ALONSO DE ANTONIO, A. L. Derecho Parlamentario. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 2000, p. 101.

6 Vid., sobre as principais críticas que já recebeu a teoria, PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, N. Los grupos... 
Op. cit., p. 148-153.

7 Vid., em defesa desta posição, RAMÍREZ JIMÉNEZ, M. Teoría y práctica del grupo parlamentario. Revista 
de Estudios Políticos, n. 11, 1979, p. 22-26. bibliografía citada em SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. 
cit., p. 330 (nota de roda pé de página 72 y 74). PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, N. Los grupos... Op. cit., 
p. 144 (nota de rodapé de página 2). Também parece inclinar por esta postura RIPOLLÉS SERRANO, M. 
R. Grupos parlamentarios. In: RIPOLLÉS SERRANO, M. R.; MARAÑÓN GÓMEZ, R. (Coord.). Diccionario 
de términos de derecho parlamentario. Madrid: La Ley; Wolters Kluwer, 2014. p. 507-508.

8 Vid., sobre as objeções que foram criadas para tais postulados, SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit.,p. 332-337.
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Entretanto, não parece que tenha sido esta a tese acolhida pelo Tribunal Constitucional e 
pelo Tribunal Supremo, que foram responsáveis por estabelecer a clara dissociação (jurídica) 
entre grupos parlamentares e partidos políticos9. Não obstante, é certo que ambos os 
Tribunais têm reconhecido, de igual modo, as indiscutíveis relações de dependência que 
se estabeleceram entre eles10. Essa realidade inegável foi destacada por constitucionalistas, 
cientistas políticos e sociólogos11. Sem olvidar, esta é a chave para definir a natureza política 
dos grupos parlamentares (como extensão dos partidos) e outra, bem diferente, sua natureza 
jurídica (que sem nenhuma dúvida propunha a distinção entre ambos)12.

Destarte, a maioria dos autores13 assinala que os grupos parlamentares são 
associações14 – entendimento acolhido pelo Tribunal Constitucional em suas sentenças 
36/1990, de 1 de março (FJ. 1) e 10/2013, de 28 de janeiro (FJ. 3), referindo aos grupos 
como unidades em que os parlamentares “se integram e que eles mesmo constituem”. 

9 SSTC 36/1990, de 1 de março; 251/2007, de 17 de dezembro e 10/2013, de 28 de janeiro. Y SSTS 
1117/2006, de 10 de novembro (sala de penal); 54/2008, de 8 de abril (sala de penal) e 1123/2014, de 
5 de março (sala do contencioso-administrativo).     

10 SSTC 36/1990, de 1 de março; 361/2006, de 18 de dezembro e 251/2007, de 17 de dezembro. E SSTS 
1117/2006, de 10 de novembro (sala de penal); 54/2008, de 8 de abril (sala de penal) e 1123/2014, de 
5 de março (sala do contencioso-administrativo). 

11 Entre outros, JAIME CASTILLO, A. M.; MARTÍNEZ COUSINOU, G. Grupos parlamentarios y contexto 
institucional. em COLLER PORTA, X.; JAIME CASTILLO, A. M.; MOTA CONSEJERO, F. El poder político en 
España: parlamentos y ciudadanía. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2016, p. 125. CANO 
BUESO, J. De la ficción jurídica a la realidad institucional: grupos parlamentarios y representación política. 
In: BURRIEZA, F. Á. Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico – estudios en 
homenaje a la profesora Julia Sevilla. Valencia: Corts Valencianes, 2014, p. 166. PAUNER CHULVI, C. 
El estatuto de los parlamentarios en un contexto multinivel: Las relaciones entre parlamentarios, grupos 
y partidos. Revista de Derecho Político, n. 78, 2010, p. 43. CABALLERO MIGUEZ, G. Comisiones, 
grupos parlamentarios y diputados en la gobernanza del Congreso de los Diputados. Revista de Estudios 
Políticos, n. 135, 2007, p. 89. CID VILLAGRASA, B. Naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios: 
el grupo parlamentario como titular de derechos y obligaciones. Asamblea: Revista Parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid, n. Extra 1, 2007, p. 180 y 185. OÑATE RUBALCABA, P.; DELGADO SOTILLOS, I. 
Partidos, grupos parlamentarios y diputados en las asambleas autonómicas. In: OÑATE RUBALCABA, P. 
(Ed.). Organización y funcionamiento de los parlamentos autonómicos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, 
p. 163-169. SANZ PÉREZ, Á. L. La naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios. Una aproximación al 
proceso de juridificación de los grupos parlamentarios. Corts: Anuario de Derecho parlamentario, n. 10, 
2001, p. 340 y 342. BALAGUER CALLEJÓN, M. L. La relación entre los grupos parlamentarios y los partidos 
políticos en el ordenamiento jurídico-constitucional español. Corts: Anuario de Derecho parlamentario, 
n. 10, 2001, p. 39-50. MORALES ARROYO, J. M. Los grupos...  Op. cit., p. 252-275. SAIZ ARNAIZ, A. 
Los grupos...  Op. cit., p. 337-340. Y PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, N. Los grupos... Op. cit., p. 68-70.

12 Assim, CANO BUESO, J. De la ficción... Op. cit., p. 167. CID VILLAGRASA, B. Naturaleza... Op. cit., p. 180. 
SANZ PÉREZ, Á. L. La naturaleza... Op. cit., p. 342-343. Y SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 338.

13 Alguns de seus expoentes são SANZ PÉREZ, Á. L. La tensión... Op. cit., p. 68-70. CARRO MARTÍNEZ. 
A. Los grupos parlamentarios. Revista de las Cortes Generales, n. 17, 1989, p. 7. Y PÉREZ-SERRANO 
JÁUREGUI, N. Los grupos... Op. cit., p. 156-157.

14 Vid. sobre os argumentos apresentados contra esta tese, GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia... Op. 
cit., p. 235-237.
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Contudo, o questionamento que se realiza no ponto é, qual é o tipo de associações 
que os grupos parlamentares são? Parte da doutrina defende que estamos diante de 
associações de “interesse público”15; para outra parcela da doutrina, estamos diante 
de uma associação de “configuração legal”16; para uma terceira corrente doutrinária, e 
majoritária, os grupos parlamentares possuem a classificação de associação “privada”17. Esta 
última interpretação tem sido expressamente aplicada na STS 1123/2014, de 5 de março 
(sala de contencioso-administrativo) em seu fundamento jurídico terceiro. Não obstante, 
para outros autores, não cabe falar de associações em sentido estrito18, embora sejam 
uma “manifestação de direito de associação”19. Por isso, para González-Juliana Muñoz 
e Saiz Arnaiz, o melhor é se referir aos grupos parlamentares como meras “uniões”20 de 
parlamentares ou “agrupação”21 deles.

Por último, alguns autores apontam para a natureza “mista” dos grupos parlamentares 
(como resultado de combinar várias das teorias citadas), apresentando os grupos, como 
órgãos dos partidos e das Câmaras22, e como associações e órgãos daquelas23, ou ainda 
como associações que se relacionam com os partidos, sendo parte, ao mesmo tempo, de 
um órgão como o parlamento24.

15 RAZQUÍN LIZÁRRAGA, M. M.; SAIZ ARNAIZ. A. Notas sobre la calificación jurídica de los grupos 
parlamentarios como asociaciones de derecho privado. In: ARNAIZ, A. S. LIZARRAGA, M. M. R. I Jornadas 
de Derecho parlamentario. Madrid: Congreso de los Diputados, 1985. v. 2, p. 1092.

16 MORALES ARROYO, J. M. Los grupos... Op. cit., p. 346.
17 NAVARRO MÉNDEZ, J. I. Los grupos parlamentarios. In: IGLESIAS MACHADO, S.; MARAÑÓN GÓMEZ, 

R. (Coord.). Manual de Derecho parlamentario autonómico. Madrid: Dykinson, 2016, p. 230. ORTELLS 
MIRALLES, A. M. La constitución de los grupos parlamentarios. Valencia: Cortes Valencianas, 2003, p. 
31. BALAGUER CALLEJÓN, M. L. La relación... Op. cit., p. 43. VÍBORAS JIMÉNEZ, J. A. Los grupos 
parlamentarios. Reflexiones sobre su regulación en España y propuestas de reforma. In: SOUTO GALVÁN, 
M. E.; SANZ PÉREZ, Á. L.; CORONA FERRERO, J. M. (Coord.). El reglamento parlamentario: propuestas 
de reforma. Santander: Parlamento de Cantabria, 2000, p. 234. SANTAOLALLA LÓPEZ, F. Derecho 
Parlamentario Español. Madrid: Nacional, 1984, p. 106. DE ESTEBAN ALONSO, J.; LÓPEZ GUERRA, L. 
El régimen constitucional español. Barcelona: Labor, 1982. v. 2, p. 110. Y TORRES DEL MORAL, A. Los 
grupos parlamentarios. Revista de Derecho Político, n. 9, 1981, p. 61.

18 CID VILLAGRASA, B. Naturaleza... Op. cit., p. 192 y 194
19 ÁLVAREZ CONDE, E. Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos, 2008. v. 2, p. 146.
20 GONZÁLEZ-JULIANA MUÑOZ, Á. Las subvenciones a los grupos políticos en las asambleas legislativas 

españolas. Revista Digital de Derecho Administrativo, n. 11, 2014, p. 90.
21 SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 327.
22 GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia... Op. cit., p. 277. GARCÍA PELAYO, M. El Estado de partidos. 

Madrid: Alianza, 1986, p. 93-94. Y ALBA NAVARRO, M. La creación de grupos parlamentarios durante 
la legislatura. Revista de Derecho Político, n. 14, 1982, p. 79-95.

23 CANO BUESO, J. Las Cortes Generales. In: AGUDO ZAMORA, M. et al. Manual de Derecho Constitucional. 
Madrid: Tecnos, 2015, p. 244.

24 Cfr. LARIOS PATERNA, M. J. Las responsabilidades de los Grupos Parlamentarios. In: PATERNA, M. J. L. 
Derecho parlamentario sancionador. Vitoria: Parlamento Vasco, 2005, p. 118-119. Nesse mesmo sentido, 
SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 348-349.
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Assim, do que se expôs até o momento, é possível deduzir que o sujeito a que 
se possa atribuir uma possível responsabilidade penal seria o próprio grupo parlamentar 
considerado como “associação”, e não o partido com que ele se identifique na Câmara 
parlamentar a que pertença.

1.2 FUNÇÃO

Apesar da maioria dos autores terem concordado, assim como o Tribunal Supremo, 
que os os grupos parlamentares são associações privadas (como anteriormente referido), eles 
têm apontado, no entanto, que os grupos parlamentares exercem funções públicas25. Ou, 
como leciona Saiz Arnaiz, funções que deveriam ser descritas, como de “relevância pública26.

O Tribunal Constitucional, por sua vez, tem destacado o papel imprescindível e 
essencial que os grupos parlamentares vem desenvolvendo em “uma atividade fundamental 
para o funcionamento dos trabalhos das Câmaras legislativas”27. Nesse sentido, como 
foi ressaltado pela jurisprudência do Alto Tribunal28, duas são as principais funções que 
desempenham estes entes: 1) as relativas à organização e ao funcionamento da Câmara, 
e; 2) as estritamente parlamentares.

Mais detalhadamente, as funções que os grupos parlamentares exercem no âmbito 
das respectivas Câmaras podem agrupar-se da seguinte forma29: a) as sobre a potestade ou 
iniciativa legislativa30 (como prestação de proposições de leis e emendas); b) o controle de 
ação do Governo (através, por exemplo, de interpelações, solicitações de comparecimento 
e monções); c) de impulso de ação desta (mediante prestação de proposiçòes não de lei 
ou solicitando a criação de comissões de investigação); d) designação de membro para 
determinados órgãos das respectivas Câmaras (Mesa, Comissões, etc.); e) organização dos 
debates e trabalhos parlamentares (pode solicitar a convocatória do Pleno, das Comissões 

25 Vid. autores citados em nota de rodapé, página 16. Y STS 1123/2014, de 5 de março (sala do contencioso-
administrativo).

26 SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 329.
27 STC 361/2006, de 18 de dezembro.
28 SSTC 64/2002, de 11 de março; 141/2007, de 18 de junho; 10/2013, de 28 de janeiro; 107/2016, de 7 

de junho; 108/2016, de 7 de junho e 109/2016, de 7 de junho.
29 Seguimos, nesta seleção de funções, os listados em NAVARRO MÉNDEZ, J. I. Los grupos... Op. cit., p. 237. 

Y SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 282.
30 Adverte-se que os entes locais carecem de capacidade legislativa, entretanto, gozam (dentro de sua 

competência) de potestade normativa e regulamentar.



141Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 135-174, jul./dez. 2017

etc.). Deve-se ter em conta, como assinala Pérez-Serrano Jáuregui31, que essas funções 
não serão sempre materializadas no próprio grupo, pois podem ser realizadas através de 
pessoa interposta, como seria o porta-voz do grupo parlamentar. Logo, a classificação 
no que se refere à autoria, na primeira hipótese citada – próprio grupo –, é denominada 
de autor “imediato”, enquanto a segunda hipótese – porta-voz – é qualificada como 
autoria “mediata”.

1.3 COMPATIBILIDADE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS GRUPOS 
PARLAMENTARES COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES “PÚBLICAS”

O primeiro obstáculo que foi constatado para poder atribuir a responsabilidade penal aos 
grupos parlamentares foi a de que esses entes foram considerados como órgãos constitucionais 
(como isso aconteceria se houvesse concluído que os grupos fazem parte das Câmaras em que 
estão integrados). Mas reiteramos novamente, não parece ser essa a consideração que recaiu 
sobre o ente dos grupos parlamentares, pois recebem o tratamento de associações privadas32. 
E, embora se considere que os grupos parlamentares são parte dos correspondentes partidos 
políticos, também a estes se poderia exigir responsabilidade penal (e não ficam excluídos do 
regime contemplado nos artigos 31 bis e concordantes do Código Penal)33. 

O único obstáculo que poderia impedir de atribuir responsabilidade penal a um 
grupo parlamentar seria o fato de que estes exerçam (como também já foi dito) funções 
de “relevância pública”. Nesse ponto, cabe trazer à cotejo da argumentação construída 
pelo Tribunal Constitucional para validar a dissolução de um partido, com fundamento 
nas causas previstas na Lei Orgânica 6/2002, de junho, de Partidos Políticos. Nesse 
sentido, o Supremo Tribunal, em sua sentença 31/2009, de 29 de janeiro, manifestou que 
o fim legítimo perseguido com a dissolução de um partido era “a garantia das funções 
constitucionalmente relevantes que são as próprias dos partidos” (FJ. 3). Desse modo, 
trazendo o que foi dito naquela sentença para o caso em estudo, diremos que a sujeição a 
responsabilidade criminal dos grupos parlamentares, responde a essa garantia das funções 
que estes entes têm consignados nas distintas normas que os regulam. 

31 PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, N. Los grupos... Op. cit., p. 103 y 107.
32 Vid. supra, II. 1.
33 Como ocorria anteriormente a entrada em vigor da LO 7/2012, de 27 de dezembro.
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No entanto, este não é o único fundamento possível para intervenção do ius 
puniendi nesse contexto. A esse respeito, não se pode olvidar que, apesar do ordenamento 
jurídico espanhol não possuir menção a isso, o artigo 11.2 da Convenção Europeia de 
Direitos Humanos permite estabelecer restrições ao direito de associação quando 

previstas por lei, e constituam medidas necessárias, em uma sociedade 
democrática, para a segurança nacional, a segurança pública, a defesa de ordem 
e a prevenção do delito, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos 
direitos e liberdade […] 34. 

De tal modo, essa menção da CEDH a “proteção dos direitos e liberdades de 
outros” (caberia incluir a participação política) e a “prevenção do delito” que se edifica, 
junto com a já referida “garantia” de suas funções, como possíveis “justificações” para que 
sustente a responsabilidade criminal dos grupos parlamentares. 

Todavia, o Tribunal Constitucional já reconheceu que os próprios grupos 
parlamentares são titulares de direitos fundamentais previstos no artigo 23.2 da CE35. 
Contudo, não se pode defender que quando um grupo parlamentar “delinque”36, ele 
está exercitando os referidos direitos. De igual modo, quando se comete um delito de 
injúrias ou calúnias, não se está atuando sob o amparo da liberdade de expressão ou 
informação. Não obstante, uma questão distinta será que, quando certas consequência 
jurídico-criminais forem acordadas nos grupos parlamentares, os direitos fundamentais de 
“outros” (basicamente dos próprios parlamentares e indiretamente dos cidadãos) serão 
afetados, o que irá desencorajar sua imposição37. Entretanto, isso não obsta para que, em 
abstrato, admita-se a referida responsabilidade. 

34 Assim, já decidido e defendido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo, em suas 
sentenças de 15 de janeiro de 2013, caso Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) c. 
España; 30 de junho de 2009, caso Herri Batasuna y Batasuna. España; e, na de 13 de fevereiro de 2003, 
caso Refah Partisi (Partido da Prosperidade) e outros c. Turquía.

35 SSTC 108/1986, de 29 de julho; 23/1990, de 15 de fevereiro; 36/1990, de 1 de março; 361/2006, de 18 
de dezembro e 10/2013, de 28 de janeiro. Se mostra contra o tal reconhecimento AUZMENDI DEL SOLAR, 
M. ¿Reconocimiento a los Grupos Parlamentarios como tales del derecho fundamental ex artículo 23.2 
CE? (Acerca de la STC 361/2006 de 18 de diciembre). Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea 
de Madrid, n. 16, 2007, p. 187-199.

36 Em sentido técnico-jurídico não se pode afirmar que os grupos parlamentares são delinquentes, por isso 
remeto ao apartado III para esclarecer os termos que a responsabilidade pode ser declarada.

37 Esta questão se trata no apartado V.
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1.4 PERSONALIDADE JURÍDICA

Outra questão também controvertida, igual ocorre com o debate acerca da 
natureza jurídica dos grupos parlamentares, é se estes gozam ou não de personalidade 
jurídica. Nesse sentido, é necessário observar o fato de que este não é um tema trivial, 
pois ao contrário do que sustenta Sanz Pérez: “a opção por uma ou outra possibilidade 
não é, desde logo, fundamental”38, optamos por uma outra solução, que irá ser aplicada 
aos grupos parlamentares no regime de responsabilidade penal nos artigos 129, 31 bis e 
ss. do CP (com as diferentes consequências jurídicas que isto implica)39.

Nesse sentido, já sustentou que: “desde o mesmo momento de sua constituição, 
uma vez cumpridos os requisitos exigidos por o regramento parlamentario, os Grupos 
gozam de completa personalidade jurídica”40. Cabe dizer, a favor de tal afirmação, que 
a Lei Orgânica 1/2002, de 22 de março, reguladora do Direito de Associação, estabelece 
em seu artigo 5.2 (como requisito para conceder personalidade jurídica a toda associação) 
a existência de um acordo de constituição, formalizado mediante a ata fundacional, 
realizado por documento público o privado (não que a associação esteja registrada). 
E, resta claro que para formação de um grupo parlamentar deve haver um acordo de 
constituição que se comunique com a Mesa da Câmara41. Nesse caso, verifica-se que 
o preceito exige que o acordo de constituição deva incluir a aprovação dos Estatutos. É 
nesse ponto que surge a principal dúvida, que cinge sobre a aquisição da personalidade 
jurídica por parte dos grupos parlamentares, pois não parece (salvo erro ou omissão de 
nossa parte) que os referidos regulamentos exigem para que estes sejam validamente 
constituídos, e muito menos fica claro se, caso o grupo credenciará aprovação dos 
estatutos (que não são os próprios estatutos), isso poderia ser inadmissível pela Mesa 
(diretoria) da correspondente Câmara42. 

Por conseguinte, embora seja pouco útil, nossa posição pessoal em relação a este fim 
coincide com a doutrina que acabamos de citar. Todavia, não tem sido a interpretação realizada 

38 SANZ PÉREZ, Á. L. La tensión... Op. cit., p. 71.
39 Vid., sobre este aspecto, III.
40 PÉREZ-SERRANO JÁUREGUI, N. Los grupos... Op. cit., p. 157. Em iguais temos, CID VILLAGRASA, B. 

Naturaleza... Op. cit., p. 204. También, RAZQUÍN LIZÁRRAGA, M. M.; SAIZ ARNAIZ. A. Notas sobre... 
Op. cit., p. 1095.

41 CID VILLAGRASA, B. Naturaleza... Op. cit., p. 193.
42 Alguns autores defenderam mesmo que os grupos parlamentares deveriam ser obrigados, juntamente com a 

constituição, a fornecer uma cópia dos Estatutos internos de funcionamento. Vid., a este respeito, VÍBORAS 
JIMÉNEZ, J. A. Los grupos... Op. cit., p. 243. Y TORRES DEL MORAL, A. Los grupos... Op. cit., p. 33.
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pelo Tribunal Constitucional43, pelo Tribunal Supremo44 e tampouco pela maioria dos autores45, 
estes rechaçaram taxativamente que os grupos parlamentarios possuem personalidade jurídica. 

2 O REGIME DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ART. 129 CP46

Com efeito, levando-se em conta a conclusão alcançada no item anterior, no sentido 
de que os grupos parlamentares carecem de personalidade jurídica, faz-se necessário, “para 
fins penais”, que o tratamento destes “entes sem personalidade”, e aqui destaca-se que trata-
se da terminologia utilizada no artigo 129 do CP, fica sujeito ao sistema de responsabilidade 
penal previsto nos artigos 29, 31 bis e seguintes do CP (destinado às pessoas jurídicas).  

2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Notadamente, a doutrina majoritária tem criticado essa dualidade47, ressaltando que a 
distinção entre entes com e sem personalidade jurídica carece de justificação48 e não é correta49; 
mas, em todo caso, atualmente encontra-se superada50. A problemática, segundo Feijóo 
Sánchez, cinge no sentido: “a maior segurança jurídica que, a priori, proporciona um critério 

43 STC 32/1985, de 6 de março.
44 SSTS de 27 de novembro de 1985 (sala do contencioso-administrativo) e 1123/2014, de 5 de março (sala 

do contencioso-administrativo).
45 Servem de exemplo, GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia... Op. cit., p. 271. MORALES ARROYO, J. 

M. Los grupos... Op. cit., p. 354. Y SAIZ ARNAIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 341-342.
46 Convém esclarecer que o art. 129 do CP não está em conformidade (como o artigo 31 bis do CP) um sistema 

de atribuição do sistema penal, mas refere-se à imposição de “consequências acessórias”. Entretanto, não 
menos certo é que as medidas previstas recaem diretamente sobre o ente sem personalidade jurídica (em 
nosso caso, o grupo parlamentar) com a concorrência de determinadas condições.

47 GALÁN MUÑOZ, A. La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: entre 
la hetero y la autorresponsabilidad. Revista General de Derecho Penal, n. 16, 2011, p. 44.

48 URRUELA MORA, A. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho 
español en virtud de la LO 5/2010: perspectiva de lege lata. In: ROMEO CASABONA, C. M.; FLORES 
MENDOZA, F. (Ed.).  Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y 
tecnológica. Granada: Comares, 2012, p. 489. 

49 CARBONELL MATEU, J. C. Responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones en torno a su 
dogmática y al sistema de la reforma de 2010. Cuadernos de Política Criminal, n. 101, 2010, p. 30.

50 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin 
personalidad y de sus directivos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 169. Y BACIGALUPO SAGESSE, S. 
Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno 
(arts. 31 bis y 129 CP). Diario La Ley, n. 7541, 2011, p. 3/18.
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formal de pessoa jurídica, e pode acabar dando lugar a soluções materialmente insatisfatórias – 
o que de fato ocorre”51. Produz-se um tratamento desigual que “encontra difícil justificação na 
mera personalidade jurídica”52. Nesse sentido, sustenta Nieto Martín, que a distinção deveria 
ter sido realizada no que toca às organizações criminosas e aqueles que desenvolvem uma 
atividade lícita (na sua maioria) e não entre entidades com ou sem personalidade jurídica53. 
Todavia, mesmo mantendo esta distinçao, como assinala Zúñiga Rodríguez, o artigo 31 bis do 
CP deveria alcançar os entes coletivos com ou sem personalidade jurídica54. 

Por outro lado, o regime do artigo 129 do CP já foi qualificado como “confuso”55, 
ao mesmo tempo que mostra uma grave “indefinição”56 e “indeterminação”57, como se 
verá na sequência. Sobretudo, Ramón Ribas mostra-se um dos principais críticos sobre 
o tema, destacando que o artigo 129 do CP possui “sensível déficit de legalidade”, pois 
“a Lei realiza uma inadmissível delegação de funções do órgão jurisdicional, o qual se 
exige que complete, ou melhor, construa, uma teoria jurídica das consequências que são 
acessórias”58. Pelo exposto, pode-se afirmar categoricamente que o artigo 129 do CP “não 
tem sentido” em nosso ordenamento jurídico atual59.

51 FEIJÓO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: DÍAZ-MAROTO VILLAREJO, 
J. (Dir.). Estudios sobre las reformas del Código Penal: (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 
3/2011, de 28 de enero). Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2011, p. 72.

52 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Montevideo; Buenos Aires: BdeF, 2010, p. 479. Y MATA BARRANCO, N. J. de la. Estructura de imputación, 
determinación de la pena, sistema de penas y correlación entre delitos y penas, otros aspectos. In: DOPICO 
GÓMEZ-ALLER, J. (Dir.). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma 
de 2009: una reflexión colectiva. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, p. 64.

53 Cfr. NIETO MARTÍN, A. Estructura de imputación y determinación de la pena, sistema de penas y 
determinación de la pena, correlación entre delitos y faltas, otros aspectos. In: DOPICO GÓMEZ-ALLER, 
J. (Dir.). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009: una 
reflexión colectiva. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, p. 109.

54 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. Las consecuencias accesorias y la extinción de la responsabilidad penal. In: 
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (Coord.). Lecciones y materiales para el estudio del Derecho 
penal. Madrid: Iustel, 2010. v. 1, p. 367.

55 BACIGALUPO SAGESSE, S. El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos. 
In: ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.; MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. B. (Coord.). Aspectos prácticos de la 
responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2010, p. 95.

56 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. Responsabilidad penal de personas jurídicas. In: ORTIZ DE URBINA GIMENO, 
I. (Coord.). Reforma penal 2010. Madrid: Francis Lefebvre, 2010, p. 38. 

57 RAMÓN RIBAS, E. Consecuencias accesorias. In: FARALDO CABANA, P. (Dir.). Comentarios a la legislación 
penal especial. Lex Nova: Valladolid, 2012, p. 131.

58 RAMÓN RIBAS, E. Artículo 129. In: QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). Comentarios al Código Penal 
español. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2016. v. 1 (artículos 1 a 233), p. 883-884.

59 CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en 
ÁLVAREZ GARCÍA, F. J.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dir.). Comentarios a la reforma penal de 2010. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 82.
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2.2 PRESSUPOSTOS PARA SUA APLICAÇÃO 

Ante ao que foi dito, faz-se necessária a análise dos requisitos exigidos no artigo 
129 do CP, para que se possa impor as consequências acessórias possíveis para um ente 
sem personalidade jurídica. 

a) Existência de Pluralidade de Elementos Pessoais e Patrimoniais60 

Ou, como a doutrina define, “pluralidade de pessoas com um fundo comum”61. 
Neste liame, Luzón Cánovas ressalta que é necessário que esse patrimônio seja 
“autônomo”62. Essas duas características referidas se darão nos grupos parlamentares, uma 
vez que os grupos são compostos de número determinado de pessoas, e dispõem de fundos 
econômicos próprios (procedentes dos subsídios que estes percebem)63.

b) Imposição Facultativa ou Preceptiva? – Estabelece o artigo 129.1 do CP que 
o juiz ou tribunal poderá impor motivadamente àquelas empresas, organizações, grupos, 
entidades ou agrupações sem personalidade jurídica, uma ou várias consequências 
acessórias, com o contido nas letras c) a g) do apartado 7 do artigo 33. É possível, também, 
acordar a proibição definitiva de levar a cabo qualquer atividade, ainda que seja lícita. Em 
consequência, a adoção das medidas mencionadas terão, ao juiz ou tribunal, o caráter 
potestativo, diferente do que acontece com o artigo 31 bis do CP, no qual a imposição da 
pena é sempre obrigatória64.

c) Lista de Delitos – O artigo 129.2 do CP destaca que as consequências acessórias 
só podem ser aplicadas nos casos em que o Código não preveja expressamente, ou 
quando se trate de delitos, que permitam atribuir diretamente a responsabilidade penal 

60 GASCÓN INCHAUSTI, F. Responsabilidad penal de las personas jurídicas: proceso penal frente a la empresa. 
In: AYALA GÓMEZ, I.; ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (Coord.). Penal económico y de la empresa 2016-
2017. Madrid: Francis Lefebvre, 2016, p. 258.

61 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad, Op. cit., p. 171.
62 LUZÓN CÁNOVAS, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la criminalidad organizada. In: 

MONTES ÁLVARO, M. Á. et al. Reforma penal: personas jurídicas y tráfico de drogas; Justicia restaurativa. 
Deusto: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2011, p. 63-64.

63 Com independência de que, como veremos mais adiante, que a LOFPP permite que os grupos possam 
transferir dinheiro para as contas dos partidos que são vinculados.

64 Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico y de la empresa: parte general. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2016, p. 580. MORALES PRATS, F. La responsabilidad penal de las personas jurídicas 
(arts. 31 bis, 31.2 supresión, 33.7, 66 bis, 129, 130.2 CP). In: QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). La reforma 
penal de 2010: análisis y comentarios. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2010, p. 67. Y SOLÉ 
RAMÓN, A. M. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: hacia una nueva regulación de la persona 
jurídica como sujeto activo del Derecho penal y del proceso penal. Revista General de Derecho Penal, 
n. 13, 2010, p. 15.
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a pessoas jurídicas. Isso faz com que o número de delitos imputáveis a um ente sem 
personalidade jurídica seja a priori maior que no caso do artigo 31 bis do CP65. Nos 
referimos, concretamente, às seguintes figuras delitivas: manipulação genética (art. 162), 
alteração de preços em concurso e leilões públicos (art. 262), obstrução da atividade de 
inspeção ou supervisão (art. 294), e delitos contra os direitos dos trabalhadores (art. 318).

Entretanto, quando as figuras delitivas não possuam previsão acerca da 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas (ex. art. 31 bis CP) aplica-se o artigo 129 do 
CP e, neste caso, abrange-se tanto às pessoas jurídica quanto os entes sem personalidade66. 
Ocorre que isso contraria o espírito do preceito que fala, em princípio, que somente os 
entes coletivos carecem de personalidade jurídica. Este fato levou o Procurador Geral do 
Estado a qualificar a referida circunstância de “antinomia normativa”67.  

d) Diferença de Critérios de Imputação em Comparação com o Modelo de 
Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas – Feijóo Sánchez argumenta que o “fato 
de conexão” aqui é: a pessoa física ou jurídica que comete o delito com a colaboração 
ou por meio de qualquer ente sem personalidade jurídica. Nesse sentido, o artigo 129 do 
CP estabelece critérios mais flexíveis que os do artigo 31 bis do CP68. Precisamente, no 
fato de que não se mencione outro critério para transferir a responsabilidade ao ente sem 
personalidade, o que levou parte da doutrina (com a qual concordamos) considerarem que 
não é possível uma remissão aos critérios previstos no artigo 31 bis do CP, uma vez que 
as cláusulas como as de “atuar em nome ou por conta de”; “no exercício de atividades 
sociais”; “pode haver violado os deveres de supervisão, vigilância e controle”; e “o benefício 
direto ou indireto”, não estão presentes69. 

65 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. Imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. In: MOLINA 
FERNÁNDEZ, F. (Coord.). Penal 2017. Madrid: Francis Lefebvre, 2016, p. 375-376. BACIGALUPO SAGESSE, 
S. Los criterios... Op. cit., p. 7. ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad... Op. cit., p. 172-173. Y 
SOLÉ RAMÓN, A. M. La responsabilidad... Op. cit., p. 14.

66 FEIJÓO SÁNCHEZ, B. El art. 129 como complemento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
In: BAJO FERNÁNDEZ, M.; FEIJÓO SÁNCHEZ, B.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Tratado de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2016, p. 306-307. Produzindo 
em tais casos uma situação paradoxal: submetendo uma pessoa jurídica a um regime próprio de um ente 
sem personalidade.  

67 Circular da Fiscalização Geral do Estado 1/2011, de 1 de junho, relativa à responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas como reforma do Código Penal efetuada pela Lei Orgânica número 5/2010, p. 58. 

68 FEIJÓO SÁNCHEZ, B. El art. 129... Op. cit., p. 269.
69 Neste sentido, RAMÓN RIBAS, E. Consecuencias... Op. cit., p. 132. CUELLO CONTRERAS, J y MAPELLI 

CAFFARENA, B. Curso de Derecho penal: parte general. Madrid: Tecnos, 2015., p. 382. ZUGALDÍA 
ESPINAR, J. M. La responsabilidad, Op. cit., p. 175. LUZÓN CÁNOVAS, A. La responsabilidad... Op. 
cit., p. 64.
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Martínez-Buján Pérez alerta que o artigo 129 do CP, ao não exigir a existência 
de um benefício para o ente sem personalidade jurídica, isso pode significar, em alguns 
casos, que mesmo que este ente seja “vítima do delito”, pode ser imposta a ele alguma 
consequência acessória prevista no artigo 129 do CP70.

Tampouco enumera o artigo 129 do CP, como se faz para as seções a) e b) do artigo 
31 bis do CP, as pessoas físicas que podem originar a transferência da responsabilidade 
penal para o ente sem personalidade jurídica. Tal circunstância levou González Tapia a 
considerar que bastará, para que isso ocorra, a mera associação da pessoa física para o 
referido coletivo. Mesmo no caso de o crime ter sido cometido graças à colaboração do 
ente sem personalidade, de modo no qual, em uma interpretação lato sensu do termo 
“colaboração”, não seria necessário que nem isso ocorresse. O autor acrescenta que o 
crime cometido pelo indivíduo pode ser consumado e tentado, e também pode ser tratado 
como uma simples conduta de participação71.

e) Déficit de Critérios de Imputação e a Extensão aos Entes sem Personalidade 
dos Delitos Previstos para as Pessoas Jurídicas – Em sentido diverso à tese anteriormente 
exposta, alguns autores têm defendido, mesmo que de maneira controversa, uma aplicação 
de pressupostos que abarcam o sistema de responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
quando se impõe alguma das consequências acessórias previstas no artigo 129 do CP.72 

Alguns autores defendem que deveriam ser extensíveis os “fatos de referência” que 
detalha o artigo 31 bis do CP, a saber: a) que se trata de um delito cometido 

por um representante legal ou por aqueles que atuando individualmente ou 
como integrantes de um órgão da pessoa jurídica, estão autorizados para tomar 
decisões em nome da pessoa jurídica, ou ostentam faculdades de organização 
e controle dentro dela

estes agiram “em nome ou por conta delas, e em seu benefício direto ou indireto”, 
e b) que quando o delito seja realizado por alguma das pessoas que estão submetidas a 
autoridade das mencionadas anteriormente, e tenha ocorrido “por ter violado gravemente 
os deveres de supervisão, vigilância e controle de sua atividade atendidas as concretas 

70 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal... Op. cit., p. 578.
71 GONZÁLEZ TAPIA, M. I. Las consecuencias accesorias del art. 129: la nueva responsabilidad penal 

de los entes sin personalidad jurídica. In: PALMA HERRERA, J. M. (Dir.). Procedimientos operativos 
estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica. Madrid: Dykinson, 2014, p. 62.

72 Se bem acabamos de sustentar que os critérios de imputação que contemplam o regime de responsabilidade 
penal das pessoas jurídicas não podem estender aos entes sem personalidade jurídica (isso violaria o princípio 
da legalidade) se trata, ao nosso juízo, de uma situação que deveria se corrigir no futuro, pois como também 
dissemos anteriormente (vid. supra, III.1) a existência de ambos os “modelos” resulta difícil de se manter.
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circunstâncias do caso”, sempre que o delito produza, “no exercício da atividade social 
e por conta e em benefício direto e indireto das mesmas”73. Outros autores propuseram 
que deveria se observar as regras de determinação das penas descritas no artigo 66 bis do 
CP para acordar qualquer das medidas a que o artigo 129 do CP faz referência74. 

Não faltam aqueles que apostam por uma assimilação necessária, no caso em 
questão, de ambos os critérios75.

Por sua vez, Fuente Honrubia propõe ter como referência, no momento de impor 
as consequências acessórias do artigo 129 do CP, determinadas circunstâncias atenuantes 
(contempladas no atual artigo 31 quatro CP) como: a) colaborar na investigação do fato; 
reparação ou diminuição do dano causado; e, b) correção dos defeitos de organização 
que possibilitaram a execução do delito76. Em relação à esta última, Gómez-Jara Díez 
considera fundamental que 

os critérios relativos ao devido controle, ao funcionamento dos programas de 
cumprimento ou medidas eficazes de prevenção e detecção do delito como 
causas de extinção ou ao menos atenuação da responsabilidade, etc., sejam 
igualmente operativos no âmbito do 129 CP77.

f) Existência de uma condenação prévia: conditio sine qua non? – A diferença do 
artigo 31 do CP, em que se contempla a possibilidade de declarar penalmente responsáveis 
a pessoa jurídica “ainda quando a pessoa física específica não tenha sido responsabilizada, 
ou não tenha sido possível dirigir o processo contra ela”, o artigo 129 do CP não prevê 
uma cláusula parecida. No entanto, a maioria da doutrina entende em exigir, para impor as 
consequências acessórias do artigo 129 do CP, a existência de uma condenação anterior78, 

73 CORCOY BIDASOLO, M. Consecuencias accesorias (arts. 129-129 bis). In: CORCOY BIDASOLO, M.; 
GÓMEZ MARTÍN, V. (Dir.). Manual de Derecho penal, económico y de empresa. Parte general y parte 
especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. v. 2, p. 184. Y FUENTE HONRUBIA, F. de la. Las consecuencias 
accesorias del art. 129 del Código Penal. In: ÁLVAREZ GARCÍA, F. J.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dir.). 
Comentarios a la reforma penal de 2010. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 165.

74 FEIJÓO SÁNCHEZ, B. El art. 129... Op. cit., p. 275. Y CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la. Responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en el Derecho español. In: CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la (Dir.). Responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2013, p. 85.

75 ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. Responsabilidad penal de las personas jurídicas: cuestiones materiales. In: 
AYALA GÓMEZ, I.; ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (Coord.). Penal económico y de la empresa 2016-
2017. Madrid: Francis Lefebvre, 2016, p. 200.

76 FUENTE HONRUBIA, F. de la. Las consecuencias... Op. cit., p. 165.
77 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Sujetos sometidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: 

BANACLOCHE PALAO, J.; ZARZALEJOS NIETO, J.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales. Madrid: La Ley; Wolters Kluwer, 2011, p. 59.

78 Vid., por todos, CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la. Responsabilidad... Op. cit., p. 85.
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seja de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica79. Embora esta última opção não 
é defendida por todos, pois para um setor, as “consequências acessórias” só podem ser 
aplicadas se houver condenação de uma pessoa física80.

No entanto, alguns autores já defenderam sua aplicação, apesar do fato de que 
as pessoas físicas que cometeram o crime “foram removidas da ação da justiça ou foram 
declaradas isentas de responsabilidade criminal por qualquer das causas previstas nos arts. 
20.1, 2, 3 e 6 e 14.3 do Código Penal”81.

g) Outros Requisitos Materiais – Segundo Feijóo Sánchez, não basta comprovar 
que a pessoa física ou jurídica cometa o delito internamente, com a colaboração ou por 
meio de qualquer ente sem personalidade jurídica, para incidir nas medidas do artigo 
129 do CP; senão que, sobretudo, deverá acreditar na perigosidade objetiva do ente e 
fundamentar o prognóstico da periculosidade que justifique a aplicação das medidas82. Para 
Zugaldía Espinar, a justificação da adoção das consequências acessórias deveriam seguir 
apoiando-se (conforme previsto anteriormente no art. 129 do CP) sobre a necessidade 
para prevenir a continuidade da atividade delitiva e seus efeitos83. Propõe García Arán que, 
por tratarem-se de medidas próximas ao confisco dos princípio gerais que inspiraram esta 
figura, deveriam ser aplicáveis de forma supletiva;84 como, por exemplo, o critério de não 
prejudicar terceiros de boa fé que não tenham intervindo no fato delitivo85.

h) Questões Processuais – As consequências acessórias devem estar consignadas na 
sentença condenatória (nunca em fase de execução);86 e somente se farão efetivas quando 
a sentença se tornar definitiva, e não da execução da sentença imposta87; e, a sentença 

79 BACIGALUPO SAGESSE, S. Las consecuencias accesorias del delito. In: LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. 
(Coord.). Introducción al Derecho penal. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2015, p. 414. 
ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad, Op. cit., p. 173. Y RAMÓN RIBAS, E. Consecuencias... 
Op. cit., p. 133.

80 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal... Op. cit., p. 578. CUELLO CONTRERAS, J y MAPELLI 
CAFFARENA, B. Curso... Op. cit., p. 382-383. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. Las consecuencias... Op. cit., p. 
366. SOLÉ RAMÓN, A. M. La responsabilidad... Op. cit., p. 15. Y MORALES PRATS, F. La responsabilidad... 
Op. cit., p. 67.

81 FUENTE HONRUBIA, F. de la. Las consecuencias... Op. cit., p. 165.
82 FEIJÓO SÁNCHEZ, B. El art. 129... Op. cit., p. 270. Em sentido parecido, FUENTE HONRUBIA, F. de la. 

Las consecuencias... Op. cit., p. 165.
83 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad, Op. cit., p. 174.
84 GARCÍA ARÁN, M. Art. 129. In: CÓRDOBA RODA, J.; GARCÍA ARÁN, M. (Dir.). Comentarios al Código 

Penal: parte general. Madrid: M. Pons, 2011, pp. 975-976.
85 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad, Op. cit., p. 175.
86 Íbid., p. 174-175.
87 SOLÉ RAMÓN, A. M. La responsabilidad... Op. cit., p. 18.
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imposta ao autor do delito foi cumprida, não significa que a consequência acessória deva 
cessar (extinguir)88. Devendo-se regir, segundo Zugaldía Espinar, pelas regras da prescrição, 
incorrendo em violação do atestado de culpa; e, devendo-se abonar o cumprimento das 
consequências impostas como medida cautelar89.

De outro vértice, Gascón Inchausti propõe aplicar aos entes sem personalidade, 
mutatis mutandis, das mesmas garantias processuais que as pessoas jurídicas gozam (como 
destinatárias do regime dos artigos 31 bis e ss do CP)90, pois invocando a LEC (de aplicação 
subsidiária) é reconhecida a capacidade para ser parte (art. 6.2). Assim, 

embora sua ausência de personalidade impede formular a ela uma imputação 
ou uma acusação em sentido estrito, o processo penal pode produzir uma 
sentença que contenha algumas consequências acessórias que afetem de modo 
direto, e obriga assegurar que seja respeitado o direito a um julgamento justo 
das entidades e aos seus titulares91.

Em conclusão, não podemos mais compartilhar plenamente a opinião daqueles 
autores que advogam por realizar uma interpretação extensiva do artigo 129 do 
CP quanto aos pressupostos materiais e processuais contidos nos artigos 31 bis e 
relacionados do CP. Embora isso não impeça de reconhecer que tais interpretações 
(pode-se dizer sugestões) dificilmente combinam com o teor literal do artigo 129 do 
CP, que nada diz a respeito. De qualquer modo, tal como expressa Ramón Ribas, tudo 
parece indicar que 

o juiz ou tribunal decidirá aplicar efetivamente, escolhendo intuitivamente a 
medida e, em seu caso, a duração, embora desconheça se o que aplica tem 
natureza retributiva ou preventiva e se a entidade afetada, ainda que carente 
de personalidade jurídica, se faz verdadeiramente merecedora da medida. 
Um fato de terceiro que determinará que também ela seja alcançada pelo 
Direito Penal92.

88 Idem.
89 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad, Op. cit., p. 175-176.
90 Vid., sobre este particular, BAJO FERNÁNDEZ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Derechos procesales 

fundamentales de la persona jurídica. In: BAJO FERNÁNDEZ, M.; FEIJÓO SÁNCHEZ, B.; GÓMEZ-JARA 
DÍEZ, C. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cizur Menor: Thomson Reuters; 
Aranzadi, 2016, p. 313-344.

91 GASCÓN INCHAUSTI, F. Responsabilidad... Op. cit., p. 258.
92 RAMÓN RIBAS, E. Artículo... Op. cit., p. 882.
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3 DELITOS “IMPUTÁVEIS”

A lista de delitos que podem “atribuir-se” a um grupo parlamentar destaca-se 
por entender-se que seriam suscetíveis de cometidos dentro do grupo parlamentar, com 
a colaboração ou por meio desses entes, os seguintes delitos: descoberta, divulgação e 
invasão de informações confidenciais informatizadas (art. 197 quinquies); fraude (art. 
264 quarter); lavagem de capitais (art. 302.2); crimes contra a Fazenda Pública e contra 
a Seguridade Social (art. 319 bis); delitos contra os direitos dos trabalhadores (art. 318); 
corrupção (art. 427); tráfico de influências (art. 430); delitos de ódio e incitação (art. 510 
bis); associação ilícita (art. 520); organização e grupos criminais e organização e grupos 
terrorista (art. 570 quater) e financiamento do terrorismo (art. 576)93.

Dentre os delitos citados, realizaremos especial análise ao delito de fraude de 
subsídios e uma análise sobre uma possível realização do delito financiamento ilegal.

3.1 FRAUDE DE SUBSÍDIOS

O art. 308.1 do CP pune a obtenção de subsídios ou auxílio das Administrações 
Públicas em uma quantidade, ou por um valor superior a 120 mil euros, quando se induz 
ou mantém em erro a administração sobre as condições para sua concessão ou se houver 
a ocultação dos impedimentos para concessão do subsídio ou auxílio. Esta modalidade 
dificilmente poderá ser cometida quando se trate de um grupo parlamentar, pois os 
subsídios se concedem por meio de um procedimento direto94 em que é atribuído a cada 
grupo uma quantidade acordada pelo órgão competente para isso (seguindo as diretrizes 
que marquem os correspondentes regulamentos ou leis)95.

93 Contempla a lista de delitos: tráfico ilegal de órgãos (art. 156 bis.3); relativos à manipulação genética (art. 
162); trata de seres humanos (art.177 bis.7); prostituição, exploração sexual, corrupção de menores (art. 
189 bis); frustração de execução (art. 258 ter); alteração de preços em concursos e leilões públicos (art. 
262); contra a propriedade intelectual e industrial, ao mercado e aos consumidores (art. 288); negativa 
à atuação de inspeção (art. 294); financiamento ilegal dos partidos políticos (art. 304 bis.5); contra os 
direitos dos cidadãos estrangeiros (art. 318 bis.5); urbanização, construção ou edificação não autorizadas 
(art. 319.4); contra os recursos naturais e o meio ambiente (art. 328); relativos às radiações ionizantes (art. 
343.3); riscos provocados por explosivos e outros agentes (art. 348.3); contra a saúde pública (art. 366); 
tráfico de drogas (art. 369 bis); falsificação de moeda (arts. 386.4 e 5); e falsificação de cartões de crédito 
e débitos e de cheques de viagem (art. 399 bis).

94 GONZÁLEZ-JULIANA MUÑOZ, Á. Las subvenciones... Op. cit., p. 98.
95 Normalmente constituem em uma quantidade fixa para cada grupo e outra variável segundo o número 

de membros que integrem o referido grupo parlamentar.
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A segunda seção do referido preceito refere-se a um suposto de “apropriação 
indébita” 96 de subsídios ou, se preferir, de “desafetação dos fundos aos fins de subsídios”97, 
sancionado-se aquele que 

na prática de uma atividade financiada total ou parcialmente com fundos das 
Administrações públicas os aplique uma quantidade superior a cento e vinte mil 
euros a fins distintos daqueles para os que os subsídios ou auxílio foi concedida [...]. 

Esta será a consequência da conduta delitiva em que se possa “incidir” o grupo 
parlamentar. No entanto, quais são os fins a que se deve destinar todo subsídio concedido a 
um grupo parlamentar? Com efeito, o Tribunal Constitucional decidiu no seguinte sentido: 

resulta evidente que a finalidade das diversas classes de subsídios, estabelecidas 
em benefício dos Grupos Parlamentares, não é outra que a de facilitar a 
participação de seus membros no exercício das funções institucionais da 
Câmara a que pertencem, para o qual se é dado aos Grupos [...] dos recursos 
econômicos necessários98. 

Ademais, questiona-se, em qual momento o delito se consuma99? A este respeito, e 
após a reforma operada pela LO 7/2012, o art. 308.2 CP já não contém mais a cláusula que 
fazia referência a “quando as condições estabelecidas falham alterando substancialmente 
os fins para que os subsídios foram concedidos”, portanto, será suficiente para consumar 
o delito, quando se destinar os fundos recebidos para outros fins que não sejam aqueles 
para os que se concederam100.

Todavia, em todos os casos em que os grupos não dão o uso correspondente 
aos subsídios que recebem, é dizer, para o cumprimento das funções que estes devem 
desenvolver101, pode-se falar que está se cometendo um delito de apropriação indébita 
de subsídios, de modo que se questiona se é possível exigir responsabilidade do grupo 

96 GÓMEZ RIVERO, C. El fraude de subvenciones. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 335.
97 MORALES PRATS, F. Art. 308. In: QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). Comentarios al Código Penal Español. 

Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2016, p. 667.    
98 SSTC 214/1990, de 20 de dezembro; 15/1992, de 10 de fevereiro e 141/2007, de 18 de junho.
99 Mestre Delgado entende que não cabe a tentativa em separado segundo o art. 308 CP. Vid. MESTRE 

DELGADO, E. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. In: LAMARCA PÉREZ, C. 
(Coord.). Delitos: la parte especial del Derecho penal. Madrid: Dykinson, 2016, p. 565. 

100 Entretanto, para Gómez Rivero, “deve manter-se implícito o requisito de que o não cumprimento se refira 
a uma condição tão relevante que altere os fins para o que foi concedido o auxílio”. Vid. GÓMEZ RIVERO, 
C. Artículo 308. In: GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.). Comentarios prácticos al Código Penal. Cizur Menor: 
Thomson Reuters; Aranzadi, 2015. v. 1, p. 803.

101 Vid. II.2. 
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parlamentar. E a resposta deve ser afirmativa, exceto em um caso: não será crime quando 
a conduta consistente em transferir dinheiro (procedente dos subsídios concedidos) do 
grupo parlamentar ao partido político com os quais estão vinculados. Isso porque, como 
consequência da classificação contida no artigo 2.1. e) da Lei Orgânica 8/2007, de 4 de 
julho, sobre financiamento dos partidos políticos, permite aos partidos a recepção de 
fundos provenientes dos diversos grupos parlamentares que eles possuem. Ao nosso juízo, 
tal previsão (ou melhor, este privilégio) carece de justificação, em que (se não fosse por tal 
circunstância) constituiria um claro exemplo de conduta delitiva subsumível ao artigo 308.2 
do CP102. Ademais, haverá delito nos casos que, a título ilustrativo, parte do subsídio (ou 
todo) custear as férias dos membros do grupo, ou para pagar os honorários de advogado 
que definem como um companheiro de partido denunciado por corrupção, ou a fazer 
uma reforma na residência de algum componente do grupo etc. 

Entretanto, a diferença desses exemplos citados não oferece dúvidas. Ocorre 
que não se pode dizer o mesmo (assim nos parece) nos casos em que, por exemplo, 
se utilize o dinheiro para apresentação de um livro, ou para organizar um simpósio na 
própria Câmara, embora não se relacionem com as funções representativas (entre outras) 
a que estes exercem. Desse modo, parece que o destino dos referidos auxílios deva ser a 
contratação de assessores, a tarefa de realizar relatórios e pareceres dos especialistas etc., 
e não aqueles outros que acabamos de mencionar.

Em outro sentido, convém destacar, como faz o artigo 308.4 do CP que 

para a determinação da quantidade indevidamente paga estará ao ano civil 
e deverá se tratar de subsídios ou auxílio obtidas para o fomento da mesma 
atividade privada subsidiadas, mesmos que procedam de distintas administrações 
ou entidades públicas. 

Isso significa, em primeiro lugar, que não será possível apreciar, nesse âmbito, um 
delito continuado103, porque para determinar a quantidade que se foi destinada a “outros 
fins, tal cálculo deverá ficar circunscrito ao ano civil. Em segundo lugar, 

a aplicação a fins distintos deverá comprometer, ao menos 120.000 euros, que 
provenham exclusivamente do financiamento pela Administração, de maneira 

102 Note-se que deixar proibida (para o partido) a obtenção de fundos através de seus grupos parlamentares, 
ademais do referido delito de apropriação indébita de subsídios, poderia imputar-se outros de financiamento 
ilegal de partidos, dado que o art. 304 bis 4 CP, em relação com o art. 5.1.c) LOFPP, castiga aqueles entes 
sem personalidade jurídica que façam doações a um partido.

103 GALLEGO SOLER, J. I. Art. 308. In: CORCOY BIDASOLO, M.; MIR PUIG, S. (Dir.). Comentarios al Código 
Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 1086-1087.  
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que a conduta típica não pode computar todos os fundos que, parcialmente 
provenham do setor privado104. 

Em terceiro lugar, no caso dos grupos parlamentares, a alusão de que o preceito a 
subsídios ou auxílio obtidos para o fomento da mesma atividade privada subsidiada, deve-
se entender, como referida ao mesmo destino que se concede os subsídios (por exemplo, 
contratar pessoa de confiança), e não ao fato de que os grupos parlamentares realizam 
atividade privada, posto que não é desta maneira que ocorre105. E, em quarto lugar, só 
é possível somar a quantidade desviada referente a um ano se o montante corresponde 
aos subsídios aos quais foi concedido para o mesmo fim106 (requisito que cumpre todos 
os subsídios e auxílios que são concedidos aos grupos parlamentares e, que não é outro 
senão possibilitar o funcionamento dos trabalhos das Câmaras legislativas). 

Por fim, deve-se recordar que a conduta descrita no art. 308.2 CP não será criminosa 
para quem realizar o reembolso, conforme mencionado na seção 5 deste mesmo preceito107 
e, portanto, o grupo parlamentar ficaria isento de responsabilidade criminal.

3.2 FINANCIAMIENTO “ILEGAL” DE GRUPOS PARLAMENTARES? 

A diferença do que acontece com o artigo 304.5 bis do CP, que permite condenar 
todo o partido político que seja financiado ilegalmente, não existe uma previsão semelhante 
aos grupos parlamentares. Outrossim, faz-se necessário descartar, prontamente, que 
aplicação deste preceito ao nosso caso constituiria um claro exemplo de analogia que 
atentaria contra o princípio da legalidade.108

104 MORALES PRATS, F. Art... Op. cit., p. 667.
105 Já foi reiterado que os grupos parlamentares são associações privadas que exercem funções de relevância 

pública. 
106 QUERALT JIMÉNEZ, J. J. Derecho penal español: parte especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 883.
107 Art. 308.5 CP: “se entenderá realizado a reintegração a que se refere o apartado 1 e 2 quando o perceptor 

do subsídio ou auxílio realize a devolução dos subsídios ou auxílios indevidamente recebidos ou aplicados, 
acrescidos de juros desde o momento que receberam, e realize antes de ser notificado quanto a iniciação 
da autuação de comprovação ou controle em relação a referidos subsídios ou auxílios, ou, em caso de que 
tais autuações não produzirem efeitos, antes do Ministério Fiscal, o Advogado do Estado ou o representante 
da Administração autônoma ou local de que se trata, interponha queixa ou denúncia contra aquele, 
dirigida ou antes de que o Ministério Fiscal ou o Juiz da Instrução realizem autuações que permitam ter 
conhecimento formal da iniciação das diligências. O reembolso impedirá que o referido sujeito prossiga 
por possíveis falsidades instrumentais que, exclusivamente em relação a dívida do objeto de regularização, 
ou mesmo poderá ter cometido com caráter prévio a regulamentação de sua situação”.  

108 Recorde-se que tal preceito só é aplicável às pessoas jurídicas.
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É possível deduzir, goste ou não109, que não será crime o fato de que os grupos 
parlamentares recebam dinheiro à margem dos subsídios públicos a que tenham direito110. 
Desse modo, a recepção de fundos de procedência privada (bem como: do próprio 
partido, de um particular, de uma empresa, de uma associação etc.), por parte de um 
grupo parlamentar, não será delitiva (sempre e quando tais bens não tenham origem ilícita).

Quando esta última situação ocorre, é necessário avaliar os possíveis cenários: 1) 
que se considere o grupo parlamentar um “partícipe a título lucrativo”; e 2) que se lhe 
“atribui” um delito de lavagem de capitais.

Estaremos diante de um delito de lavagem de capitais quando, como estabelece 
o art. 301.1 do CP, se 

adquira, tenha em posse, utilize, converta, ou transmita bens, sabendo que 
estes têm sua origem em uma atividade delitiva, cometida por ele ou qualquer 
terceira pessoa, o realize qualquer outro ato para ocultar ou encobrir sua origem 
ilícita, ou para ajudar a pessoa que tenha participado na infração para evitar as 
consequências de seus atos. 

Assim, em primeiro lugar, quando os fundos de fontes privadas forem contribuídos 
para os grupos111, diremos que tal conduta poderá ficar consagrada na ação de “possuir”112 
ou de “utilizar”113  o bem. Exige-se, em segundo lugar, que se conheça a origem delitiva 
dos bens, sendo suficiente com a configuração do dolo eventual114. Salienta-se que 

uma vez recebidos os bens sem saber a sua origem ilícita, pode que o sujeito 
tenha notícias depois de receber, podendo ficar subsumida a mera continuação 
da posse ou uso dos bens no tipo de lavagem de dinheiro do art. 301.1 do CP115. 

109 Questão distinta será que (como ocorreu no caso dos partidos políticos), desde o ponto de vista político-
criminal, estime-se necessária a sanção de financiamento ilegal dos grupos parlamentares, o qual não 
podemos valorar neste trabalho.

110 Ademais, tenha-se por conta que os únicos controles que existem a respeito da atividade econômica dos 
grupos parlamentares ficam circunscritos aos subsídios que estes recebem das Câmaras Vid. sobre este 
aspecto, GONZÁLEZ-JULIANA MUÑOZ, Á. Las subvenciones... Op. cit., p. 101-104. CID VILLAGRASA, 
B. Naturaleza... Op. cit., p. 196. Y MIRÓN ORTEGA, M. A. Subvenciones y contabilidad de los grupos 
parlamentarios. Corts: Anuario de Derecho parlamentario, n. 10, 2001, p. 189-204.

111 Adverte-se que, na realidade, é necessário que seja uma pessoa física a autora do referido delito (devendo 
esta ser condenada).

112 Vid. extensivamente, sobre esta conduta, CALDERÓN TELLO, L. F. El delito de blanqueo de capitales: problemas 
en torno a la imprudencia y la receptación. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2016, p. 24-25.

113 Ibid., CALDERÓN TELLO, L. F. El delito... Op. cit., p.179-180.
114 BERMEJO, M. G. Prevención y castigo del blanqueo de capitales: un análisis jurídico-económico. Madrid: 

M. Pons, 2015, p. 313.
115 BLANCO CORDERO, I. El delito de blanqueo de capitales. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2015, p. 570.
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Em terceiro lugar, exige-se que os bens tenham origem de uma atividade delitiva 
(prévia), sem que isto implique a existência de uma condenação por delito prévio, e basta 
sua constatação por meio de elementos fáticos. Por isso a “aceitação é suficiente como 
prova indiciária”116. De outro lado, discute-se na doutrina se todas as condutas típicas 
enunciadas no preceito devem perseguir a finalidade “acobertar” que se menciona neste117 
ou só aquelas relativas a realizar “qualquer outro ato”118. Entendo, segundo esta última 
interpretação (que consideramos a que se deve seguir), que basta possuir ou utilizar fundos 
recebidos (ilícitos) mesmo sem haver tal finalidade de ocultamento.

Para completar, o artigo 122 do CP estabelece que “quem por título lucrativo tiver 
participado dos efeitos de um delito, está obrigado a restituição da coisa ou ao ressarcimento 
do dano até a quantia de sua participação”. Regula o referido preceito a figura do partícipe 
a título lucrativo, qualificação que poderia recair sobre os grupos parlamentares quando eles 
desconhecem a procedência delitiva do dinheiro que recebem119. Deve-se entender por 
título lucrativo, como recepção de fundos de forma “gratuita”, é dizer, sem contraprestação 
alguma120. Cumpre assinalar que deve haver um aproveitamento “de rendimentos materiais, 
tangíveis e avaliável” dos delitos (como será o nosso caso), sem importar o tipo de delito 
de origem (que não são só os relativos ao patrimônio)121. Consiste esse aproveitamento (a 
participação dos efeitos do delito) na obtenção de um benefício122. Sendo assim, estamos 
frente a uma mera proibição de enriquecimento ilícito123, que não implica participação no 

116 FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J. Blanqueo de capitales y principio de lesividad. Salamanca: 
Ratio Legis, 2014, p. 309-317.

117 Como sustenta entre outros, FARALDO CABANA, P. Antes y después de la tipificación expresa del 
autoblanqueo de capitales. Estudios Penales y Criminológicos, vol. 34, 2014, p. 66-67. Y DEL CARPIO 
DELGADO, J. La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales. 
Revista General de Derecho Penal, n. 15, 2011, p. 10-11. 

118 Como defendeu, a título de exemplo, VIDALES RODRÍGUEZ, C. Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (estudio del 
artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la L.O. 5/2010). Revista General de Derecho 
Penal, n. 18, 2012, p. 12-13. Y ABEL SOUTO, M. La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia 
de blanqueo de dinero. In: ABEL SOUTO, M.; SÁNCHEZ STEWART, N. (Coord.). II Congreso sobre 
prevención y represión del blanqueo de dinero: (ponencias y conclusiones del congreso internacional 
celebrado en Barcelona en noviembre de 2010). Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 85.

119 Para poder aplicar a referida instituição, deve-se desconhecer a origem ilícita dos bens que obtém. Vid. 
sobre o tema, ALONSO GALLO, J. Responsabilidad civil derivada del delito. In: MOLINA FERNÁNDEZ, 
F. (Coord.). Penal 2017. Madrid: Francis Lefebvre, 2016, p. 693. 

120 MANZANARES SAMANIEGO, J. L. Comentarios al Código Penal. Madrid: La Ley-Wolters Kluwer, 2016, p. 123.
121 QUINTERO OLIVARES, G. Art. 122. In: Comentarios al Código Penal español. Cizur Menor: Thomson 

Reuters; Aranzadi, 2016. v. 1 (artículos 1 a 233), p. 813.
122 ALASTUEY DOBÓN, C. Artículo 122. In: GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.). Comentarios prácticos al Código 

Penal. Cizur Menor: Thomson Reuters; Aranzadi, 2015. v. 1, p. 971.
123 Cfr. GALLEGO SOLER, J. I. Artículo 122. In: CORCOY BIDASOLO, M.; MIR PUIG, S. (Dir.). Comentarios 

al Código Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 434.
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delito, ficando limitada a obrigação contida no artigo 122 do CP a devolução do obtido 
ilicitamente ou a uma indenização com aquele limite.

Mas o que aconteceria com aqueles casos em que, por exemplo, um empresário 
financia com bens de procedência ilícita os custos em que incorre um determinado grupo 
parlamentar? Bem, mesmo sabendo que tal suposição (pagamento) de despesas foi realizada 
com bens derivados de atividades ilícitas, dificilmente poderia corresponder essa conduta em 
alguma das modalidades contempladas no artigo 301.1 CP124. E o mesmo poderia ser dito 
sobre sua consideração, nesse caso como um partícipe com fins lucrativos, especificamente 
que seria interpretado tais fatos como ação de “participar” nos efeitos do delito. 

4 CONSEQUÊNCIAS ACESSÓRIAS

Como determina o artigo 129.1 in fine do CP, as consequências acessórias que 
podem impor a um ente sem personalidade são as contempladas nas letras c) e g) do 
apartado 7 do artigo 33, a saber: 1) suspensão de suas atividades; 2) fechamento de suas 
instalações e estabelecimentos; 3) proibição de realizar no futuro as atividades cujo exercício 
se tenha cometido, favorecendo ou omitindo o delito; 4) inabilitação para obter subsídios 
e auxílios públicos, contratar com o setor público e para gozar de benefícios fiscais ou da 
Seguridade Social; e 5) intervenção judicial para salvaguardar o direito dos trabalhadores 
e dos credores. Podendo-se acordar também a proibição definitiva de realizar qualquer 
atividade, mesmo que seja lícita. Não obstante, como defenderemos mais adiante, nem 
todas as consequências podem ser sujeitas quando se trata de um grupo parlamentar, dado 
que a imposição de determinadas medidas afetaria a direitos fundamentais dos cidadãos 
e dos próprios parlamentares, em particular os reconhecidos no artigo 23 da CE.

Iniciamos, entretanto, criticando a ausência da “pena”125 de multa no rol 
citado, quando, por outro lado, sua aplicação seria certamente a de maior efetividade; 

124 Em todo caso, seria a de “realizar qualquer outro ato”. 
125 Assim chamadas por ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad criminal... Op. cit., p. 172. Embora não 

compartilhe com tal postura, entre outros, GÓMEZ-JARA DÍEZ, para quem se trata de consequências acessórias 
das penas (mas não penas). Vid., GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Sujetos... Op. cit., p. 59. Tampouco RAMÓN RIBAS, 
quem entende que estamos diante das medidas de segurança  que visam evitar a instrumentalização da 
entidade sem personalidade (pelo indivíduo) para cometer crimes. Cfr. RAMÓN RIBAS, E. Artículo 129. In: 
QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). Comentarios al Código Penal español. Cizur Menor: Thomson Reuters; 
Aranzadi, 2016. v. 1 (artículos 1 a 233), p. 885. Gracia Martín defende que as consequências previstas no 
art. 129 CP não revestem nem de caráter penal, nem sancionatório, senão que são medidas preventiva (em 
alguns casos assecuratórias e, em outros, coercitivas). Vid. GRACIA MARTÍN, L. Concepto, función y naturaleza 
jurídica de las consecuencias jurídicas accesorias del delito. Revista Penal, n. 38, 2016, p. 210-211.
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evidentemente, é necessário respeitar os direitos que acabamos de mencionar. Nesse 
sentido, foi argumentado, em favor de sua não inclusão no catálogo de penas, porque as 
entidades sem personalidade jurídica não possuem patrimônio próprio126, quando sabemos 
que, ao menos, nos casos dos grupos parlamentares, não é isso o que ocorre. Logo, não 
haveria óbice algum para impor a pena de multa a estes entes. 

Com efeito, passamos a abordar uma questão mais delicada: a dissolução do grupo 
parlamentar. Certo é que o artigo 129.1 do CP não contempla a dissolução do ente sem 
personalidade jurídica como “consequência acessória”, entretanto, como veremos, poderia 
igualmente haver a dissolução de um grupo parlamentar. O Tribunal Constitucional não 
parece ter claro se o fato de dissolver um grupo atenta ou não contra os direitos proclamados 
nos artigos 23.1 e 2 da CE. Nesse sentido, a sentença 251/2007, de 17 de dezembro, afirma 
que “é notório que a dissolução de um grupo parlamentar pode envolver graves lesões dos 
direitos de participação e representação política garantidos pelos artigos 23 da CE” (FJ. 5).

Diametralmente oposta, a sentença 10/2013, de 28 de janeiro, contradisse a 
anterior ao expressar que a dissolução não supõe uma “mesma função representativa e 
nem institucional dos eleitos, mantendo-se em seus assentos e funções cardinais” (FJ. 2). 

Particularmente, compartilhamos a postura manifestada pelo Alto Tribunal nesta 
última sentença, pois não se vulnera os direitos contemplados no artigo 23 da CE, sempre 
e quando os parlamentares tenham a possibilidade de aderir ao grupo misto (que lhe 
permite seguir desenvolver idênticas funções as que realizavam anteriormente em seu 
grupo parlamentar originário). 

Por sua vez, no caso de se impor a um partido político (como pessoa jurídica), a 
sentença de dissolução (ex artigos 31 bis e 66 bis do CP), a Circular do Ministério Público 
Geral do Estado 1/2016, de 22 janeiro, declarou que “em relação às penalidades de 
dissolução e suspensão judicial devem ser levadas em consideração as disposições do 
Capítulo III da LO 6/2002, de 27 de junho, Partidos Políticos”127. Em contraponto, nenhum 
artigo deste capítulo (nem de outros) prevê a possibilidade de que, ao dissolver um partido 
político, se possa dissolver também os grupos parlamentares com que estes contam. 

No entanto, o Tribunal Constitucional confirmou, em duas oportunidades, a dissolução 
de grupos parlamentares vinculados a partidos políticos previamente proibidos (através da 
LOPP) sob o fundamento de “uma identidade material partido/grupo parlamentar”128 e, 

126 Así, ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. La responsabilidad... Op. cit., p. 171.
127 Circular do Ministério Público Geral do Estado 1/2016, de 22 de janeiro, sobre a responsabilidade das 

pessoas jurídicas conforme a reforma del Código Penal efectuada pela Lei Orgânica 1/2015, p. 31.
128 STC 251/2007, de 17 de dezembro (FJ. 6).
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visão “das entidades subjetivas, teleológicas, organizacionais e financeiras”129. Dissolução 
que foi estendida aos grupos parlamentares com que os respectivos partidos contavam 
em todos os âmbitos territoriais em que estes tinham participação (municipal, provincial, 
autômico etc.)130. Portanto, devemos advertir que, para seguir a tese do Alto Tribunal, haveria 
de proceder sempre a dissolução do grupo parlamentar quando o partido foi condenado 
(em sede penal), já que as relações de dependência (funcional) que se estabelecem entre 
um e o outro são mais do que evidentes131. Contudo, consideramos que a posição mantida 
pelo Tribunal Constitucional deve ser entendida (mesmo que seja altamente criticável) 
no contexto da luta contra o terrorismo (ambiente em que ocorreram as ilegalidades de 
partidos políticos mencionadas anteriormente) e, em qualquer caso, deve-se concluir que: 
1) embora seguindo as indicações do Ministério Público Geral do Estado, a LOPP não 
permite dissolver os grupos parlamentares dos partidos quando estes sejam por sua vez 
dissolvidos; e 2) a identidade dos grupos parlamentares a respeito dos partidos políticos só 
pode ser pregada (como já reiterado neste trabalho) no âmbito político, e não no jurídico 
(que há distinção clara entre ambos).  

Quanto à suspensão e à proibição das atividades do grupo parlamentar, é 
dizer, neste ponto, que surgem mais sérios inconvenientes que cingem em sinais de 
inconstitucionalidade. Assim, deve colocar em destaque as medidas que poderiam ser 
entendidas como uma violação aos direitos fundamentais dos parlamentares elencados 
no artigo 23.2 da CE. O Tribunal Constitucional já reiterou em diversas ocasiões132 que 
o direito fundamental conhecido no referido preceito não só compreende o acesso aos 
cargos públicos em condições de igualdade, mas também a permanência em tais cargos em 
iguais termos. De modo que se violaria tal direito se houvesse a introdução de obstáculos 
que poderiam colocar a um dos representantes em condições de inferioridade em relação 
aos outros133; ademais privar ou perturbar o representante político de seu exercício134; ou, 
definitivamente produzir constrições135 ou restrições ilegítimas aos direitos a que lhes são 

129 STC 10/2013, de 28 de janeiro (FJ. 2).
130 Vid. AATS (sala especial do art. 61 de la LOPJ) de 24 de abril de 2003 e de 16 de julho de 2009.
131 Vid. II.1.
132 SSTC 81/1991, de 22 de abril; 163/1991, de 18 de julho; 118/1995, de 17 de julho; 38/1999, de 22 de 

março; 107/2001, de 23 de abril; 203/2001, de 15 de outubro; 64/2002, de 11 de março; 39/2008, de 
10 de março; 10/2013, de 28 de janeiro; 107/2016, de 7 de junho e 108/2016, de 7 de junho.

133 STC 39/2008, de 10 de março (FJ. 5).
134 STC 177/2002, de 14 de outubro (FJ. 3).
135 STC 109/2016, de 7 de junho (FJ. 3).
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reconhecidos136, seria violar os direitos dos parlamentares. Em consequência, a suspensão 
ou proibição aos grupos parlamentares, de realizar atividades, só poderiam ocorrer na 
Câmara, e certamente produziria uma clara redução de suas funções, e colocaria estes 
grupos em uma condição de inferioridade em relação aos demais – determinadas iniciativas 
(notadamente, as de maior substância) só podem levar ao término com a intervenção do 
grupo parlamentar137.

Portanto, com a suspensão e proibição da atividade dos grupos, não só se estaria 
violando direitos fundamentais contidos no artigo 23.2 da CE, mas também o direito de 
participação política dos cidadãos consagrado no artigo 23.1 da CE. Nesse sentido, como já 
se manifestou nosso Alto Tribunal, entre outras vezes na sentença 38/1999, de 22 de março, 

a privação ou perturbação ao representante político da prática do seu cargo não só 
reduz o seu direito de acesso, mas simultaneamente reduz a participar sobre assuntos 
políticos dos cidadãos, que resultaria vazio se não se respeitasse o primeiro138.

Quanto ao fechamento de instalações, dificilmente poderá ocorrer com os grupos 
parlamentares, pois as dependências que normalmente são utilizadas por eles (dentro 
das próprias Câmaras) para despachar os assuntos que tenham por convenientes, são de 
titularidade da própria Câmara. E, mesmo que hipoteticamente se cogite a possibilidade 
de que os grupos parlamentares possuam locais privados para o desenvolvimento de suas 
atividades, a aplicação dessa medida seria somente de efeitos simbólicos nesse contexto 
(há diferença quando ocorre no âmbito empresarial). 

No que diz respeito à proibição de obter subsídios, o Tribunal Constitucional já 
decidiu em várias ocasiões que 

resulta evidente que a finalidade das diversas classes de subsídios, estabelecidas 
em benefício dos Grupos Parlamentares, não é outra que a de facilitar a 
participação de seus membros no exercício das funções institucionais da Câmara 
a que pertencem, para o qual se adota aos Grupos [...] dos recursos econômicos 
necessários139. 

136 STC 141/2007, de 18 de junho (FJ. 3).
137 Vid., neste sentido, PAUNER CHULVI, C. El estatuto... Op. cit., p. 238-239. SÁNCHEZ NAVARRO, Á. J. 

Representación nacional y grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Cuadernos de pensamiento 
político, n. 12, 2006, p. 98-99. Y MORALES ARROYO, J. M. Los grupos... Op. cit., p. 246-250.

138 Em termos similares, SSTC 10/1983, de 21 de fevereiro; 32/1985, de 6 de março; 161/1988, de 20 de 
setembro; 81/1991, de 22 de abril; 163/1991, de 18 de julho; 203/2001, de 15 de outubro; 107/2001, 
de 23 de abril; 64/2002, de 11 de março; 177/2002, de 14 de outubro; 361/2006, de 18 de dezembro; 
141/2007, de 18 de junho; 39/2008, de 10 de março e 10/2013, de 28 de janeiro. 

139 SSTC 214/1990, de 20 de dezembro; 15/1992, de 10 de fevereiro e 141/2007, de 18 de junho.
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Sobretudo, destaca-se, que os subsídios se destinam aos grupos parlamentares para 
facilitar as funções institucionais da Câmara e, ao privá-los deles, eles ficarão em condições 
mais desfavoráveis que aos seus pares140. Por isso, conclui-se que essa consequência 
acessória não pode ser aplicada no caso de um grupo parlamentar. Entretanto, essa 
afirmação deve ser imediatamente relativizada. Isso porque, essa medida será a mais 
adequada quando nos depararmos com um delito de fraude de subsídios, dado que 
(como disse anteriormente) no artigo 308.2 do CP, é onde ocorre o desvio de finalidade, 
de modo no qual, ao nosso juízo, a imposição de proibição de obter subsídios, neste caso, 
ficaria plenamente justificada.   

Por fim, resta mencionar a possibilidade do juiz concordar com a intervenção 
judicial no grupo parlamentar. Nesse sentido, o Código Penal impõe como condição para 
a realização da intervenção, a defesa dos direitos dos trabalhadores e dos credores (art. 
33.7.g). Nesse ponto, convém relembrar que embora os grupos parlamentares não possuam 
personalidade jurídica141, isso não obsta que haja intervenção nas relações jurídicas, como 
de fato ocorre142. Considere, por exemplo, que a intervenção judicial terá sentido nos 
casos em que se quer assegurar o pagamento do salário aos conselheiros do grupo (ou de 
honorários ao perito contratado para elaborar um parecer) ou, talvez, para garantir que a 
empresa organizadora de um evento para o grupo, receba os valores devidos. Portanto, 
qualquer tipo de intervenção que não era direcionada para o cumprimento desses dois 
objetivos deveria ser descartada. Assim, em termos gerais, não poderá o controlador judicial 
realizar ações que suponham ingerência do poder judicial legislativo.    

Para fechar este trabalho, resta apontar que o artigo 129.3 do CP estabelece que 

o fechamento temporário das instalações ou estabelecimento, a suspensão das 
atividades sociais e a intervenção judicial, poderão ser estipuladas também pelo 
Juiz Instrutor como medida cautelar durante a instrução das causas e dos efeitos 
estabelecidos neste artigo e com os limites descritos no artigo 33.7. 

Mas, por motivos anteriormente utilizados, a adoção da suspensão das atividades, 
como medida cautelar, deve ser também rechaçada de plano. 

140 STC 15/1992, de 10 de fevereiro (FJ. 5).
141 Vid. II.4.
142 STS 1123/2014, de 5 de março (sala do contencioso-administrativo). Entre os autores, destacam tal 

circunstância, CID VILLAGRASA, B. Naturaleza... Op. cit., p. 198 e SANZ PÉREZ, Á. L. La naturaleza... 
Op. cit., p. 367-368.
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5 A DISSOLUÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR: CAUSA DE EXTINÇÃO 
DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

Se os grupos parlamentares podem ser caracterizados por algo, certamente é pela 
sua temporalidade143, conforme assinalou o Tribunal Constitucional. Logo, esta é a principal 
limitação com que nos deparamos no momento de impor alguma das consequências 
acessórias que já foram mencionadas neste trabalho, uma vez que, quando estas produzirem 
efeitos, o grupo parlamentar pode já não existir mais144, circunstância, que naturalmente, 
deve-se ter em conta, dada a lentidão da justiça da Espanha. 

Sem adentrarmos em questões como o que aconteceria em supostas fusões de 
grupos ou de extinção do partido a que eles estão vinculados145, a principal e habitual 
causa de dissolução dos grupos parlamentares é a expiração da legislatura (normalmente em 
quatro anos)146. E, embora isso nos faça pensar que os grupos parlamentares se dissolvem ao 
mesmo tempo que as Câmaras (isto é, quando os representantes da população deixam seus 
assentos), tal afirmação não é compartilhada por todos os autores que já estudaram o tema. 
Desse modo, para que haja uma “continuidade interlegislaturas” do grupo parlamentar147, 
é necessário que este sobreviva à dissolução das Câmaras até a constituição da sucessora, 
todavia, para parte da doutrina esta interpretação não é possível148. 

Ao nosso juízo, pelos argumentos que García Guerrero149 assinala (basicamente 
graças ao papel deles no Governo), parece que o último momento em que a responsabilidade 
penal pode ser exigida, como anteriormente referido, será antes da formação dos novos 
grupos da recém constituída Câmara. 

No entanto, é necessário questionar se isto está correto. Ou seja, é possível que o 
novo grupo parlamentar que sucede ao anterior assuma a responsabilidade penal que se 
fora exigida do grupo parlamentar antigo? 

143 AATC 192/2010 e 193/2010, de 1 de dezembro.  
144 Assim ocorreu no caso do grupo parlamentar “Ezker Abertzalea”, ligado ao dissolvido (vía LOPP) Partido 

Comunista de las Tierras Vascas. Em ATS (sala especial do art. 61 de la LOPJ) de 16 de julho de 2009, 
advertiu-se sobre a impossibilidade de dissolvê-lo, posto que já havia sido realizado pelo próprio 
Parlamento Vasco.

145 Supostos que destaca GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia... Op. cit., p. 318.
146 Também cumpre contemplar como a dissolução do grupo por perda do número determinado de integrantes. 
147 Vid., por todos, GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia... Op. cit., p. 323.
148 Así, CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F. El mandato parlamentario. Madrid: Congreso de los Diputados, 1991, 

p. 302-304.
149 Vid., detalhadamente, GARCÍA GUERRERO, J. L. Democracia... Op. cit., p. 325-327.
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A doutrina majoritária rechaça o fenômeno da sucessão de grupos parlamentares, 
ainda quando os grupos criados na nova legislatura se constituem como a mesma 
denominação que tiveram na anterior. Todavia, se chegou a cogitar que: 

apenas no caso de que haver dados inequívocos para certificar a assunção das 
obrigações do grupo parlamentar anterior, seria suficiente para que o novo grupo 
fosse cogitado como uma extensão a estes das responsabilidade assumidas pelo 
primeiro150. 

Exterioriza, também, que as relações jurídicas do grupo extinguido possam ser 
assumidas pelo novo grupo, sempre que entre ambos tenham “uma certa proximidade”151. 
Contudo, tais apreciações, cremos que devam ser entendidas no contexto (âmbito penal) 
no qual se realizam que, desde logo, não é a da responsabilidade penal152.  

Em conclusão, não se pode atribuir ao grupo parlamentar 

uma situação de continuidade ao começo da seguinte legislatura, mesmo que 
parte de seus integrantes tenham se reeleito ou pelo fato de que mantenha a 
mesma denominação ou repita o mesmo deputado como porta voz153.

CONCLUSÃO 

Apontamos, inicialmente, o teor da tese mais aceita no sentido de que os grupos de 
parlamentares devam ser tratados como associações privadas, apesar de desempenharem 
funções de relevância pública. Ao passo que isso nos levou a afirmar que não se pode 
responsabilizar criminalmente as Câmaras, tampouco os partidos políticos pelos atos delitivos 
realizados pelos grupos parlamentares. Todavia, este exercício de funções “públicas” que 
os grupos parlamentares possuem não é óbice para que os grupos parlamentares fiquem 
sujeitos à responsabilidade penal, precisamente porque esta supõe uma garantia das 
referidas funções, sendo possível entender como uma medida necessária para proteger 
os direitos de participação política ou para prevenir a comissão de delitos.

150 SÁIZ ARNÁIZ, A. Los grupos... Op. cit., p. 347-348. Nesse sentido, MIRÓN ORTEGA, M. A. Subvenciones... 
Op. cit., p. 193.

151 SANZ PÉREZ, Á. L. La naturaleza... Op. cit., p. 368.
152 Assjm, não vamos entrar na discussão no âmbito civil ou laboral, por exemplo, os novos grupos fazem 

frente às novas obrigaçòes contraídas pelos anteriores.
153 NAVARRO MÉNDEZ, J. I. Los grupos... Op. cit., p. 240. También CID VILLAGRASA, B. Naturaleza... Op. 

cit., p. 198.
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Destacamos, também, que os grupos parlamentares carecem de personalidade jurídica, 
e isto provoca a aplicação do regime de responsabilidade penal previsto no artigo 129 do CP. 
Não obstante, trata-se de um sistema que não está projetado para atribuir responsabilidade 
diretamente a um ente sem personalidade jurídica (em nosso caso, o grupo parlamentar), como 
visto, as incongruências vão desde o nome das “consequências acessórias”, até as diferenças 
a respeito do modelo contido nos artigos 31 bis e relacionados do CP.

De um outro lado, foi realizada a análise do rol de penas a que remete o artigo 129 
do CP, onde realizamos as críticas pertinentes, em destaque a ausência da pena de multa, 
quando esta poderia ser a principal consequência acessória a impor a um grupo parlamentar 
(como acontece com as pessoas jurídicas). Ainda sobre as espécies de penas, advertimos 
que tampouco será possível dissolver o grupo parlamentar, mesmo quando o partido político 
a que estiver vinculado tenha sido dissolvido (posto que são duas realidades jurídicas 
distintas). A respeito das suspensões e proibições de atividades, cumpre assinalar que a 
proibição de obter subsídios, demonstrou-se que trata-se de uma medida inconstitucional, 
em virtude de afetar os direitos fundamentais previstos, por exemplo, no artigo 23.1 e 2 da 
CE. Ademais, não encontramos óbice para que essa proibição, fosse relativizada quando 
acordada com a natureza do delito que se tenha cometido, notadamente, o delito de 
fraude de subsídios. Desse modo, a intervenção judicial aparenta ser, na prática, a única 
“consequência acessória” que poderá se impor a um grupo parlamentar, dado que resulta 
difícil de imaginar que se chegue fechar o local (gabinete na Câmara) que está a disposição 
para eles (pois, obviamente, não são de sua propriedade). 

Em relação ao catálogo de delitos suscetíveis de serem “imputados” aos grupos 
parlamentares, foi realizada a crítica da transferência entre os grupos de parlamentares e os 
partidos políticos dos fundos de subsídios, uma vez que a própria LOFPP permite tal prática. 
Destacou-se que não existe um delito de financiamento ilegal de grupos parlamentares, 
de modo no qual tal conduta poderia subsumir ao tipo penal de lavagem de capitais 
(conhecimento da origem ilícita dos bens) ou, caso contrário, poderia considerar os grupos 
parlamentares como um partícipe a título lucrativo. Não obstante, reforçamos que não é 
possível exigir responsabilidade penal daqueles grupos parlamentares que “sucedem” a outros 
(de suas mesmas siglas) por fatos delitivos cometidos pelo antigo grupo de parlamentares. 

Em suma, foi posta em debate a questão sobre a possibilidade dos grupos 
parlamentares responderem penalmente, e a conclusão principal que se chegou foi de que 
há limitações significativas na responsabilização criminal dos grupos parlamentares, que 
cingem no seguinte sentido: 1) há um reduzido número de consequências jurídicas que 
efetivamente podem se impor a um grupo parlamentar; 2) são poucas as infrações penais 
que potencialmente poderiam os grupos parlamentares praticarem; e, 3) o ordenamento 
jurídico é desproporcional e deficitário, notadamente no que diz respeito ao sistema de 
imputação do artigo 129 do CP, em contraposição com o previsto no artigo 31 bis do CP.  
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INTRODUÇÃO

Pretende-se, neste trabalho, desenhar uma proposta de interpretação do 
assistemático conjunto de normas do Código Penal brasileiro que regula a autoria e 
participação. Para tanto, visa-se utilizar os critérios diferenciadores propostos pela teoria 
do domínio do fato, ainda que tenham sido tais critérios elaborados tendo por foco uma 
teoria diferenciadora e um grupo limitado de delitos. Não se trata de pretender uma simples 
aplicação de uma teoria desenhada para uma legislação em outra ou para um sistema em 
outro, até porque um tal propósito estaria ab initio destinado ao fracasso. Trata-se, isso 
sim, de demonstrar que alguns critérios empregados pelo desenvolvimento do tema nos 
moldes oferecidos por Roxin, podem ser utilizados como filtros axiológicos de delimitação 
do alcance da responsabilidade penal no concurso eventual de pessoas proposto pelo 
Código Penal brasileiro.

O tema do concurso de pessoas é absolutamente relevante, pois integra a teoria 
do crime. Ainda que seja usual situar o concurso de pessoas no final da apresentação da 
estrutura da teoria do delito, isto se dá não por uma redução de importância do tema, 
mas sim por uma questão didática, já que o conhecimento de todos os elementos do 
crime resulta importante para a exploração dos critérios de unidade concursal. Isso não 
torna o ponto menor ou menos importante e o desenvolvimento teórico nesta área 
mostra bem isso.

De outro lado, tal desenvolvimento teórico, no momento da conjunção com o 
sistema normativo brasileiro, tem causado imensos problemas, especialmente por força 
de importação teórica acrítica. Isso fica especialmente evidente nos intentos forenses de 
emprego da chamada Teoria do domínio do fato.

A doutrina especializada tem se debruçado sobre o tema, mostrando as 
incongruências da aplicação de tal teoria em face do conjunto normativo brasileiro 
que regula o tema do concurso de pessoas. Usualmente, as conclusões das vozes mais 
respeitáveis no tema, culminam por uma crítica ao legislador brasileiro, que não pode ser 
menos que correta. Exige-se, porém, uma abordagem prática. É preciso ter em conta que 
o sistema normativo existe e é aplicado cotidianamente. 

Assim, o exercício que aqui propomos é o de verificar a utilidade dos critérios 
teóricos desenvolvidos no plano da teoria do domínio do fato para a solução de problemas 
práticos de concurso de pessoas, em face do conjunto de normas que regulam o tema no 
Código Penal brasileiro.
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1 O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ADOTA UMA TEORIA UNITÁRIA?

Parte da doutrina nacional3 afirma, peremptoriamente, que o Código Penal 
brasileiro, tanto em 1940 quanto na reforma de 1984, adotou a teoria unitária para 
disciplinar o concurso de pessoas.

Para Bitencourt, a teoria unitária foi adotada pelo Código Penal de 1940 e a reforma 
de 1984 manteve a escolha dessa teoria4. Assinala o autor que, na reforma, procurou-se 
atenuar os rigores da teoria unitária, distinguindo-se, com precisão, a punibilidade da 
autoria e da participação5. Ademais, foram estabelecidos alguns princípios, disciplinando 
determinados graus de participação6. Conclui dizendo que foi adotada como regra a teoria 
monística, determinando que todos os participantes de uma infração penal incidem nas 
sanções de um único e mesmo crime e, como exceção, a concepção dualista, mitigada, 
distinguindo a atuação de autores e partícipes, permitindo a adequada dosagem de pena 
de acordo com a eficácia causal da conduta de cada partícipe, na medida da culpabilidade 
perfeitamente individualizada7.

Brandão assinala que o Código Penal brasileiro adotou as linhas gerais da teoria 
monista, conforme se depreende do caput do art. 298. Tal teoria apregoa a unicidade 
de crime em face da pluralidade de agentes, logo, tanto os autores quanto os partícipes 
responderão por um único crime, afastando-se tanto a ideia de fracionamento da conduta 
delituosa quanto a ideia de bipartição da conduta criminosa9. Acrescenta Brandão que 
o fundamento dessa teoria reside no fato de as várias ações não se apresentarem de um 
modo autônomo, mas convergirem em uma operação única, que acarretam um mesmo 
resultado, por isso elas devem ser consideradas como um todo unitário10. Aduz, ainda, 
quando a lei estabelece que, qualquer que seja a forma de concorrer para o delito, o 

3 Cf.: BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito penal: parte geral. v. 1. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; 
BRANDÃO, C. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008; DOTTI, R. A. 
Apresentação. In: LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?: autoria e participação no direito 
penal brasileiro. Curitiba: Centro de Estudos Professor Dotti, 2016; FRAGOSO, H. C. Lições de Direito 
penal: parte geral. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995; MESTIERI, J. Manual de Direito penal: parte 
geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002. v. 1, pp. 199-200. 

4 BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito penal... Op. cit., p. 446.
5 Ibid., p. 446.
6 Ibid., p. 446.
7 Ibid., pp. 446-447.
8 BRANDÃO, C. Curso de Direito penal... Op. cit., p. 269.
9 Ibid., p. 269.
10 Ibid., p. 269.
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sujeito incide nas penas ao mesmo cominadas, ela prevê que a contribuição do agente 
para o crime – independentemente de seu grau – acarretará a sua responsabilidade penal, 
o qual será tido como sujeito ativo do delito11. Ressalta o autor que, hodiernamente, a 
teoria monista importa na unicidade de crime, mas não na unicidade de pena12. 

Segundo Dotti, o sistema unitário foi adotado na redação do art. 25 da velha parte 
geral do Código Penal (1940) e repetido no caput do art. 29 da reforma de 198413. Parte-se 
do princípio de que não haverá mais diferença entre participação principal e participação 
acessória, entre auxílio necessário e auxílio secundário, entre a societas criminis e a societas 
in crimine14. Assim, quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso 
é considerado responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que também as outras 
forças concorrentes entraram no âmbito da sua consciência e vontade15.

Sem dúvida, esta é uma opção político criminal mais interventiva, de ampliação do 
espectro de responsabilização penal, o que não é de estranhar, sabendo, como anotou, em 
seu momento, Fragoso, que a opção foi inspirada no exemplo do Código Penal italiano16. 
A escolha vincula-se à teoria da equivalência dos antecedentes, adotada quanto à relação 
de causalidade17. Assim, como não se distingue entre os vários antecedentes causais do 
delito, não se distingue também entre os vários partícipes na empresa delituosa comum: 
todos são coautores e responderão pelo crime segundo a mesma escala penal18. Somente se 
distingue entre os diversos partícipes na aplicação da pena, que dependerá da culpabilidade 
maior ou menor de cada um19.

Como bem anotou Mestieri, tal opção não apenas afasta a distinção entre 
participação principal e acessória, entre autores e cúmplices, como também dilui qualquer 
diferenciação entre participação moral e material20. Outrossim, ressalta o autor, que seria 
mais correto falar que o legislador adotou uma teoria unitária temperada, pois o instituto do 
concurso de pessoas está subordinado à teoria da culpabilidade, e, com isso, distingue-se, 

11 Ibid., p. 269.
12 Ibid., p. 269.
13 DOTTI, R. A. Apresentação... Op. cit., p. 12.
14 DOTTI, R. A. Apresentação. In: LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?: autoria e participação 

no direito penal brasileiro. Curitiba: Centro de Estudos Professor Dotti, 2016, p. 12.
15 Ibid., p. 12.
16 FRAGOSO, H. C. Lições de Direito penal... Op. cit., p. 251.
17 Ibid., p. 251. Também MESTIERI, J. Manual de Direito penal... Op. cit., p. 200.
18 FRAGOSO, H. C. Lições de Direito penal... Op. cit., p. 251.
19 Ibid., p. 251.
20 MESTIERI, J. Manual de Direito penal... Op. cit., p. 199.
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ainda que tacitamente, entre autoria e participação, além de limitar a punição à contribuição 
pessoal de cada protagonista21, quando se impôs, no final no caput do art. 29 e em seus 
parágrafos, distinções entre aqueles que concorrem para o delito.

1.1 O QUE É UMA TEORIA UNITÁRIA?

A teoria unitária, em sua formulação clássica, assenta-se na premissa de que todo 
aquele que contribui causalmente para o crime é autor ou concorrente22. As diferenças 
evidentes no grau de participação de cada um serão levadas em consideração pelo juiz 
do caso no momento de aplicação da pena23. A distinção entre as formas de contribuição 
é, pois, de natureza meramente quantitativa24.

Um sistema unitário não diferencia autor de partícipe ou o faz apenas no plano 
conceitual, fixando o mesmo marco penal para todos os que concorrem para o fato25. Em 
tal sistema, a forma e a intensidade da contribuição de cada concorrente são relevantes 
apenas para aplicação da pena26.

Assim, o sistema unitário é aquele que (i) iguala todas as contribuições causais para 
o delito e prevê marcos penais idênticos para todas (unitário formal); ou, (ii) que distingue 
no plano conceitual entre várias formas de contribuição, mas continua a prever os mesmos 
marcos penais para as diferentes formas de intervenção27.

Para a teoria unitária, o crime praticado por distintas pessoas em conjunto não 
deixa de ser uno. Portanto, tanto autores quanto partícipes respondem pelo mesmo crime. 
Não se distingue entre autor, partícipe, instigador, cúmplice etc., sendo todos coautores 
do crime. A dificuldade aqui é que quem empresta a arma tem a pena fixada a partir do 
mesmo marco do homicida, quem indica a casa vazia teria a pena fixada a partir do mesmo 

21 Ibid., p. 200.
22 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?: autoria e participação no direito penal brasileiro. 

Curitiba: Centro de Estudos Professor Dotti, 2016, p. 34.
23 Ibid., p. 34.
24 Ibid., p. 34.
25 GRECO, L., TEIXEIRA, A. Autoria como realização do tipo: uma introdução à ideia de domínio do fato 

como o fundamento central da autoria no Direito penal brasileiro. In: GRECO, L. et al. Autoria como 
domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: 
Marcial Pons, 2014, p. 51.

26 Ibid., p. 51.
27 GRECO, L. et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 

direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 13.
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marco do ladrão28. Em princípio, aquele que aperta o gatilho, mas também aquele que 
empresta a arma ou grita “mate”, poderiam ser tratados como homicidas29.

1.2 O QUE É UMA TEORIA DIFERENCIADORA?

O sistema diferenciador distingue várias formas de intervenção do delito, isto é, 
distingue entre autores e partícipes, e pode prever, ademais, diferentes marcos penais para 
as diferentes formas de intervenção30. Para Leite, a teoria diferenciadora assenta-se na 
premissa de que já no plano do tipo há uma distinção qualitativa entre autores e partícipes31. 

Como bem refere Muñoz Conde, a participação é essencialmente menos grave 
que a autoria, existindo entre elas uma diferenciação inclusive conceitual32.

Como já sustentado em outro trabalho33, repisa-se que o sistema diferenciador 
cinge-se à forma de repartição da responsabilidade dos diversos concorrentes de modo 
desigual, considerando as diferentes contribuições para o ilícito, que podem derivar da 
teoria pluralista ou da teoria dualista.

A teoria pluralista entende que o concurso eventual de pessoas é meramente uma 
construção jurídica, porque, na realidade, a multiplicidade de agentes corresponde a 
uma multiplicidade de crimes. Cada agente deveria responder pela sua própria conduta, 
de modo diferenciado, pelo que se trata de vários crimes praticados em concurso. A 
multiplicidade de agentes corresponde a um concurso real de ações distintas. Haveria 
uma pluralidade de delitos, cada agente praticando um delito que lhe é próprio. Critica-se 
essa teoria porque o tipo realizado é um só e as participações dos agentes convergem para 
uma ação única, com um único resultado. É muito difícil conceber, por exemplo, que se 
um agente aponta a arma para uma vítima enquanto o outro subtrai a carteira desta não 
devam ser ambos responsáveis por roubo, mas sim um por ameaça e outro por furto34.

A teoria dualista sustenta que nos crimes onde existe concurso eventual de pessoas, 
os autores (principais) deverão responder conjuntamente por um delito, enquanto que 

28 BUSATO, P. C. Direito penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 671.
29 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 34.
30 GRECO, L. et al. Autoria como domínio do fato... Op. cit., p. 13.
31 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 34.
32 MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal: parte general. 5. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 

2002, p. 446.
33 BUSATO, P. C. Direito penal: parte geral... Op. cit., p. 670.
34 Ibid., p. 670.
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os partícipes (acessórios) deverão responder conjuntamente por outro. Ou seja, haveria 
uma bipartição do delito entre autores e partícipes. Existiria uma ação principal, do 
autor do crime ou dos coautores, que executam a ação típica e as ações acessórias, 
levadas a cabo pelas pessoas que induzem, instigam ou auxiliam o autor ou os autores 
a cometerem o ilícito35.

O problema aqui aparece quando a ação do eventual partícipe, que figuraria como 
auxiliar ou instigador, é mais importante que a conduta de quem executa o núcleo do tipo. 
Por exemplo, quem contrata alguém para surrar um terceiro. Ademais, do mesmo modo 
que com a teoria pluralista, o evento continua sendo um só, e não dois36.

Além disso, em uma teoria dualista, seria preciso estabelecer, mediante juízos de 
valor, o que define um autor e um partícipe, ingressando, aqui, a conhecida multiplicidade 
de teorias37 que visam obter tal definição, as quais didaticamente costumam ser agrupadas 
em teorias subjetivas38, objetivo-formais39 e objetivo-materiais40.

1.3 A CRÍTICA: É IMPOSSÍVEL FALAR DE UMA TEORIA MISTA

Assinala Leite que não existe uma teoria mista ou, como já defendido em nossa 
doutrina, um sistema unitário temperado ou um sistema unitário que faz concessões ao 

35 Ibid., p. 670.
36 Ibid., pp. 670-671.
37 A essas distinções também referem, por exemplo: BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito penal... Op. cit., 

449-451; GALVÃO, F. Direito penal: parte geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 509-513; SANTOS, 
J. C. dos. Direito penal: parte geral. 3. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2008, pp. 357-361.

38 Para a teoria subjetiva, o que define o autor, o que o diferencia do partícipe, é que o autor quer o fato 
como seu, ou seja, manifesta subjetivamente uma intenção de realizar o crime. O partícipe teria apenas 
um ânimo associativo, ou seja, manifestaria uma intenção de participar de crime como fato de outro. Existe 
coautoria, na medida em que ambos querem o fato como seu. O partícipe seria aquele que contribui com 
o fato, porém o quer como fato alheio (cf. BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 673).

39 Para a teoria objetivo formal, autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, ou seja, a ação expressa pelo 
verbo contido no tipo. Assim, o autor é quem realiza, por exemplo, a ação de matar no homicídio e de 
subtrair no furto. O partícipe realiza outras ações que, conquanto sejam contributivas para a obtenção do 
resultado, não configuram o núcleo do tipo. Nos casos de coautoria, explica-se a divisão de tarefas sob 
a forma de coautoria executiva direita e coautoria executiva parcial. A coautoria executiva direta seria 
quando os coautores dividem diretamente a realização completa do delito. No caso da coautoria executiva 
parcial, os coautores repartem tarefas (cf. BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 675).

40 Para a teoria objetivo-material, considera-se a maior perigosidade que deve caracterizar a contribuição do 
autor em comparação com a do partícipe, em outras palavras, considerando a maior importância objetiva 
da contribuição do autor em relação à contribuição do partícipe (cf. BITENCOURT, Tratado de Direito 
penal... Op. cit., pp. 450-451).
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sistema diferenciador. Acrescenta o autor: “um tal sistema misto – que acende uma vela 
a deus, outra ao diabo – não mereceria o nome de sistema”41.

Com efeito, tomada a ideia kantiana de sistema, não é possível pensar que um 
sistema que pretenda resolver a questão do concurso de pessoas possa ser ao mesmo tempo 
unitário e diferenciador, já que estas são propostas mutuamente excludentes. Afinal, Kant 
entendia por sistema “a unidade dos diversos conhecimentos dentro de uma ideia”42.

No entanto, é preciso ter em mente o que pretendia Kant, com seu sistema. Ele 
deixou claro que “a unidade sistemática é o que converte o conhecimento comum em 
ciência”43, pois através de tal unidade, se obtinha as características científicas de completude, 
unidade e correção.

Porém, é preciso cuidar-se quanto a esta pretensão de ciência, quando se trata do 
direito, especialmente do Direito penal.

É questionável que se possa falar em ciência penal, pois como adverte Vives Antón, 

o delito não é um objeto real, e, por conseguinte, à estrutura do sistema não 
corresponde a nenhuma estrutura objetiva. E a dogmática não é nenhuma classe 
de ciência, mas só uma forma de argumentar ao redor de uns tópicos que não 
são senão determinações do que entendemos por ação e do que entendemos por 
norma, e do processo em virtude do qual podemos julgar as ações desde as normas 
jurídicas e desde os valores aos quais as normas jurídicas servem de veículo44.

Portanto, a questão de um sistema científico não pode ser a preocupação última do 
jurista penal, senão que, figura muito antes a preocupação com a forma de levar a cabo 
a conjunção entre normas e condutas.

2.4. COMO CHAMAR O CONJUNTO NORMATIVO DO CP/84?

Parece bastante óbvio que a opção inicial do legislador em partir de uma regra geral 
unitária apareceu pela pretensão de dotar o todo do Código de uma fórmula coerente. 
Uma opção pelo sistema unitário responderia melhor à ideia de causa, segundo a teoria 
da equivalência dos antecedentes45, que era adotada no Código.

41 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 35.
42 KANT, I. Crítica da razão pura. 3. ed. Tradução: Lucimar A. Coghi Anselmi, São Paulo: Ícone, 2011, p. 522.
43 Ibid., p. 521.
44 VIVES ANTÓN, T. S. Fundamentos del Sistema penal. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 489.
45 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 671.
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O que há de bom nesta perspectiva é esta congruência para com a adoção da 
ideia de causalidade natural como fonte da imputação do resultado, já que o Código 
não contemplava critérios legais axiológicos que funcionassem como filtros auxiliares da 
imputação objetiva. Ademais, convém lembrar que as demais teorias da causalidade, seja 
causalidade adequada, causalidade relevante etc., jamais ofereceram níveis aceitáveis e 
universais de segurança jurídica e sua adoção – mesmo que implícita – não melhoraria o 
sistema de imputação.

De outro lado, sempre foi claro que um sistema unitário pode levar a uma ampliação 
desmedida da carga penal, caso tomado em termos absolutos. E é exatamente por isso 
que o legislador brasileiro optou por acrescentar à base unitária, regras que implicam na 
diferenciação obrigatória entre os perpetradores de um delito em concurso eventual.

 Essa motivação resta absolutamente clara e explicitamente explicada na exposição 
de motivos da então “nova” parte geral, em seu item 25. Diz-se: 

[...] O Código de 1940 rompeu a tradição originária do Código Criminal do 
Império, e adotou neste particular a teoria unitária ou monística do Código 
italiano, como corolário da teoria da equivalência das causas (Exposição de 
Motivos do Ministro Francisco Campos, item 22). Em completo retorno à 
experiência passada, curva-se, contudo, o Projeto, aos critérios dessa teoria, 
ao optar, na parte final do artigo 29, e em seus dois parágrafos, por regras 
precisas que distinguem a autoria de participação. Distinção, aliás, reclamada 
com eloquência pela doutrina, em face de decisões reconhecidamente injustas.

Partindo-se de que existem, reconhecidamente, dois sistemas (se são, de fato, 
sistemas): um unitário, outro diferenciador, seria o nosso código penal assistemático? Como 
já visto, no unitário todo mundo que contribui para o crime responde pelo crime. No 
diferenciador, concorre para o crime como autores uns e como partícipes outros (define 
que há concorrências diferentes; um principal e outro acessório). 

De fato, como salienta Leite, o Código Penal brasileiro simplesmente não adotou 
um sistema uno e coerente de autoria e participação. Ao menos, não fez a opção entre um 
dos dois sistemas já então consagrados e estabelecidos em termos de regras gerais. Não há, 
por assim dizer, decisão convicta do legislador em favor do sistema unitário46. A exposição 
de motivos diz que parte do conceito unitário, mas também diz que cada um responde na 
medida da culpabilidade (grau de reprovabilidade). A nova parte geral introduziu § 1º e § 
2º, obrigando a diferenciar a condição daquele cuja participação no delito foi de menor 
importância, bem como daquele que quis participar de crime diverso do perpetrado.

46 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 42.
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O Código Penal brasileiro, em obediência à adoção do conceito de causa, próprio 
da teoria da equivalência dos antecedentes, logicamente, caminhou para a adoção de uma 
teoria unitária do concurso eventual de pessoas, admitindo que todas as contribuições para 
uma prática delitiva geram responsabilidade por ela. Entretanto, igualmente se adiantou 
em reconhecer a pertinência de certas críticas à referida teoria, promovendo matizações 
à ideia de igualdade absoluta das contribuições para o crime e o fez mediante a adição 
de regras, obrigando a diferenciar certas participações.

As questões que se põem, então, são: 

i) Ainda que exista, no plano teórico, um conjunto de regras clássicas que conformam 
um sistema diferenciador, oposto direto de um conjunto de regras consagradas, que 
conformam um sistema unitário, o que realmente define um sistema? 

ii) A coerência entre as regras que compõem um conjunto normativo deve ser 
estabelecida entre as próprias normas que o compõem ou para com teorias 
e conceitos pré-existentes externos ao conjunto normativo? Como deve ser 
chamado um conjunto normativo que estabelece regras que obrigam a partir 
de um marco típico único e a diferenciar a carga de sanção entre aqueles que 
contribuem para a prática de tal delito, definindo uma obrigatoriedade de 
redução em face de contribuições menos importantes?

Estas – e não quaisquer outras – são as perguntas que cabe responder.

Fazendo a pergunta errada, jamais chegaremos à resposta certa.

É absolutamente inútil discutir se o Código Penal brasileiro adota a teoria A ou a 
teoria B a respeito do concurso de pessoas, ou como se chama esta ou aquela teoria, ou 
quando se deve chamar um sistema por este ou aquele nome, ou até mesmo quando se 
pode chamar um conjunto normativo de sistema. A questão a ser respondida é, antes, de 
praxis forense: diante de um caso de concurso eventual de pessoas, à luz do conjunto de 
normas do Código Penal brasileiro, deve o juiz distinguir entre as contribuições principais 
e acessórias? Nesse sentido, parece inafastável uma conclusão positiva. Desta resposta 
deriva outra pergunta: esta distinção deve operar-se levando em conta quais critérios 
diferenciadores? Isto é o que realmente importa acerca do concurso de pessoas.

Visto por este prisma, ao final, é forçoso concluir que o sistema (se é que existe) 
ou a teoria (se pode ser assim chamada) adotados são mesmo diferenciadores47, quer 
chamemos isso de teoria, quer chamemos de sistema, ou simplesmente digamos que se 
fez uma “opção diferenciadora”. 

47 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 671.
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Como visto, o Código Penal brasileiro adota, na verdade, um perfil diferenciador em 
sentido dualista. O princípio é unitário, porém, expressamente se reconhece a necessidade 
de matizações e bipartições que obrigam a considerar a hipótese de necessária diferenciação 
entre autores e partícipes48.

Ademais, o Código ainda mantém, na parte especial (que é de 1940), situações de 
exceção pluralística ao princípio unitário do concurso de pessoas, o que deixa evidente 
que já mesmo antes da reforma de 1984 existia uma tendência a minimizar o absolutismo 
monista. Exemplos disso são as hipóteses (i) de aborto, onde a mesma situação de fato pode 
levar à punição do médico que realiza o aborto e da gestante que o consente em tipos 
penais diferentes; e, (ii) de corrupção, onde o único fato de que um particular entrega a 
um policial uma quantia em dinheiro para que esse não lavre uma multa de trânsito contra 
aquele conduz à punibilidade do particular e do policial por tipos penais diferentes49.

Desse modo, segundo o Código Penal brasileiro, comete homicídio quem mata 
alguém mediante disparos, e partícipe é quem empresta a arma àquele que disparou. 
Comete furto quem invade a residência, subtraindo, de lá, para si, os eletrodomésticos e 
as joias, e aquele que indicou a casa que estaria vazia para ser assaltada50, porém, entre 
eles, existe necessidade clara e determinada na própria lei de diferenciar entre autores 
(principais) e partícipes (acessórios). 

É claro que a distinção entre autor e partícipe não basta e nem é a última etapa 
da divisão de responsabilidades e consequentemente de cargas penais. A operação de 
atribuição de pena é complexa e pode levar a uma profunda elevação da pena de um 
partícipe e também à relevante redução da pena de um autor. A diferenciação aqui visa, 
simplesmente, estabelecer uma relação de subordinação e de essencialidade-acessoriedade 
entre autores e partícipes51.

De qualquer modo, uma vez concluído pela necessidade de diferenciação entre 
autor e partícipe, da opção por uma perspectiva diferenciadora surge o segundo problema, 
que é o critério pelo qual há que se distinguir a figura do autor e do partícipe52.

Embora tenham surgido várias teorias que visaram explicar o motivo pelo qual a 
atuação de uma pessoa pode ser principal em relação à atuação de outra, dentre elas a 

48 Ibid., pp. 671-672.
49 Ibid., p. 672.
50 Ibid., p. 679.
51 Ibid., p. 672.
52 Ibid., pp. 672-673.
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teoria subjetiva, a teoria objetivo-formal e a teoria do domínio do fato53, o presente trabalho 
cingirá à exposição da última, que representa um dos pontos do debate.

2 A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

Em face da insuficiência do critério objetivo-formal para responder a situações 
mais complexas de relações de grupos criminosos, a doutrina buscou um critério objetivo-
material de identificação do autor. Importa aqui mais do que simplesmente a realização 
do núcleo do tipo, mas sim o efetivo (material) domínio da realização do delito54.

2.1 ANTECEDENTES NOMINAIS

As expressões domínio do fato e domínio sobre o fato foram empregadas pela 
primeira vez no Direito penal no ano de 1915, por Hegler55. O domínio do fato integral, 
na expressão de Hegler, era analisado como pressuposto material da culpabilidade, ou 
seja, para ele somente agia com culpabilidade quem tinha o domínio do fato56. Mas tarde, 
o próprio Hegler procurou transferi-lo à teoria da autoria, para afirmar que o autor livre 
e capaz de imputação era o senhor sobre o fato em sua condição inerente; faltando ao 
instrumento a capacidade de imputação (culpabilidade), faltaria também o domínio do 
fato57. Acentue-se que ainda não possuía a conotação que se lhe empresta atualmente, 
estando mais atreladas aos fundamentos da culpabilidade58.

Em 1932, Bruns utilizou a expressão domínio do fato para delimitar pela primeira 
vez autoria e participação59. Para Bruns, a autoria pressupõe, ao menos, a possibilidade 

53 Ibid., p. 673.
54 Ibid., p. 676.
55 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal. Tradução: Joaquín Cuello Contreras e José 

Luis Serrano González de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 81; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio 
do fato. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 82.

56 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 83.
57 Ibid., p. 83.
58 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 81; GRECO, L.; LEITE, A. O que 

é e o que não é a teoria do domínio do fato. Sobre a distinção entre autor e participe no Direito penal. 
In: GRECO, L. et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas 
no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 21.

59 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 82; SILVA, P. R. A. da. Teoria 
do domínio do fato... Op. cit., pp. 83-84.
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de domínio do fato que, inclusive, deve ser inerente à conduta desde o princípio, de 
modo que o domínio do fato existe somente quando uma conduta em geral é adequada 
para causar o resultado60. Ademais, na instigação e no auxílio falta o domínio do fato em 
relação ao resultado final61.

Três anos depois de Bruns, foi Von Weber62 quem voltou a utilizar a expressão 
domínio do fato para justificar o emprego da teoria subjetiva na delimitação do conceito 
de autoria e consequente distinção da participação. Ele transporta a expressão domínio 
do fato – até então compreendida de maneira objetiva – ao âmbito subjetivo, referindo 
ser autor quem pratica o fato com vontade própria de dominá-lo63.

Particular importância teve Lobe, pois, pela primeira vez, apresentou um conceito de 
domínio do fato no plano da autoria64, considerando que a autoria determina-se de acordo 
com elementos objetivos e subjetivos, a saber, o querer o resultado, o domínio e a condução 
fática da execução, o animus domini e o respectivo dominar realmente a execução65.

2.2 WELZEL

Para além das especulações desenvolvidas até então, Welzel procurou elaborar 
pela primeira vez uma teoria propriamente dita do domínio do fato, que fosse orientada 
por critérios bem definidos e que servisse de diretriz para o desenvolvimento ulterior da 
teoria da autoria e da participação66.

Com isso, em 1939, Welzel apresentou sua concepção de domínio do fato, 
vinculando-a ao seu conceito de ação final67. Para ele, a vontade e a realização da vontade 

60 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 84.
61 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 83; SILVA, P. R. A. da. Teoria 

do domínio do fato... Op. cit., p. 84.
62 Veja-se o desenvolvimento completo da distinção em WEBER, H. von. Lineamientos del Derecho penal 

alemán. Tradução: Leonardo G. Brond, Buenos Aires: Ediar, 2008, pp. 68-76. Veja-se comentários a 
respeito em ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 84; SILVA, P. R. A. 
da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 85.

63 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 85.
64 GRECO, L.; LEITE, A. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 21.
65 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., pp. 84-85; SILVA, P. R. A. da. 

Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 85.
66 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán. 4. ed. Tradução: Juan Bustos Ramírez e Sérgio Yáñez Pérez. Santiago: 

Jurídica de Chile, 1997, p. 120; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., pp. 86-87.
67 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 85; WELZEL, H. Derecho Penal 

Alemán... Op. cit., p. 120.
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integrariam a própria ação, a vontade de cometer o fato como próprio restaria por ser 
elevada a elemento essencial da autoria, daí referir que a autoria final é a mais ampla 
forma de domínio final do fato68. Com a distinção entre crimes dolosos e culposos já no 
tipo penal, não poderia haver um conceito único de autor e, por conseguinte, a autoria 
deveria ser investigada nos delitos dolosos e culposos69. Welzel considerou que autor 
de um crime culposo seria qualquer indivíduo que, por meio de uma conduta que viola 
a medida do exigível de cuidado, causasse um resultado típico não desejado70. Desse 
modo, Welzel restringiu a problemática da autoria, bem como da teoria do domínio 
do fato, aos crimes dolosos71. Assim, a ideia de autoria, na concepção finalista, foi 
desenvolvida com vista à tripartição conceitual em autoria direta (individual), autoria 
mediata e coautoria72.

Para determinar a autoria nos crimes dolosos, Welzel partiu da crítica ao critério 
adotado pelo Tribunal do Reich alemão à época, o da vontade de cometer o fato como 
próprio (Täterwillen)73. Dentre as questões levantadas por Welzel, indagou-se: pode alguém, 
através de sua mera vontade, tornar um fato qualquer em próprio74? Respondeu o autor que 
a teoria subjetiva é absolutamente deficitária e afirmou que decisivo para a determinação 
da autoria é o fato objetivo que realmente tenha sido obra do autor75. Entendeu, porém, 
que este fato objetivo depende de um momento subjetivo, a saber, o domínio final do 
fato, o qual é mais do que meramente subjetivo, porquanto corresponde àquele que leva 
à execução, de forma conscientemente final, a sua decisão de vontade76.

Assim, para Welzel, possui o domínio do fato quem é o senhor sobre sua decisão e 
execução e com isso o senhor sobre seu ato, o qual ele realiza de forma conscientemente 
final em sua essência e existência77. No entanto, considerou que o domínio final do fato 

68 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 120; ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en 
Derecho penal... Op. cit., p. 85; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., pp. 87-88.

69 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 88.
70 Ibid., p. 88.
71 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 120; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 

Op. cit., p. 88.
72 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 88.
73 Ibid., p. 88.
74 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 86; SILVA, P. R. A. da. Teoria 

do domínio do fato... Op. cit., p. 89.
75 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 89.
76 Ibid., p. 89.
77 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 120; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 

Op. cit., p. 89.
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(finale Tatherrschaft) não seria o único critério necessário para determinar a autoria.78 Isso 
porque, segundo Welzel, o conteúdo socialmente relevante da autoria dependeria, ainda, 
de outros momentos pessoais do autor, a saber, os pressupostos objetivos e o momento 
subjetivo da autoria, como a intenção de se apropriar79. Segundo o referido autor, somente 
quando estes pressupostos existissem, o autor possuiria o mais amplo domínio (não 

meramente final, senão também) social80.

Portanto, a autoria, para Welzel, possui ao todo os seguintes pressupostos: (i) 
pressupostos pessoais, decorrentes da estrutura do tipo: (a) objetivos, tais como a posição 
especial de dever do autor; e, (b) subjetivos, tais como intenções especiais, tendências ou 
tipos de sentimentos; e, (ii) pressuposto fático, o domínio do fato81.

Na concepção de Welzel, a autoria direta consistiria na realização direta, voluntária e 
conscientemente final do fato por quem, tendo preenchido os pressupostos pessoais objetivos 
e subjetivos exigidos pelo tipo, possui o domínio pleno sobre a sua decisão e execução82.

Disse Welzel que a coautoria é a própria autoria83, cuja peculiaridade consiste 
em que o domínio final do fato sobre a conduta delitiva encontra-se não com um 
indivíduo, mas com vários conjuntamente84. A coautoria, dessa forma, é caracterizada 
pela realização dividida entre muitas pessoas dos atos parciais de uma decisão de ação 
levada a cabo por todas elas conjuntamente e, portanto, o domínio do fato está com todos 
conjuntamente85. Logo, a coautoria nada mais seria do que uma variedade de autores 

individuais, uma vez que cada coautor seria por si mesmo em parte autor imediato e em 
parte mediato do fato integral86. Assim, Welzel considerou que somente se poderia falar  
 

78 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 121; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 
Op. cit., pp. 89-90.

79 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 121; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 
Op. cit., p. 90.

80 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 121; ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en 
Derecho penal... Op. cit., p. 88; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 90.

81 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 121; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 
Op. cit., p. 90.

82 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 91.
83 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 129.
84 Ibid., p. 129; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 91.
85 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán… Op. cit., p. 129; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 

Op. cit., p. 91.
86 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., pp. 91-92.
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em coautoria com o preenchimento dos seguintes pressupostos: (i) decisão conjunta do 
fato87; e, (ii) execução conjunta do fato88.

Para Welzel, a autoria mediata consubstancia-se na ideia de domínio final do fato 
por quem se encontra por trás do instrumento, sendo que este último, em hipótese alguma, 
pode possuir o domínio pleno do fato, caso contrário, aquele que se encontra por trás 
será mero indutor ou instigador89.

Atribui-se, portanto, a Welzel, a primeira construção melhor elaborada de um 
critério objetivo-material – formulado à raiz de sua teoria finalista da ação – de um critério 
de domínio final do fato, sustentando que a par de requisitos pessoais (as posições especiais 
de dever que eventualmente o autor possua e os elementos subjetivos especiais do injusto), 
a autoria deveria exigir como requisito típico o domínio final, ou seja, que o autor seja 
dono e senhor do fato, enquanto realiza sua decisão de vontade com sentido90.

É bem verdade que o critério resulta mais vago e permeável a interpretações do que 
o objetivo-formal, porém, é igualmente verdade que se aproxima mais do justo, já que quem 
dá a última palavra sobre o delito é quem pode, definitivamente, ser considerado autor91.

Quiçá por causa disso, a ideia central de domínio do fato, também chamada de 
teoria objetiva material ou teoria objetivo-subjetiva, recebeu ampla acolhida na doutrina 
em geral, a ponto de se tornar francamente dominante, ainda que, justamente por cuidar-
se de um conceito aberto, tenha significado igualmente uma abertura importante para a 
inserção de diferenças importantes entre as teses que trataram do tema92.

A ideia geral da teoria do domínio do fato é a de que o autor só pode ser identificado 
através do critério do domínio do fato, sendo que domina o fato aquele que tem o poder 
de determinação sobre o crime93.

87 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 129; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 
Op. cit., pp. 92-93.

88 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 130; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 
Op. cit., pp. 92-93.

89 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán... Op. cit., p. 122; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... 
Op. cit., p. 94.

90 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 676.
91 Ibid., p. 676.
92 Ibid., p. 676.
93 Ibid., p. 677.
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2.4 ROXIN

Em sua famosa monografia Täterschaft und Tatherrschaft94, Roxin foi quem mais 
desenvolveu o tema do domínio do fato95 como fundamento da identificação do autor, 
abrindo muito mais a discussão sobre o tema e desenvolvendo o que, em Welzel, era 
apenas esboçado96.

Roxin entende que os critérios objetivos e subjetivos previamente apresentados 
não são suficientes para a identificação do autor e do partícipe97, devendo ser sintetizados 
em torno de uma concepção que acrescenta outros elementos. O centro de onde parte 
a teoria é o controle a respeito da realização do crime98.

Daí, o ponto de partida do pensamento de Roxin é a ideia de que o autor é a figura 
central do acontecer típico99; a figura-chave do acontecimento mediado pela conduta100. 
Essa ideia reitora retém pretensão de validade geral, e se expressa pelo domínio do fato, 
pela violação de um dever especial ou pelo elemento típico que exige a prática da conduta 
com as próprias mãos101. O domínio do fato é, assim, uma das expressões da ideia de que 
autor de um delito é sempre a figura central do acontecer típico102. 

Autor, para essa teoria, é quem domina a realização do fato típico, determina 
quando, onde, como e se ocorrerá o delito. Enfim, é quem tem o poder de decisão 
sobre o fato, quer seja porque o realiza, no todo ou em parte, quer porque se utiliza de 
outrem como instrumento de sua realização, no dizer de Jescheck, quem governa o curso 
do fato103. Acontece que o controle sobre o curso do fato não é um conceito fechado104, 
comportando variadas interpretações, o que é reconhecido pela doutrina105 como sendo, ao 
mesmo tempo, o motivo igualmente do êxito e dos problemas de que padece essa teoria. 

94 ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft. München: C.H. Beck, 1994. No texto é utilizada a 7ª edição, 
traduzida para o espanhol: Autoria y domínio del hecho en Derecho penal... Op. cit. 

95 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 104.
96 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 677.
97 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 105.
98 BUSATO, P. C. Direito penal: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 677.
99 GRECO, L.; LEITE, A. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 24.
100 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 110.
101 Ibid., p. 25.
102 Ibid., p. 25.
103 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 677.
104 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., pp. 141-145.
105 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., pp. 107-108.
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De qualquer modo, com vistas a uma breve explicação a respeito da teoria, toma-
se por base o posicionamento de Roxin a respeito da mencionada teoria106.

Para Roxin, o que difere essencialmente autor e partícipe é que o autor tem 
controle sobre a realização do delito; é aquele que pode decidir a respeito dos aspectos 
essenciais para a produção do resultado; é “a figura central do concreto êxito da ação”, 
circunstância que falta ao partícipe. Importa ressaltar que o próprio Roxin entende que 
a teoria do domínio do fato, embora seja de crucial importância para a identificação da 
autoria na maioria dos crimes, não pode ser aplicada indistintamente107.

Roxin faz um recorte, sustentando que os chamados crimes de domínio (comissivos 
dolosos) têm a autoria identificada pela teoria do domínio do fato, enquanto que nos 
chamados delitos de infração de dever (Pflichtdelikte) essa identificação deve dar-se de outra 
forma. A chamada teoria dos delitos de infração de um dever (Theorie der Pflichtdelikte) 
igualmente é tratada na obra Täterschaft und Tatherrschaft108.

De modo geral, no padrão regular de práticas delitivas – a saber, os crimes comissivos 
dolosos – o legislador faz no tipo uma completa descrição da conduta proibida, o que faz 
com que o autor seja identificado como a figura que domina a realização do feito. Aqui, 
a autoria seria explicada pela Teoria do domínio do fato109.

O domínio de tal realização não é meramente um controle da causalidade, mas 
sim um domínio em sentido normativo, relacionado aos critérios de imputação110. E o 
domínio do fato como expressão da ideia reitora da figura central do acontecer típico 
manifesta-se, por sua vez, de três formas concretas: (i) o domínio da ação; (ii) o domínio 
da vontade; e, (iii) o domínio funcional do fato.

Assim, dentro de uma ideia geral de domínio do fato, estão incluídas todas as 
formas de autoria, a saber: (i) a autoria imediata (= direta), onde o sujeito que realiza de 
mão própria111, direta e imediatamente, o delito tem o domínio da ação, pois efetiva a 
realização jurídica do delito diretamente; (ii) a autoria mediata, quando coage ou induz a 
erro um terceiro que executa o crime, ou quando possui o domínio de uma organização 

106 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 677.
107 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 385.
108 Ibid., pp. 385 e ss.
109 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 678.
110 Ibid., p. 678.
111 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 569; GRECO, L.; LEITE, A. O 

que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 44.
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verticalmente estruturada e dissociada da ordem jurídica112, onde o sujeito, conquanto 
não realize pessoalmente o núcleo do tipo, possui o domínio da vontade, valendo-se de 
terceiro como seu instrumento, logrando impor sua própria pretensão a despeito do que 
queira aquele que é instrumentalizado; e, (iii) finalmente, a coautoria, na qual coautor é 
quem, no marco de um plano comum, dá, juntamente com outra pessoa, uma contribuição 
relevante à realização do fato, surgindo, como consequência jurídica, uma imputação 
recíproca113, onde o repartir de tarefas entre os coautores traduz um domínio funcional do 
fato, traduzido pelo cumprimento de funções que são distribuídas entre os coautores114.

Acentue-se, como bem pontua Silva115, que a ideia de domínio funcional é 
desenvolvida por Roxin com o propósito de demonstrar que o domínio do fato é 
determinante para a coautoria, e isso em oposição à opinião de Schröder de que cada 
coautor domina apenas sua respectiva parte, mas não o acontecimento integral. A 
coautoria, para Roxin, consiste na realização do tipo por meio da execução pela divisão 
de trabalhos, ou seja, no domínio conjunto do fato116. O coautor assume uma tarefa, que 
é essencial para realização do fato planejado e que lhe possibilita, por meio de sua parte 
no fato, o domínio do acontecimento integral117. Roxin, então, extrai três pressupostos 
para a coautoria: (i) a existência de um planejamento conjunto do fato, visto que a divisão 
dos trabalhos pressupõe o cometimento conjunto; (ii) a execução conjunta do fato, não 
sendo suficiente uma participação na preparação; e, (iii) a prática de uma contribuição 
essencial à etapa da execução118.

A mais importante contribuição da tese de Roxin foi inaugurar um caminho 
mais lúcido para a análise dos casos de distribuição de carga de responsabilidade em 
aparatos de poder organizados. O tema tem constantemente dividido a doutrina a partir 
da análise do caso Eichmann, por Roxin119, no qual o autor apresenta sua tese favorável 
ao reconhecimento de um autor detrás do autor, em defesa da aplicação da figura da 

112 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 569; GRECO, L.; LEITE, A. O 
que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 44.

113 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 570; GRECO, L.; LEITE, A. O 
que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 44.

114 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 570; BUSATO, P. C. Direito 
penal... Op. cit., p. 678; SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 111.

115 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 119.
116 Ibid., p. 119.
117 Ibid., p. 119.
118 Ibid., p. 120.
119 ROXIN, C. Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate. In: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 

1963, pp. 193-207.



FAE  Centro Universitário194

coautoria às situações de realização do crime no âmbito de uma organização. Os casos 
de existência de um ente coletivo que se estrutura e instrumentaliza um determinado 
agente executor do crime são amplos e variáveis, espraiando-se, a partir de casos como 
o caso Eichmann ou o caso dos atiradores do muro de Berlim (Mauerschutzen), até as 
situações mais corriqueiras, frequentemente encontradas no âmbito empresarial. Cita-
se, por oportuno, os casos paradigma e os três critérios de Roxin. Parte da doutrina não 
concorda com o terceiro critério de funcionamento às margens do direito, e acaba incluindo 
as questões empresariais120.

No posicionamento mais atual de Roxin121, quatro elementos são caracterizadores da 
situação capaz de deixar entrever a figura do autor por trás do autor ou do homem de trás, como 
ficou conhecida na doutrina: (i) o poder de mando de quem tem possibilidade de distribuir 
as ordens; (ii) a fungibilidade do autor imediato; (iii) a alta disposição para a realização do 
fato por parte do executor; e, (iv) o aparato de poder organizado estar afastado do direito122.

O último elemento é questionado pela doutrina. A um, pelos próprios exemplos 
utilizados por Roxin, a saber: o caso dos atiradores do Muro de Berlim. O que é 
questionável, dentro da posição deles, não é estarem ou não ajustados ao direito, pois, na 
verdade, estão cumprindo perfeitamente as ordens que sua organização jurídica determina 
ainda que estas sejam claramente injustas. O mesmo pode-se dizer do caso Eichmann. A 
dois, porque o critério é artificial e não corresponde à realidade criminológica. Ele visa, 
tão somente, apartar do âmbito da discussão sobre o reconhecimento da autoria a figura 
da empresa que, não obstante seja evidentemente constituída de uma forma diferente, 
por exemplo, das máfias ou organizações criminosas, em determinado momento, pode 
perfeitamente organizar-se e se estruturar em torno da realização de crimes123.

Por tal razão, entendemos que a responsabilidade em aparatos de poder organizados 
admite a figura do autor por trás do autor, independentemente de que o fato incriminado se 
desenvolva em um aparato que atue à margem do direito. Isso inclui, sem dúvida, o âmbito das 
empresas. Basta que haja os outros três elementos para a caracterização dessa responsabilidade. 
Vale dizer: o domínio da organização por parte de quem deu a ordem, a fungibilidade do 
executor e a colocação deste em um ambiente coletivo que criminologicamente protege sua 
atitude de execução, tornando-o mais propenso à realização do fato124.

120 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 683.
121 ROXIN, C. Organisationsherrschaft als... Op. cit., p. 1 e ss.
122 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., pp. 683-684.
123 Ibid., p. 684.
124  Ibid., p. 685.
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2.5 PANORAMA ATUAL: DA TEORIA A UMA PRÁTICA NEM SEMPRE FELIZ

Na última década, a teoria do domínio do fato, nos termos de Rotsch, “deu um salto da 
teoria para a prática”125. Com isso, a teoria do domínio do fato estabeleceu-se, definitivamente, 
como instrumento viável para a identificação de responsabilidade pela autoria126.

Cita-se, brevemente, dois casos latino-americanos em que a teoria do domínio do 
fato foi utilizada por Cortes Supremas. No caso peruano, a decisão foi estabelecida em 
termos científicos. No caso brasileiro, em termos ilegítimos.

No caso Fujimori127, julgado pela Corte Suprema peruana, os juízes fundamentaram a 
culpabilidade de Fujimori como autor mediato com grande detalhe e mediante o estudo da 
literatura, nacional e estrangeira, em um nível que satisfaz amplamente as exigências científicas128. 

Roxin afirmou que essa decisão foi um feliz exemplo da ciência jurídico-penal 
internacional, que não representa apenas uma espécie de estudo de direito comparado 
à moda antiga, mas sim o anseio de desenvolver regras supranacionalmente válidas para 
casos que podem ocorrer em qualquer lugar do mundo129. 

A decisão fundamentou-se na última versão da autoria mediata por domínio da 
organização desenvolvida por Roxin130. Nos trabalhos mais recentes, Roxin enunciou 
quatro fatores que permitem fundamentar o domínio do fato do homem de trás em 
organizações delitivas: (i) o poder de emitir ordens que possui o homem de trás; (ii) a 
dissociação da ordem jurídica do aparato de poder à disposição do emissor das ordens; 
(iii) a fungibilidade do executor imediato; e, (iv) a disposição essencialmente alta para o 
fato do executor131. Esses quatro critérios ocuparam lugar de destaque entre as exigências 
da Corte peruana, tiveram sua justificação material por ela afirmada e, por fim, foram 
considerados devidamente realizados no caso em questão132.

125 ROTSCH, T. De Eichmann hasta Fujimori: sobre la recepción del dominio de la organización después de 
la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú. In: AMBOS, K, MEINI, I. La autoría 
mediata: el caso Fujimori. Lima: ARA, 2010, p. 41.

126 Ibid., p. 41.
127 Cf. por todos: AMBOS, K, MEINI, I. La autoría mediata: el caso Fujimori. Lima: ARA, 2010.
128 ROTSCH, T. De Eichmann hasta Fujimori... Op. cit., p. 41; também: ROXIN, C. Observações sobre a 

decisão da Corte Suprema Peruana no Caso Fujimori. In: ROXIN, C. Novos estudos de direito penal. 
Tradução: Alaor Leite. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 182. 

129 ROXIN, C. Observações sobre a decisão da Corte Suprema Peruana... Op. cit., pp. 182-183.
130 Ibid., 183.
131 Ibid., 183.
132 Ibid., p. 183.
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Por fim, disse Roxin que o significado histórico da decisão possui dois aspectos: um 
político, outro jurídico-penal. No sentido político, a decisão demonstrou que é possível dar 
tratamento jurídico a um fato punível cometido por um ditador deposto no interior de um 
irrepreensível processo em conformidade ao Estado de Direito, renunciando, assim, à bárbara 
pena de morte. No sentido jurídico, o julgamento demonstra quão frutífera pode ser uma 
ciência jurídico-penal internacional, que, além de analisar de forma completa a jurisprudência 
e doutrina do próprio país, conquista novos argumentos ao levar cuidadosamente em 
consideração a literatura estrangeira, que é capaz de produzir consenso internacionalmente133.

No caso Mensalão (AP 470/STF)134, julgado pela Corte Suprema brasileira, os 
Ministros fizeram um esforço no sentido de buscar legitimidade científica para os respectivos 
votos, não se preocupando com as precisões técnicas contidas na formulação teórica de 
Roxin135. Nos termos da crítica de Leite, em suma, “a Teoria do domínio do fato, tal como 
foi concebida originariamente na ciência jurídica, nada tem a ver com a decisão da AP 
470”136. Os resultados da análise de Leite acerca da decisão da AP 470/STF são os seguintes: 
(i) a impossibilidade de que se considere essa decisão como um precedente modelo; e, 
(ii) a verdadeira razão para o recurso à teoria do domínio do fato não foi a necessidade 
de distinguir entre autor e partícipe no direito penal, mas a necessidade de fundamentar 
a responsabilidade daqueles que ocupam posição de comando, criando uma espécie de 
autoria por domínio da posição, que nada tem a ver com a teoria do domínio do fato137.

2.6 CRÍTICAS

As críticas existentes a esse modelo, em geral, são dirigidas à proposta inicial, de 
WELZEL, e não têm relação com o conceito de domínio do fato, mas sim com a ideia de 
domínio final do fato. Ou seja, estão direcionadas ao evidente fracasso da proposta de 
uma teoria da ação finalista. Assim, critica-se a finalidade na culpa inconsciente e também 
no caso dos delitos omissivos. Os próprios defensores desse ponto de vista entendem 
necessário o seu complemento por outros critérios em casos limítrofes138. 

133 Ibid., p. 190.
134 Cf., por todos: LEITE, A. Domínio do fato, domínio da organização e responsabilidade penal por fatos de 

terceiros. Os conceitos de autor e partícipe na AP 470 do Supremo Tribunal Federal. In: GRECO, L. et 
al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, pp. 123-168.

135 LEITE, A. Domínio do fato, domínio da organização e responsabilidade penal... Op. cit., p. 166.
136 Ibid., p. 168.
137 Ibid., pp. 167.
138 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., pp. 678-679.
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Porém, a proposta de Roxin também não é imune a críticas. 

Segundo Silva139, dos três pressupostos apresentados por Roxin, o único que resta 
incólume à crítica é o primeiro. Silva atribui a Muñoz Conde – e concorda com ele que – o 
requisito da coexecução não é nada mais do que consequência de uma teoria objetivo-
formal, a qual, de modo geral, tem se mostrado insuficiente para explicar o conceito de 
autoria e mais ainda para explicar o conceito de coautoria, sobretudo naqueles âmbitos 
da criminalidade, nos quais tão importante ou mais que a execução são outras condutas 
de decisão ou organização relacionadas a ela140.Com relação ao pressuposto da relevância 
da contribuição na etapa da execução, Silva constata que Roxin não esclarece o que se 
deve considerar como relevante, tratando-se de um critério puramente causal141.

Górriz Royo afirma que o critério do domínio de fato de Roxin não pode ser extraído 
de um conceito geral de autor. Segundo ela, são frequentes as alusões ao conceito geral de 
figura central ou diretamente ao conceito geral de domínio do fato. E, ainda quando não 
tenha por propósito inicial, nem finalmente logre, articular um conceito ou critério universal 
para definir a autoria em toda classe de delitos, como a doutrina majoritária interpreta, 
sem dúvida o domínio do fato constitui um critério com vocação de generalidade para 
determinar o autor, ao menos, a respeito de certos delitos dolosos de ação. Ocorre que a 
proposta de Roxin resulta mais limitada e modesta do que a sua pretensão, já que tampouco 
consegue configurar um critério geral para delimitar a autoria nos delitos de domínio. A 
um, porque o domínio do fato é um critério por si só insuficiente para determinar quando 
estamos diante de um sujeito que devemos atribuir um comportamento relevante a título 
de autor. A dois, porque tampouco chega a explicar, conforme este critério, a intervenção 
delitiva em casos de delitos omissivos nem nos casos de delitos imprudentes142.

2.7 IMPORTÂNCIA REMANESCENTE

Embora as críticas apresentadas sejam pertinentes, não se pode negar, segundo 
advertem Greco e Leite, que a doutrina aderiu amplamente à teoria do domínio do fato 
como ideia capaz de indicar contornos mais concretos para a distinção entre autor e 
partícipe143.

139 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., pp. 122 e 123.
140 Ibid., p. 122.
141 Ibid., p. 123.
142 GÓRRIZ ROYO, E. M. El concepto de autor en Derecho penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, pp. 343-344.
143 GRECO, L.; LEITE, A. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 35.
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Para os referidos autores, as ideias contidas na teoria do domínio do fato estão no 
centro da discussão desde os anos que se seguiram à sua enunciação até os dias de hoje, 
representando uma evolução na teoria do concurso de pessoas, principalmente, devido 
aos seguintes pontos: (i) a sistematização das formas de autoria; (ii) a diferenciação entre 
as diversas espécies de autoria mediata, segundo os seus fundamentos; (iii) a clarificação 
da estrutura da coautoria, como atuar conjunto fundado em divisão de tarefas ou funções; 
(iv) a teoria dos delitos de dever; e, (v) a delitos de mão própria144.

A mais notória consequência da construção de Roxin é a figura da autoria mediata 
por meio de aparatos organizados de poder, que, depois de tornar-se doutrina majoritária, 
foi admitida não apenas pela jurisprudência alemã, como também pelas jurisprudências 
de outros países, como da Argentina, do Peru, e do Brasil (mesmo que impropriamente)145. 

Ademais, a solução apresentada por Roxin, dividindo entre os delitos de domínio 
e os delitos de dever, aplicando a teoria do domínio do fato aos primeiros e aplicando a 
camada teoria dos delitos de violação de dever, parece ter dado uma solução bastante 
satisfatória ao tema, recortando o âmbito de aplicação da teoria do domínio do fato e, 
como consequência disso, reforçando a conclusão pelo acerto de seus resultados146.

Para Roxin, a teoria do domínio do fato deve ceder espaço nos casos dos chamados 
delitos de violação de um dever – como é o caso dos delitos omissivos e os especiais ou 
próprios, onde a fonte de responsabilidade não é a atuação em si, mas sim o dever a que 
estão obrigados os autores –, para uma teoria dos delitos de dever. Ou seja, não se explica 
a responsabilidade a partir do controle que alguém exerce a respeito da realização do fato, 
mas sim em função do dever de cuidado a que o agente está obrigado147.

Nesse sentido, por exemplo, não se pode sustentar que alguém que se omite 
controla a produção do resultado de alguma forma, pois de uma omissão não poderá 
brotar essa classe de controle. Por outro lado, é certo que a responsabilidade, na omissão, 
deriva da presença de um dever e que quem tem o dever de agir e não age é o responsável 
principal pela produção do resultado delitivo. Assim, os delitos omissivos – próprios e 
impróprios – são delitos cuja essência da imputação reside não no domínio do fato, mas 
na violação do dever148.

144 Ibid., p. 35.
145 Ibid., p. 36.
146 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 679.
147 ROXIN, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal... Op. cit., p. 385.
148 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 679.
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O mesmo se pode dizer dos casos dos crimes especiais ou próprios – aqueles que 
exigem, do sujeito ativo, alguma qualidade ou condição especial –, onde, existindo uma 
pluralidade de agentes, o autor sempre será o intraneus, ou seja, aquele que está incluído 
no círculo de autores delimitados normativamente pelo tipo. Desse modo, somente as 
pessoas que reúnam a qualidade específica mencionada pelo tipo estão em condições de 
serem identificadas como autoras149.

3 A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO É APLICÁVEL PARA A 
INTERPRETAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NO CP/84?

Dada a situação atual da teoria do domínio do fato no concurso de pessoas, quer 
seja pelo estado da discussão teórica, seja pelo (por vezes) malfadado emprego que dela se 
fez em termos práticos no Brasil, está bastante claro que se reclama uma maior discussão em 
torno de seus postulados, de sua utilidade e da sua relevância para o Direito penal brasileiro.

Uma parte mais lúcida da doutrina150 já se deu conta deste estado de coisas e 
começa a se posicionar a respeito do tema.

Nesse sentido, a proposta deste artigo é somar-se ao esforço de discutir os postulados 
teóricos da teoria do domínio do fato à luz da estrutura normativa do Código Penal brasileiro, 
sempre com o com o óculo posto sobre a praxis forense, visando determinar se há ou não 
alguma utilidade da teoria do domínio do fato para o sistema de imputação existente no Brasil.

3.1 OS ARGUMENTOS DE QUEM ACHA QUE NÃO

Dotti defende que as disposições do art. 29, caput e parágrafos do Código Penal 
brasileiro não se harmonizam com a teoria do domínio do fato, porque (i) a faculdade 
judicial para reduzir a pena se a participação for de menor importância não satisfaz a 
exigência dogmática de que a participação tenha uma tipicidade autônoma151; e, (ii) 
enquanto o art. 29 do Código Penal adota um sistema unitário, a teoria do domínio do 
fato está ancorada em um sistema diferenciador152.

149 Ibid., p. 679.
150 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 51.
151 DOTTI, R. A. Apresentação... Op. cit., p. 17.
152 Ibid., pp. 17-18.
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Silva assinala que não há como transpor a teoria do domínio do fato de Roxin ao 
plano brasileiro, devido à sua absoluta incompatibilidade com a ordem jurídica vigente 
e com a opção do legislador brasileiro por um sistema unitário funcional153. Segundo o 
autor, a impossibilidade se dá por duas razões: (i) porque o próprio Roxin não só rechaça 
categoricamente a adoção de um sistema unitário, como esclarece que desenvolve sua 
teoria sobre o pilar do sistema diferenciador; e, (ii) porque a concepção de domínio do fato 
(tanto de Welzel quanto de Roxin) está assentada no absoluto rechaço a premissas causais-
naturalistas, as quais, diferentemente, são o pilar de sustentação do sistema unitário154.

3.2 POR QUÊ ACHAMOS QUE SIM

Inicia-se o tópico final parafraseando Batista: 

o art. 29 drasticamente estipulou que “quem, de qualquer modo, concorre para 
o crime, incide nas penas a este cominadas”. Não nos informou, todavia, como 
é que (“de qualquer modo”) se concorre para o crime. Verificada a insuficiência 
de um puro critério causal para solucionar essa questão (concorrer para o crime 
é diferente de contribuir causalmente para o resultado); verificado que equiparar 
“qualquer modo”, para além de violar o princípio constitucional da reserva legal, 
significa operar com uma causalidade inútil (extratípica), só nos resta a tentativa de, 
a partir dos dispositivos do código e de seus princípios fundamentais, empreender 
uma reconstrução dogmática extremamente dificultada pela pobreza da lei155.

Note-se que a lucidez de Nilo Batista na abordagem da questão firma claramente 
um caminho: é preciso explicar as lacunas geradas pelas disposições normativas do 
Código. E elas não se restringem à vaga referência à contribuição “de qualquer modo” 
para o crime, mas também se insere na mesma inconsistência a referência à “medida da 
culpabilidade” para o padrão de mensuração da relevância da contribuição para o concurso 
e à “participação de menor importância”, referida no art. 29 § 1o do CP. E a exploração 
dessas lacunas normativas certamente deve dar-se a partir do plano teórico. 

É preciso construir, dogmaticamente, critérios válidos para a interpretação de 
quando a medida da culpabilidade é tal que deve-se considerar a contribuição menos 
importante, merecedora de uma redução da pena; deve-se estabelecer concretamente 

153 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 170.
154 Ibid., p. 169.
155 BATISTA, N. Concurso de agentes: uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no 

Direito penal brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 54-55.
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segundo que critérios podemos chamar uma contribuição de “participação de menor 
importância” e é fundamental definir critérios de identificação do que pode ser considerado 
“ajuste, determinação ou instigação e auxílio”, para permitir a limitação da responsabilidade 
pela acessoriedade referida no art. 31 do CP.

Como se nota, a questão é essencialmente prática. O socorro hermenêutico, porém, 
provém claramente do desenvolvimento dogmático.

É possível admitir que existem dois sistemas consolidados. Correto. Não há como 
ser unitário e diferenciador ao mesmo tempo. Perfeito. Agora, quem é que disse que o 
nosso código é sistemático quando trata do concurso de pessoas? Quando ele estabelece 
concessões, ele deixa de ser sistemático e passa a ser assistemático. O Código possui um 
conjunto de normas que não se ajusta concretamente nem a um sistema diferenciador, 
nem a um sistema unitário. De qualquer sorte, são estas as normas que existem e que cabe 
interpretar. Não é possível negar a existência das regras ou ignorá-las quando se pretende 
resolver os problemas concretos de concurso de pessoas.

O fato de ser o código assistemático não obriga o intérprete a desprezar 
completamente os critérios dogmáticos que são oferecidos pelos sistemas. Ou seja, os 
critérios interpretativos contidos nas estruturas dogmáticas não são institutos sacrossantos 
que só podem ser tocados – ou, neste caso, utilizados – por aqueles que curvarem-se 
às suas exigências de coerência intrassistemática. Sustentar isso é colocar no pedestal o 
sistema mediante o desprezo de seu sentido prático. 

O conjunto de regras do Código Penal brasileiro é misto ou temperado ainda que 
não possa ser chamado de sistema, já que não existe um sistema misto. As regras não 
podem desprezadas como tais simplesmente porque considerar-se vedado utilizar um 
modelo teórico fechado. Gostemos ou não, o nosso legislador fez essa diferenciação. 
Vamos ignorá-lo porque as regras não correspondem ao sistema unitário? A regra está lá. 
E deve ser obedecida.

E o nosso legislador quebrou o sistema unitário. Não existe um sistema unitário puro 
no Código Penal brasileiro. Como aponta Silva, o legislador brasileiro deixou claro que o 
sistema unitário não é incompatível com a diferenciação entre as modalidades de autoria 
e participação156. E, ao obrigar aos operadores do direito a realizarem a diferenciação, 
convoca-os a explicitar os argumentos e fundamentos pelos quais se procede tal distinção. 
Queiramos ou não, é preciso estabelecer, na prática, o que identifica autores e partícipes. 
O fato é que Código Penal brasileiro, nos artigos 29-31, não impede o uso dos critérios 

156 SILVA, P. R. A. da. Teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 167.
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da teoria do domínio do fato para delimitar o conceito de autor e de partícipe, como 
igualmente não impede que nenhum outro tipo de critério seja utilizado para este fim. 
Na verdade, bem ao contrário, ele exige a diferenciação.

Como assinalam Greco e Leite, a teoria do domínio do fato, como toda teoria jurídica 
deve ser, direta ou indiretamente, é uma resposta a um problema concreto. E o problema 
que a teoria do domínio do fato se propõe a resolver é o de distinguir autor e partícipe157.

Se o conjunto de normas contido no Código Penal brasileiro obriga a tal diferenciação, 
os critérios do domínio do fato, então, vêm em socorro e são compatíveis com a interpretação 
das normas contidas do nosso código. Há uma razão para se utilizar os critérios da teoria do 
domínio para justificar a fundamentação da autoria e participação. Ao trabalhar com o que 
temos, não podemos esperar que o legislador altere o código para um sistema harmônico 
diferenciador158, para só então utilizar tais filtros interpretativos. Se os critérios lançados pela 
teoria do domínio do fato são úteis para estabelecer tais diferenciações, propondo resultados 
mais justos, simplesmente, não há razão que vede sua utilização.

A questão passa a ser como utilizar os critérios da teoria do domínio de fato de acordo 
com as regras do nosso código. O fato é que o conjunto de critérios para a distinção de autores 
e partícipes que apresenta a teoria do domínio do fato, ainda que tenham sido criados em um 
sistema diferenciador, produzem resultados melhores do que o conjunto de critérios de uma 
teoria objetivo-formal ou por uma teoria subjetiva, quando aplicados para a interpretação do 
conjunto de normas do Código Penal brasileiro acerca do concurso de pessoas.

Assinala Leite que não há óbice para a adoção de um sistema diferenciador já de lege 
lata. Segundo o referido autor, a teoria do domínio do fato, corretamente compreendida e 
sem ardilosos disfarces, oferece critérios distintivos aptos a guiar a interpretação judicial159. 
E esse é o ponto do artigo.

Concordamos com tal afirmação. O que se pretende dizer, neste trabalho, é que 
os dispositivos legais contidos no Código Penal brasileiro (arts. 29-31), sem pensarmos no 

157 GRECO, L.; LEITE, A. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato... Op. cit., p. 22; também: LEITE, 
A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., pp. 36-37: “O propósito da Teoria do domínio 
do fato é, a um só tempo, modesto e amplo: É modesto, pois visa apenas a distinguir autores de partícipes, 
ou seja, a distribuir títulos de contribuição para o delito [...] Ela não decide sobre o se, mas sobre o como 
da punição”.

158 Discordamos, aqui, do posicionamento de LEITE, quando afirma que “O fundamental é que haja uma 
resoluta decisão em favor da adoção integral de um sistema diferenciador, e não um manejo aleatório de 
conceitos jurídicos” (LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 43). Isso porque 
a interpretação das regras do concurso de pessoas, previstas no Código Penal brasileiro, à luz do critério 
do domínio do fato, independe da adoção do sistema diferenciador pelo legislador.

159 LEITE, A. Domínio do fato ou domínio da posição?... Op. cit., p. 52.
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sistema utilizado pela lei, autorizam, de lege lata, o uso dos critérios pelos quais a teoria do 
domínio do fato distingue autores de partícipes. Não obstante, de lege ferenda, coubesse 
ao legislador observar a melhor técnica para elaborar a norma prevendo o critério do 
domínio do fato de acordo com o sistema diferenciador. 

Agora, importa, aqui, exaltar o rendimento que a teoria do domínio do fato pode 
oferecer ao operador do direito, sem que haja contrariedade ao texto da lei.

No estudo de Greco e Teixeira, os autores são claros em afirmar que os dispositivos 
do Código Penal brasileiro, embora apontem para um modelo extensivo e unitário, não são 
refratários a uma reinterpretação baseada em um modelo restritivo e diferenciador. Mais: 
tomados individualmente, alguns permanecem de todo neutros diante dos dois sistemas. 
Outros, não obstante mais próprios de um sistema unitário, permitem uma reinterpretação 
progressiva fundada na ideia de legalidade160. Concluem, ao final, que, com o apoio de 
argumentos adicionais baseados na interpretação de determinados dispositivos e com base 
no princípio da legalidade, é possível falar já de lege lata de um conceito restritivo de autor e 
da utilização, em tal identificação, dos critérios formulados pela teoria do domínio do fato161.

No mesmo sentido, recentemente, Greco e Leite afirmaram que, 

de fato, existem esforços na doutrina brasileira no sentido de interpretar o direito 
positivo brasileiro, já de lege lata, no sentido de um sistema diferenciador de 
autoria e participação. Não há, a nosso ver, nenhum empecilho intransponível a 
barrar esses esforços. Afinal, trata-se de uma interpretação construtiva limitadora 
da punibilidade, que, ademais, encontra apoio na vontade declarada do 
legislador que reformou a parte geral do CPB em 1984162.

Batista também assinala positivamente ao uso da teoria do domínio de acordo com 
as regras do Direito penal brasileiro. Diz ele que 

sob uma perspectiva generalizante, a distinção autoria-participação se aproximará 
de seu ponto de repouso: os tipos da parte especial. Na apreciação individualizada 
de cada caso, corresponderá ao juiz verificar quem possuía o domínio do fato 
(nas suas diferentes formas de exprimir-se) e quem o não possuía, discernindo 
autores e partícipes. Para o direito penal brasileiro, nenhum obstáculo teórico 
existe contra a utilização desse critério para os crimes comissivos dolosos163.

160 GRECO, L.; TEIXEIRA, A. Autoria como realização do tipo... Op. cit., p. 78.
161 Ibid., p. 80.
162 GRECO, L.; LEITE, A. A “recepção” das teorias do domínio do fato e do domínio da organização no direito 

penal econômico brasileiro: observações sobre as formas de intervenção no delito na Ação Penal 470 do 
Supremo Tribunal Federal brasileiro (“Caso Mensalão”), ZIS 7-8/2015, p. 389.

163 BATISTA, N. Concurso de agentes... Op. cit., p. 73.
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A teoria do domínio do fato, como teoria, só faz sentido em um sistema diferenciador. 
Porém, os critérios derivados dessa teoria podem ser empregados em qualquer estrutura 
normativa, sistemática ou assistemática. Fazer sentido ou não fazer sentido pertence a um 
conjunto de regras, a um conjunto de critérios. É preciso valorar a participação de cada 
contribuinte para o delito, de acordo com sua culpabilidade. E, para tanto, precisamos de 
critérios. Podemos usar o objetivo-formal, subjetivo etc., e também os critérios da teoria do 
domínio do fato. Se a teoria do domínio do fato serve para definir o “como” e não o “se” 
da responsabilização penal, seus critérios são aplicáveis para as regras do Código penal.

Vale dizer, a teoria do domínio do fato, em um sistema unitário puro, em verdade, 
não se justifica. Isso porque foi criada em um sistema diferenciador. Porém, os critérios 
da teoria do domínio fato são de extrema relevância para a estabelecer a distinção autor/
partícipe no modelo assistemático do nosso Código Penal. 

Portanto, os critérios de diferenciação entre autores e partícipes oferecidos pela a 
teoria do domínio do fato, desde que conjugados com uma teoria de violação de dever 
específica para os crimes omissivos e os crimes próprios ou especiais, são os que melhor 
conduzem à identificação de quem pode ser autor e quem deve ser reconhecido como 
partícipe em um concurso de pessoas para a prática de um crime164.

Ademais, convém aduzir que tal proposta resulta perfeitamente compatível com o 
desenho do Código Penal brasileiro, tudo recomendando sua utilização. Inclusive, porque 
na complexidade dos aparatos organizados, especialmente da delinquência empresarial, 
resulta praticamente impossível determinar a autoria sem o socorro a esse critério165.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que o Código Penal brasileiro, em sua reforma da parte 
geral havida em 1984, ficou a meio caminho entre um sistema unitário e um sistema 
diferenciador, pois o seu conjunto de normas não foi capaz de propor claramente um 
sistema diferenciador; porém, ao mesmo tempo, obrigou o intérprete a diferenciar entre 
os concorrentes de acordo com sua culpabilidade, bem como a reduzir a pena de um 
participante do evento, cuja contribuição tenha sido de menor importância, além disso 
determinou a acessoriedade das atividades consistentes em mero ajuste, determinação, 
instigação ou auxílio, frente a realização do crime propriamente dito.

164 BUSATO, P. C. Direito penal... Op. cit., p. 679.
165 Ibid., pp. 679-680.
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Não há alternativa para o intérprete, que não identificar, nos casos de concursos 
de pessoas quando se está frente a um ajuste, a uma determinação (leia-se, indução), a 
uma instigação ou a um auxílio (leia-se cumplicidade), e quando se está frente a uma 
verdadeira autoria. Quando uma participação é menos relevante e quando é essencial, e 
estabelecer, com base nisso, com base no grau de reprovabilidade da contribuição havida 
(na medida de sua culpabilidade), a pena devida a cada indivíduo.

Assim, parece não haver inconveniente algum para os casos de concursos de 
pessoas, excetuados os casos de delitos de violação de dever, crimes omissivos e crimes 
especiais, onde o Código brasileiro tem regras próprias e são pontos recortados da teoria 
do domínio do fato, que os critérios desenvolvidos por Roxin sirvam de parâmetro para a 
interpretação das normas positivas do Direito brasileiro, nominalmente os arts. 29, caput; 
29 § 1o e 31 do Código penal.

Assim, não há problema algum em sustentar que será instigador, indutor ou 
cúmplice (para fins do art. 31 do CP) aquele que não possua domínio da ação, domínio 
da vontade ou domínio funcional, na situação concreta observada, devendo, assim, 
somente ser responsabilizado na medida em que alguém que possua tais características 
realize o crime.

Tampouco parece equivocado sustentar, por exemplo, que somente procede a 
redução de pena do § 1o do art. 29 pelo reconhecimento da reduzida importância da 
participação do agente, que dar-se-á quando ele não possua domínio da ação, domínio 
da vontade ou domínio funcional, em face da realização do crime.

Finalmente, pode-se dizer obrigatória a redução da carga penal da pena base – 
uma vez que a baliza central de sua análise é a culpabilidade, e as responsabilidades dos 
concorrentes restarão estabelecidas na medida de sua culpabilidade (art. 29, caput do 
CP) – quando o concorrente para um delito não possua domínio da ação, domínio da 
vontade ou domínio funcional.

Enfim, não existe nenhuma razão para que não possamos utilizar tais critérios para 
resolver os problemas práticos oferecidos pelo Código penal brasileiro acerca de autoria 
e participação à luz dos critérios da teoria do domínio do fato.

Postura contrária equivale a elevar tais critérios a um patamar sacrossanto e intocável, 
tratando a dogmática com os postulados de ciência, em sentido de ciência natural, dotada 
de uma verdade intrínseca e convertendo-a em centro gravitacional do sistema penal.
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É preciso reduzir a pretensão dos juristas. O direito não é ciência, mas somente 
uma forma de argumentar ao redor de tópicos166. O que se pretende com ele não é mais 
do que organizar a solução de problemas práticos. A dogmática deve ser funcional para 
isso e para produzir um mínimo de segurança nas decisões acerca da imputação e nada 
mais. No momento em que a dogmática, ensimesmada, deixar de promover os resultados 
mais justos possíveis, será ela, e não as normas que ela pretende interpretar, aquela fadada 
a desaparecer.

 
 

166 VIVES ANTÓN, T. S. Fundamentos del Sistema penal. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 489.
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RESPONSABILIDADE PENAL DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES POR CRIMES 
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

THE CRIMINAL LIABILITY OF MEMBERS AND ADMINISTRATORS FOR TAX CRIMES

Pablo Rodrigo Alflen1

RESUMO

O artigo trata sobre o problema da responsabilidade penal dos sócios e administradores, 
especificamente, por crimes contra a ordem tributária. Tem-se que a complexidade própria 
inerente a tais crimes, atrelada ao crescente uso de empresas para a sua prática tem 
suscitado maiores dificuldades em relação à identificação e à atribuição das modalidades 
de contribuição para o fato delituoso. Embora a legislação nacional forneça algumas 
diretrizes para a delimitação do grau de contribuição e da respectiva modalidade de 
participação nestes crimes, parte-se de que estas não são suficientes e, portanto, são 
necessários os critérios fornecidos pela doutrina. Todavia, a partir de pesquisa baseada 
em método hipotético-dedutivo, é possível concluir que nem mesmo os convencionais 
critérios doutrinários são suficientes e, com isso, são propostos novos critérios, que auxiliem 
na atividade concretizadora do direito.
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ABSTRACT

The article is about the criminal liability of members of the administrative bodies of 
companies, specifically, for tax crimes. The complexity inherent to tax crimes, linked to the 
increasing use of companies for their practice, has given rise to greater difficulties in relation 
to the identification and attribution of the respective modalities of contribution to these 
crimes. Despite the legislation offer some guidelines regarding the delimitation of the degree 
of contribution and the respective modality of participation, it is considers that these are 
not enough and, therefore, the criteria provided by the doctrine are necessary. However, 
according to an investigation based on a hypothetical-deductive method, it is possible to 
conclude that not even the conventional doctrinal criteria is sufficient and, therefore, new 
criteria are presented that allow ancillary in the activity of concretion of the right.

Keywords: Criminal Liability. Managers. Hegemony over the Act. Tax Crimes.
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INTRODUÇÃO

A complexidade própria dos chamados crimes contra a ordem tributária causa, 
muitas vezes, dificuldades no que diz à determinação e consequente atribuição da 
responsabilidade penal em relação àqueles que, de um modo ou de outro, tenham 
concorrido para a sua prática. 

Esta complexidade, no entanto, é acentuada em virtude do “modus” pelo qual 
tais crimes têm se manifestado no contexto brasileiro a partir das últimas décadas. Isso 
se deve ao uso cada vez mais frequente de empresas para a prática delituosa, ou mais 
especificamente da forma de sociedade empresária, na qual a descentralização e distribuição 
de atribuições e responsabilidades dificulta a imputação a pessoas concretas. 

Não se quer dizer com isso tratar-se de aspecto absolutamente novo, visto que a 
conduta delituosa nos crimes contra a ordem tributária – entendendo-se como tais aqueles 
tipificados na Lei n. 8.137/1990 e nos arts. 168-A, 334 e 337-A do Código Penal – pode se 
manifestar tanto por comportamento de pessoa natural, seja diretamente o sujeito passivo 
da obrigação tributária ou terceiro que age em seu nome, quanto por intermédio de pessoa 
jurídica.2 Porém, o expressivo número de casos manifestados pela jurisprudência pátria, 
versando sobre crimes contra a ordem tributária, praticados por intermédio de sociedades 
empresárias, é indicativo nesse sentido.3

O problema que decorre disso radica na pergunta se é possível atribuir a 
qualidade de autor da prática de crimes contra a ordem tributária aos sócios e 
administradores de sociedade empresária e, em caso positivo, em quais condições ou 
sob quais pressupostos.

2 Confira MACHADO, H. de B. Crimes contra a Ordem Tributária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 81; 
no mesmo sentido SCHMIDT, A. Z. Direito penal econômico. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 175; igualmente PRADO, L. R. Direito penal econômico. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 42; ademais ANDRADE FILHO, E. O. Direito Penal Tributário. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 
90; também EISELE, A. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 49 e ss.; 
do mesmo modo FERREIRA, R. dos S. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 19; bem como OLIVEIRA, A. C. M. de. A responsabilidade nos Crimes Tributários e Financeiros. 
In: ROCHA, V. de O. Direito penal empresarial. São Paulo: Dialética, 1995. p. 27: “Em regra os crimes 
tributários envolve pessoas jurídicas e a perquirição da responsabilidade pessoal, corolário fundamental do 
Direito penal não tem sido a preocupação primeira da polícia e do Ministério Público, que tem denunciado 
pela simples condição objetiva de ser o acusado diretor, gerente, administrador ou mesmo mero sócio da 
empresa”; igualmente LOVATTO, A. A. Dos crimes contra a ordem tributária ou sonegação fiscal. Revista 
do Ministério Público, Porto Alegre, v. 1, n. 28, 1992. p. 37.

3 Uma breve consulta às bases jurisprudenciais dos Tribunais Estaduais e Federais do país, disponíveis online, 
é suficiente para concluir nesse sentido.
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Não há na ordem jurídica brasileira uma regra – no sentido de um sistema unitário 
formal de autor4 – segundo a qual todos que concorrem para o delito tributário devam 
ser responsabilizados, indiferentemente, como autores por suas posições ocupadas 
como administradores, sócios, gerentes, técnicos em contabilidade ou auditores (o que 
implicaria inadmissível responsabilidade penal objetiva), seja em virtude de alguns deles 
simplesmente figurarem em contrato social, seja em virtude de alguns deles ou todos 
prestarem contribuição efetiva para o resultado.5

Ao contrário, a ordem jurídica brasileira exige a diferenciação entre as respectivas 
contribuições, com base na determinação da punição conforme o grau de reprovação 
estabelecida no art. 29 do CP e no art. 11 da Lei n. 8.137/90. Nesse sentido, o problema 
colocado suscita, além de questões próprias atinentes à responsabilidade penal, hipóteses 
substancialmente distintas, que demandam uma análise mais detida, em atenção às 
seguintes possibilidades: a) conduta praticada diretamente pelo único administrador, na 
condição de gestor de fato da sociedade empresária; b) conduta praticada diretamente 
pelos sócios-administradores, na condição de gestores de fato, mediante divisão de 
papéis; c) conduta praticada por intermédio da sociedade empresária, porém, a mando 
de administrador(es), na condição de gestores de fato; d) conduta delituosa praticada por 
executor fungível, que atua a mando de gerente de setor, sem que haja ordem por parte 
do sócio que exerce, de fato, o poder de gestão. 

Todas estas hipóteses se inserem na problemática do concurso de pessoas, ou 
seja, da autoria e da participação. Porém, considerando os estreitos limites deste estudo, 
cumpre analisá-la tão só à luz dos chamados crimes comissivos e omissivos próprios, uma 
vez que o exame dos crimes de omissão imprópria e da chamada posição de garantidor 
demandaria digressão, face à ampla gama de teorias específicas desenvolvidas a respeito.

Tem-se, por conseguinte, que a solução para o problema colocado, considerando 
as hipóteses referidas, encontra amparo nas mesmas regras estabelecidas pela legislação 
e pela doutrina no que diz respeito às demais espécies de crimes.6 Prescinde-se, pois, no 
que diz respeito à responsabilidade penal dos sócios e administradores, de outras regras 
atinentes à responsabilidade dos sócios e administradores previstas, por exemplo, no Código 

4 Quanto à diferença entre os sistemas unitário formal e unitário funcional (este último vigente no Código 
Penal brasileiro, em seu art. 29, como na Lei n. 8.137/1990, em seu art. 11) veja, com análise aprofundada, 
ALFLEN, Teoria do domínio do fato. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 56 e ss., 165 e ss.

5 Conforme STOCO, R.; STOCO, T. de O. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 157, entendendo “que qualquer pessoa pode ser partícipe em crime contra a ordem tributária, 
desde que seu concurso tenha sido efetivo e se enquadre nas regras das disposições legais de regência”.

6 Assim STOCO, R.; STOCO, T. de O. Crimes contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 85 e 156.
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Civil (o qual distingue a responsabilidade civil dos sócios, inclusive, em conformidade com 
o tipo de sociedade).7

Para determinar a responsabilidade penal dos sócios e administradores em crimes 
contra a ordem tributária, a doutrina e a jurisprudência pátrias tem procurado utilizar a 
chamada teoria do domínio do fato.8 Porém, tal teoria tem sido empregada de maneira 
inadequada e puramente retórica, uma vez que não são enfrentados efetivamente os seus 
critérios.9 Em vista disso, no presente estudo serão analisados, em um primeiro momento, 
alguns aspectos atinentes à responsabilidade penal no sistema jurídico brasileiro, com especial 
consideração aos crimes contra a ordem tributária; em um segundo momento, será abordada 
a teoria do domínio do fato como critério de delimitação da autoria e participação; e, por 
fim, serão examinados aspectos relativos à responsabilidade penal do sócio e administrador, 
em atenção às hipóteses antes mencionadas, tendo em vista a teoria do domínio do fato.

1 A RESPONSABILIDADE PENAL NOS CRIMES CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA

Há muito advertiram Hungria e Fragoso que o sistema penal brasileiro mantém-se 
fiel ao princípio societas delinquere non potest, segundo o qual as pessoas jurídicas não 

7 Observe-se que o Código Civil brasileiro confere capacidade para exercer a empresa ao menor de 18 anos 
emancipado, por se encontrar, desde a ótica civil, no pleno gozo de sua capacidade jurídica, de tal modo 
que pode exercê-la como o maior, compare sobre isso COELHO, F. U. Curso de Direito comercial: direito 
de Empresa. 21. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1, 2017. p. 46; nesse sentido ressalta MACHADO, 
H. de B. Crimes contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 76: “a responsabilidade civil é bem mais ampla 
do que a responsabilidade penal. Primeiro porque abrange a responsabilidade objetiva, em certos casos 
admitida por nosso ordenamento jurídico. Depois, porque, mesmo no que concerne à responsabilidade 
subjetiva, tem alcance bem mais amplo do que a responsabilidade penal, na medida em que o conceito 
de culpa, no Direito Civil, é bem mais abrangente do que no Direito Penal”.

8 Compare na doutrina ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 81 e ss.; bem como ALFLEN, 
P. R. Teoria do domínio do fato na doutrina e na jurisprudência brasileiras. Revista Universitas JUS, v. 
25, n. 2, p. 15-33, 2014b. Disponível em: DOI: http://10.5102/unijus.v25i2.2826. Acesso em: 10 nov. 
2017; igualmente ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft. 9. ed. Berlin: De Gruyter, 2015. p. 20 e ss.; 
paradigmático WELZEL, H. Das Deutsche Strafrecht. 11. ed. Berlin: De Gruyter, 1969. p. 98 e ss.; bem 
como SCHILD, W. Tatherrschaftslehren. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. p. 9 e ss.; com críticas, veja 
ROTSCH, T. “Einheitstäterschaft” statt Tatherrschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. p. 290 e ss.; com 
críticas contundentes à concepção de Roxin, compare HAAS, V. Kritik der Tatherrschaftslehre. Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 3, n. 119, 2007. p. 519 e ss.; bem como GIMBERNAT 
ORDEIG, E. Autor y Cómplice en Derecho Penal. Montevideo; Buenos Aires: BdeF, 2006. p. 78 e ss.; 
abordando tal ideia em relação aos crimes contra a ordem tributária, compare OLIVEIRA, A. C. M. de. A 
responsabilidade nos crimes tributários e financeiros... Op. cit., p. 28.

9 Essencial no que diz respeito ao mau uso da teoria na jurisprudência, compare ALFLEN, P. R. Teoria do 
domínio do fato na doutrina e na jurisprudência brasileiras... Op. cit., p. 15 e ss.. Admitindo o emprego 
da teoria do domínio do fato em crimes econômicos e empresariais: URBAN, C. Mittelbare Täterschaft 
kraft Organisationsherrschaft. Göttingen: V&R unipress, 2004. p. 201 e ss.
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podem praticar crimes.10 A responsabilidade penal, diziam os penalistas brasileiros, é 
pessoal (depende de atuação do sujeito) e subjetiva (depende de culpa).11 Esclareceram, 
porém, que pessoas físicas “serão autores do crime, quando agirem em representação, 
por conta ou em benefício da pessoa jurídica”.12 

Este entendimento ainda hoje é sustentado pela doutrina13 e pela jurisprudência14 
pátrias e tem como premissa fundante da responsabilidade penal a de que somente a 
pessoa natural pode ser autora de crime, em virtude, principalmente: a) da ideia de conduta 
punível; b) do princípio nulla poena sine culpa.

a) Por ocasião da Nova Parte Geral do Código Penal brasileiro, introduzida por 
meio da Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1994, o legislador pátrio afirmou, na Exposição 
de Motivos, que a ação e a omissão constituem as duas formas básicas do comportamento 
humano e advertiu que se o crime consiste em uma ação humana, positiva ou negativa 
(nullum crimen sine actione), o destinatário da norma penal é todo aquele que realiza 
a ação proibida ou omite a ação determinada, desde que, em face das circunstâncias, 
lhe incumba o dever de praticar o ato ou abster-se de fazê-lo. O argumento relativo à 

10 HUNGRIA, N.; FRAGOSO, H. Comentários ao Código Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. I, t. II, 
1978. p. 628; no mesmo sentido, BRUNO, A. Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. I, t. 2, 1959. 
p. 205; ademais, FARIA, B. de. Código Penal Brasileiro Comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Récord, 1961, 
v. 2, p. 118-119; igualmente BRANDÃO, C. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 
2008. p. 200 e s.

11 HUNGRIA, N.; FRAGOSO, H. Comentários ao Código Penal... Op. cit., p. 628.
12 Ibid., p. 628.
13 Especificamente a respeito dos Crimes contra a Ordem Tributária, compare MACHADO, H. de B. Crimes 

contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 77, afirmando que “a responsabilidade penal é sempre pessoal e 
subjetiva, enquanto a responsabilidade civil pode ser transmitida por sucessão, nos limites do patrimônio 
transmitido ao sucessor, pode decorrer de atos de outrem e pode ser objetiva”; igualmente STOCO, R.; 
STOCO, T. de O. Crimes contra a Ordem Tributária. p. 85 e s.; também FERREIRA, R. dos S. Crimes 
contra a Ordem Tributária. p. 19 e s.; bem como OLIVEIRA, A. C. M. de. A responsabilidade nos 
Crimes Tributários e Financeiros. p. 27; ademais MÉLEGA, L. O sujeito ativo do Crime e as Pessoas 
Jurídicas: a responsabilidade criminal e civil dos Administradores. In: ROCHA, V. de O. Direito penal 
empresarial (Tributário e das Relações de Consumo). São Paulo: Dialética, 1995. p. 101 e ss.; também 
ANDRADE FILHO, E. O. Direito Penal Tributário... Op. cit., p. 90-91; do mesmo modo PRADO, L. R. 
Direito penal econômico... Op. cit., p. 42. Na doutrina em geral FERRAZ, E. de F. A Co-Delinquência 
no Direito penal brasileiro. São Paulo: J. Bushatsky, 1976. p. 97 e s.; nesse sentido, porém, desde a 
ótica da visão significativa do sistema criminal, veja BUSATO, P. C. Direito penal: parte geral. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. p. 534.

14 STF, HC 85190, Segunda Turma, julgado em 08 nov. 2005: “Responsabilidade de Dirigentes de Pessoa 
Jurídica. Art. 2º da Lei 9.605/1998. Rejeitado pedido de trancamento de ação penal, dada a expressa 
previsão legal, nos termos da legislação ambiental, da responsabilização penal de dirigentes de pessoa 
jurídica” (grifo nosso); ademais, STF, HC 94842, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009; igualmente, STF, 
HC 97484, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009; também STF, RE 548181, Primeira Turma, julgado 
em 06/08/2013; bem como STF, HC 128435, Primeira Turma, J. em 20/10/2015.
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ação ou omissão, possivelmente não seria suficiente para determinar o aspecto humano 
inerente à ideia de conduta e como fator obstaculizador da responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, se não fosse a inequívoca adesão do legislador à teoria finalista da ação, 
de origem alemã, que conferiu novos contornos à matéria.15 Referida adesão, como ficou 
claramente reconhecido pela doutrina, deu-se em virtude da nova sistemática adotada 
em relação ao erro de tipo como excludente do dolo.16 Isso, inclusive, foi manifestado 
pelo legislador no parágrafo 17 da Exposição de Motivos, ao afirmar que é “no tratamento 
do erro que o princípio nullum crimen sine culpa vai aflorar com todo o vigor no direito 
legislado brasileiro” e que, nessa esteira, acolheu o Projeto de Código à época “as duas 
formas básicas de erro construídas pela dogmática alemã: erro sobre elementos do tipo 
(Tatbestandsirrtum) e erro sobre a ilicitude do fato (Verbotsirrtum)”.17

O acolhimento destas duas figuras de erro pressupunha a adesão à teoria finalista 
da ação de Welzel. De acordo com tal teoria, a ação humana consiste no exercício de uma 
atividade final, ou seja, a ação é “final”, e não um acontecimento “causal”18. E é esse elemento 
“final”, diversamente do “causal”, que faz da ação humana uma condição imprescindível 
para o delito. A finalidade da conduta, como esclareceu o jurista alemão, “baseia-se em que 
o homem, com amparo em sua consciência causal, pode prever as consequências possíveis 
de seu agir em determinadas circunstâncias, e, por isso, pode traçar diferentes fins e orientar 
o seu agir pelo fim escolhido”19. Tal ideia de ação é ínsita ao ser humano e, portanto, descabe 
nesse sentido transpor tal capacidade de ação à figura da pessoa jurídica.20 

Em se tratando especificamente de crimes contra a ordem tributária observa-
se, ademais, que as condutas previstas nos art. 1° e 2° da Lei n. 8.137/1990 podem ser 

15 Cf. TOLEDO, F. de A. Culpabilidade e a problemática do erro jurídico penal. Revista dos Tribunais, v. 67, 
n. 517, 1978. p. 251 e ss.

16 LUIZI, L. O Tipo Penal, a Teoria Finalista e a Nova Legislação Penal. Porto Alegre: S. Fabris, 1987. p. 110.
17 BRASIL. Exposição de Motivos N. 211, de 9 de maio de 1983. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-
dezembro-1940-412868-exposicaodemotivos-148972-pe.html>. Acesso em: 11 dez. 2017.

18 WELZEL, H. Das Deutsche Strafrecht... Op. cit., p. 33 e s.; igualmente WELZEL, H. Das neue Bild des 
Strafrechtssystems. 4. ed. Göttingen: Otto Schwartz & Co., 1961. p. 1; ademais WELZEL, H. Die finale 
Handlungslehre und die fahrlässigen Handlungen. JuristenZeitung, n. 10/11, 1956. p. 316 e s.; com 
considerações relativas às bases teóricas fundantes do finalismo compare ALFLEN, P. R. Bases teóricas 
do funcionalismo penal alemão. In: SILVA, A. R. I. da (Org.). Temas de Direito Penal, Criminologia, e 
Processo Penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2015. p. 13-14.

19 WELZEL, H. Das neue Bild des Strafrechtssystems... Op. cit., p. 1.
20 Assim, LAUE, C. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden. Juristische Ausbildung: JURA, 

v. 5, 2010, p. 339; igualmente, SCHMITT, R. Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände. Stuttgart: 
Kohlhammer, 1958. p. 187.
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praticadas por pessoa natural (física) sem que sequer estejam na condição de empresário. 
É suficiente verificar, a título meramente exemplificativo, a prática por pessoa física da 
supressão ou redução de tributo mediante a prestação de declaração falsa às autoridades 
fazendárias (art. 1°, I da Lei n. 8.137/1990), ou, ainda, mediante a falsificação ou alteração 
de nota fiscal relativa à operação tributável (art. 1°, III, da Lei n. 8.137/1990),21 considerando 
a exigência estabelecida no art. 1°, caput e § 1°, b, da Lei n. 8.846/1994, relativa à emissão 
de nota fiscal.22 

b) A responsabilidade penal consiste, como, ademais, asseverou Fragoso, no 
“dever jurídico de responder pela ação delituosa que recai sobre o agente imputável”.23 
Trata-se, portanto, de pressuposto da culpabilidade, sem o qual não é possível proceder 
ao juízo de reprovação da conduta típica e antijurídica. Welzel já havia observado que 
uma conduta que viola um dos tipos penais somente se torna crime se o autor puder ser 
reprovado. Daí afirmar que “tipicidade, ilicitude e culpabilidade são os três elementos do 
crime, que tornam uma conduta em delito”.24 De acordo com essa ideia de culpabilidade, 
o homem é um ser livre, responsável, capaz de autodeterminação moral e de se decidir 
pelo direito, ou seja, a culpabilidade supõe a capacidade de compreensão do caráter 
ilícito (antijuridicidade) da conduta perpetrada.25 Tal fator está assentado no livre-arbítrio 
humano, o qual é representado, em termos jurídico-penais, pela capacidade de poder 

21 Assim, PRADO, L. R. Direito penal econômico... Op. cit., p. 70, o qual ao comentar o art. 1° da n. 
8.137/1990, refere que “o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que pratique alguma das condutas 
enumeradas na lei (delito comum)”. Aliás, tal entendimento decorre do próprio preceito do art. 11 da Lei n. 
8.137/1990, o qual dispõe que “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre 
para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade” 
(grifo nosso).

22 “Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, 
prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da 
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da 
operação. 

 § 1º O disposto neste artigo também alcança: 
 b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas”.
23 FRAGOSO, H. Lições de Direito penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 242; o qual mantêm tal 

entendimento desde a primeira edição da obra, veja FRAGOSO, H. Lições de Direito penal. São Paulo: 
Bushatsky, 1976. p. 218.

24 WELZEL, H. Das Deutsche Strafrecht... Op. cit., p. 48.
25 LAUE, C. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden... Op. cit., p. 339; no mesmo sentido 

FERRAZ, E. de F. A Co-Delinquência no Direito penal brasileiro... Op. cit., p. 96: “as pessoas jurídicas 
não podem ser autores de delitos. Carecem não só de capacidade para cometer um delito (imputabilidade) 
como também da consciência da anti-juridicidade (culpabilidade) e ainda da possibilidade de agir 
intencionalmente”.
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agir de outro modo, conforme ao direito.26 Nesse sentido, não há que se falar em pena 
sem culpa (nulla poena sine culpa).

Em se tratando de crimes contra a ordem tributária observa-se que tem sido adotada 
a teoria da responsabilidade pessoal do agente, o qual, no entanto, poderá utilizar-se de 
pessoa jurídica para lograr a supressão ou redução ilegal de tributos ou contribuições e, 
com isso, faz-se imprescindível a observância aos referidos critérios comuns estabelecidos 
no tocante à responsabilidade penal.27 Tal ideia, aliás, encontra assento legal, por um lado, 
na própria Lei n. 8.137/1990 e, por outro lado, no Código Tributário Nacional.

O art. 11 da Lei n. 8.137/1990 dispõe que “quem de qualquer modo, inclusive 
por meio de pessoa jurídica, concorra para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas 
a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Tal preceito destaca dois aspectos 
essenciais para a aferição da responsabilidade penal individual. Ao referir “inclusive por 
meio de pessoa jurídica”, destacou o legislador que a punição, em qualquer hipótese, 
recairá sobre a pessoa natural (física), mesmo no caso de esta se utilizar de pessoa jurídica 
para a prática da conduta delituosa.28 Ademais, ao estabelecer que a punição dar-se-á na 
medida da culpabilidade, impôs a necessidade de aferição do grau de contribuição efetiva 
de cada um daqueles que concorre para o resultado.

O Código Tribunal Nacional, por sua vez, dispõe no art. 137 que:

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo 
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, 
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem 
de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja 
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, 
preponentes ou empregadores;

26 HASSEMER, W. Introdução aos Fundamentos do Direito penal. Tradução da 2. ed. alemã por Pablo 
Rodrigo Alflen. Porto Alegre: S. Fabris, 2004. p. 308 e s.; igualmente, HASSEMER, W. Culpabilidade. 
Revista Estudos Jurídicos, v. 33, n. 89, 2000. p. 207 e s.; no mesmo sentido BRANDÃO, C. Curso de 
Direito penal: parte geral. p. 232. Rechaçando a ideia de livre-arbítrio como fundamento do juízo de 
resprovação compare BUSATO, Paulo. Direito penal: parte geral. p. 532.

27 ANDRADE FILHO, E. O. Direito Penal Tributário... Op. cit., p. 90-91.
28 MÉLEGA, L. O sujeito ativo do Crime e as Pessoas Jurídicas... Op. cit., p. 108.
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c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado, contra estas.

Desse dispositivo, como esclarece Andrade Filho, extrai-se que “será sempre 
pessoal a responsabilidade do agente quando a conduta praticada for considerada crime 
ou contravenção”. Inclusive, o autor adverte que a exclusão da responsabilidade pessoal 
do agente, prevista na segunda parte do inciso I, só pode ser entendida em relação aos 
crimes que sejam praticados com culpa, uma vez que, no caso de dolo, a regra será a do 
inciso II.29 No entanto, é necessário destacar quanto a isso, que a Lei n. 8.137/1990 e o CP 
somente tipificam crimes contra a ordem tributária na modalidade dolosa, não havendo, 
portanto, previsão legal para a modalidade culposa.

Evidentemente, nas hipóteses em que a pessoa jurídica é o meio utilizado para 
se alcançar o resultado delituoso faz-se imprescindível distinguir o grau de contribuição 
de todos aqueles que concorreram para a sua prática, uma vez que, neste caso, pode 
ter ocorrido concurso de pessoas e, por conseguinte, é essencial identificar a forma de 
contribuição para efeito de aplicação da respectiva punição em atenção ao art. 11 da Lei 
n. 8.137/1990.

Vê-se, portanto, estar absolutamente excluída a responsabilidade penal objetiva 
pela simples condição funcional, posição hierárquica ou situação estática em matéria de 
crimes contra a ordem tributária,30 excluindo-se também, por conseguinte, a máxima 
“versari in re illicita”, oriunda do direito canônico, segundo a qual àquele que comete 
um injusto culpável também devem ser imputados os resultados acidentais ocorridos, 
sem dolo ou culpa.31 Esta posição, inclusive, foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, 
o qual destacou que 

29 ANDRADE FILHO, E. O. Direito Penal Tributário... Op. cit., p. 94.
30 OLIVEIRA, A. C. M. de. A Responsabilidade nos Crimes Tributários e Financeiros. p. 28 e 29; igualmente 

GOMES, L. F. Responsabilidade penal objetiva e Culpabilidade nos Crimes Contra a Ordem Tributária. In: 
ROCHA, V. de O. Direito penal empresarial. São Paulo: Dialética, 1995. p. 89-94; também FERREIRA, 
R. dos S. Crimes contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 19 e s.; ademais MALAN, D. R. Considerações 
sobre os Crimes contra a Ordem Tributária. Revista dos Tribunais, v. 865, nov. 2007. p. 455: “a 
responsabilização criminal não pode recair sobre uma determinada pessoa pelo simples fato de ela figurar 
nos estatutos sociais da empresa como gestora ou como responsável pelo recolhimento do tributo”; de 
modo semelhante, porém, orientando-se pela ideia de ofensa ao bem jurídico, compare SCHMIDT, A. 
Direito penal econômico... Op. cit., p. 175, especialmente, p. 177-179. 

31 BAUMANN, J. Strafrecht: Allgemeiner Teil. 3. ed. Bielefeld: Ernst und Werner Gieseking, 1964. p. 359; 
igualmente MAURACH, R. Deutsches Strafrecht: Allgemeiner Teil. Karlsruhe: C.F.Müller, 1954. p. 482; bem 
como JESCHECK, H.-H. Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil. 4. ed. Berlin: Duncker & Humblot, 
1988. p. 235 e 409; BRANDÃO, C. Curso de Direito penal... Op. cit., p. 201.
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a circunstância objetiva de alguém meramente ser sócio de uma empre-
sa não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção 
de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, 
para justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação for-
mal, a correspondente persecução criminal em juízo.32 

Entretanto, analisando a questão da responsabilidade penal nos casos de 
crimes econômicos ressaltou Tiedemann que estes, em regra, não são cometidos por 
apenas um indivíduo, mas sim por muitos, sendo esta uma característica do fenômeno 
sociológico da coletivização da vida social, particularmente no âmbito econômico.33 Esta 
participação pode, conforme o jurista alemão, existir no plano horizontal, no que diz 
respeito à colaboração de muitas pessoas de forma mais ou menos independente, como 
também no plano vertical, considerando a colaboração de muitas pessoas estruturadas 
de forma hierarquizada, em diferentes níveis de uma empresa.34 Considerando este 
fato, a jurisprudência alemã propôs uma normativização do conceito de autor por meio 
do reconhecimento de uma delimitação no campo da responsabilidade. Assim, o BGH 
tem empregado, reiteradas vezes, a teoria do domínio do fato, de Roxin, tanto para 
delimitação da autoria no campo horizontal, quanto no campo da estruturação vertical 
de empresas, para a determinação da responsabilidade no plano diretivo (BGHSt 39, 
381; BGH NJW 1998, 767; BGH JR 1999, 205).35

A jurisprudência brasileira, de igual modo, vem fazendo referência à teoria do 
domínio do fato como critério para delimitação da autoria e participação em delitos 

32 STF, HC 89427/BA, Segunda Turma, Julgamento em 12/09/2006, em cuja decisão a Corte ressaltou, ainda, 
que: “O simples ingresso formal de alguém em determinada sociedade simples ou empresária – que nesta 
não exerça função gerencial nem tenha participação efetiva na regência das atividades sociais – não basta, 
só por si, especialmente quando ostentar a condição de quotista minoritário, para fundamentar qualquer 
juízo de culpabilidade penal. A mera invocação da condição de quotista, sem a correspondente e objetiva 
descrição de determinado comportamento típico que vincule o sócio ao resultado criminoso, não constitui, 
nos delitos societários, fator suficiente apto a legitimar a formulação da acusação estatal ou a autorizar a 
prolação de decreto judicial condenatório”.

33 TIEDEMANN, K. Wirtschaftsstrafrecht. 2. ed. Köln: Carl Heymanns, 2007. p. 130.
34 Ibid., p. 130.
35 Ibid., p. 131; opondo-se ao uso em crimes econômicos-empresariais ROXIN, C. O domínio da organização 

como forma independente de autoria mediata. Tradução do alemão por Pablo Rodrigo Alflen. Panóptica: 
Law E-Journal, v. 4, n. 3, p. 86 e ss. Admitindo o uso da teoria em relação a crimes empresariais KUHLEN, 
L. Die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme, insbesondere bei den sogennanten Betriebsbauftragten. 
In: AMELUNG, K. (Hrsg.). Individuelle Verantwortung und Beteiligungsverhältnisse bei Straftaten 
in bürokratischen Organisationen des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Sinzheim: Pro-
Universitate-Verlag, 2000. p. 71 e ss.; igualmente ROTSCH, T. Tatherrschaft kraft Organisationsherrschaft? 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 3, n. 112, 2000, p. 518 e ss.; bem como URBAN, 
C. Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft... Op. cit., p. 205 e ss.
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econômicos, sobretudo, contra a ordem tributária, e em particular na forma de sociedade 
empresária. Apesar disso, muitas confusões têm sido cometidas em sua aplicação, o que 
impõe um exame mais detido dessa teoria.

2 TEORIAS DO DOMÍNIO DO FATO 

As expressões “domínio do fato” e “domínio sobre o fato” – como já tivemos a 
oportunidade de esclarecer amplamente36 – foram empregadas pela primeira vez no direito 
penal pelo jurista alemão Hegler, em 1915, e, após, por Frank e Goldschmidt (1931), Bruns 
(1932), Lobe (1933), Berges (1934), von Weber (1935) e Eb. Schmidt (1936). Somente 
mais tarde tais expressões foram utilizadas por Welzel (1939)37 e Roxin (1963)38, os quais, 
inegavelmente, desenvolveram teorias próprias acerca do domínio do fato para efeito de 
delimitação da autoria e participação. Tratam-se, portanto, de duas teorias do domínio 
do fato completamente diferentes, uma vez que partem de premissas diversas e traçam 
critérios fundamentalmente distintos.39

Embora na doutrina alemã o debate acerca desta teoria tenha prosseguido de forma 
latente e profunda – a ponto de Schild demonstrar a existência de diversas vertentes na 
atualidade40 – a ideia de domínio do fato somente adentrou, efetivamente, no plano teórico-
dogmático brasileiro no ano de 1979 e ficou restrita às concepções de Welzel e Roxin, 
sem que se tivesse deixado claro o limite e as diferenças entre estas duas concepções. Tal 
esclarecimento, naquela ocasião, era imprescindível, quer seja por se tratar de uma nova 

36 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 82 e ss.
37 WELZEL, H. Studien zum System des Strafrechts. In: WELZEL, H. Abhandlungen zum Strafrecht und zur 

Rechtsphilosophie. Berlin: Walter de Gruyter, 1975. p. 161 e ss.
38 Compare ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft... Op. cit., p. 25 e ss.; igualmente ROXIN, C. Straftaten 

im Rahmen organisatorischer Machtapparate. Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Heidelberg, v. 2, 1963. 
p. 192 e ss.; ademais ROXIN, C. Strafrecht: Allgemeiner Teil. München: Beck, v. II, 2003. p. 9 e ss.; ROXIN, 
C. Organisationsherrschaft und Tatentschlossenheit. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik - 
ZIS, n. 7, 2006, p. 293 e ss.; também ROXIN, C. O domínio por organização como forma independente 
de autoria mediata... Op. cit., p. 69 e ss.

39 Nesse sentido veja ABOSO, G. E. El critério del domínio del hecho en la teoria del autor. In: HISCH, H. J. 
CEREZO MIR, J.; DONNA, E. A. (Dir.). Hans Welzel en el pensamento penal de la modernidade. Santa 
Fe: Rubinzal Culzoni, 2005. p. 275 e ss.

40 SCHILD, W. Tatherrschaftslehren... Op. cit., p. 33, o qual refere, além das teorias de Welzel, Maurach, 
Gallas e Roxin, as variantes desenvolvidas por Schünemann; Bottke; Jakobs; Murmann, Bolowich e Noltenius; 
Renzikowski; Heinrich; Schneider; Otto; Buse e Schwab; Gropp, Ransiek, Schild e Schlösser; Sinn e Lampe; 
Schmidhäuser; Luzón Pena e Diaz y Carcia; Jescheck, Rogall e Rudolphi, sendo que a estas acrescentamos 
nossa concepção, compare ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 184 e ss.
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concepção a adentrar no cenário teórico-dogmático brasileiro, quer seja por não haver 
ponto de confluência entre ambas as teorias.41 

A inexistência de qualquer estudo aprofundado a respeito da teoria do domínio do 
fato à época, no Brasil, sem dúvida, permitiu que ela fosse propalada em meio à doutrina e 
à jurisprudência de forma obscura e equivocada. Tal problema se refletiu no uso inadequado 
da teoria no tocante aos crimes contra a ordem tributária, em que se observa uma nítida 
adesão ora a uma e ora a outra de suas vertentes ou, inclusive, a uma inconcebível fusão de 
critérios.42 Logo, para determinar os critérios de aferição da responsabilidade dos sócios e 
administradores à luz da teoria do domínio do fato, é imprescindível analisar as diferenças 
existentes entre referidas concepções.

2.1 DIFERENÇAS DOGMÁTICAS ENTRE A TEORIA DO DOMÍNIO FINAL 
DO FATO E A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

As principais diferenças dogmáticas entre a teoria do domínio final do fato, de 
Welzel, e a teoria do domínio do fato, de Roxin, podem ser sintetizadas levando-se em 

41 Com ampla crítica a respeito ALFLEN, P. R. Teoria do domínio do fato na doutrina e na jurisprudência 
brasileiras... Op. cit., p. 15 e ss.; observe-se que, apesar de Nilo Batista ter feito menção seu clássico 
livro Concurso de Agentes, o primeiro a mencionar a teoria do domínio do fato no contexto brasileiro 
foi BRUNO, A. Direito penal... Op. cit., p. 265 e s., ademais, como adverte ALFLEN, P. R. Autoria e 
participação no pensamento de Aníbal Bruno. In: AMBOS, K; SOUSA MENDES, P. de (Org.). O passado 
e o futuro na teoria do delito de Aníbal Bruno. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 109 e s.: “É oportuno 
observar aqui o fato de Bruno ter antecipado, por meio da expressão ‘agente do fato principal’, ainda 
que de modo aproximado, a ideia daquilo que mais tarde veio a ser apresentado por Roxin como sendo 
o ponto nuclear de sua teoria do domínio do fato”. 

42 TRF4: ACR 5012255-56.2015.4.04.7201, Sétima Turma, Julgado em 19/09/2017: “O responsável pela 
empresa responde pelos crimes contra a ordem tributária da pessoa jurídica, quando demonstrado 
que detinha o domínio dos fatos e o poder de decisão sobre a administração da empresa” (grifo nosso); 
ACR 5005043-74.2012.4.04.7205, Oitava Turma, Julgado em 01/02/2017: “É autor do delito aquele 
que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato 
delituoso vai acontecer ou não” (grifo nosso); ACR 5013788-12.2013.4.04.7107, Oitava Turma, Julgado 
em 06/07/2016: “A responsabilidade penal pelo cometimento do crime do art. 1º, da Lei 8.137/90, 
pressupõe a identificação do agente que deliberadamente voltou sua conduta para o cometimento de 
fraude destinada à supressão ou redução de tributo ou que, tendo o domínio do fato na condição de 
administrador, assentiu com o resultado”; no mesmo sentido, ACR 5002463-60.2015.4.04.7110, Oitava 
Turma, Julgado em 26/10/2016; ACR 0045591-66.2006.4.04.7100, Oitava Turma, Julgado em 10/08/2016; 
ACR 0003545-56.2006.4.04.7102, Oitava Turma, D.E. 21/09/2016; ACR 5002460-86.2012.4.04.7118, 
Sétima Turma, Julgado em 16/02/2016. TRF3: ACR 0001297-36.2002.4.03.6181, Primeira Turma, Julgado 
em 31/03/2015; ACR 0010017-62.2012.4.03.6109, Décima Primeira Turma, Julgado em 16/12/2014; ACR 
0400658-03.1996.4.03.6103, Segunda Turma, Julgado em 19/02/2013. TRF1: ACR 2008.38.15.000291-
3/MG, Quarta Turma, Julgado em 19/09/2016: “Segundo a teoria do domínio final do fato, deve ser 
responsabilizado o réu ou réus que detêm o domínio da prática do fato; isto é, aquele detém em suas 
mãos o curso, o ‘se’ e o ‘como’ do fato, podendo decidir, preponderantemente, a seu respeito; dito mais 
brevemente, o que tem o poder de decisão sobre a configuração central do fato”. STJ: RHC 60077/PR, 
Sexta Turma, Julgado em 09/08/2016; bem como, HC 260390/PE, Sexta Turma, Julgado em 07/11/2013.



FAE  Centro Universitário222

consideração os seguintes aspectos: Welzel reconhece três modalidades de autoria, a saber, 
a autoria direta, a autoria mediata e a coautoria. Porém, por entender que o conceito de 
domínio do fato é um pressuposto fático da autoria, não faz diferenciação entre espécies 
ou formas de domínio do fato. Roxin, diferentemente, desenvolve um modelo tripartido 
de domínio do fato, distinguindo entre as formas de domínio da ação, domínio funcional e 
domínio da vontade, os quais correspondem, respectivamente, à autoria direta, à coautoria 
e à autoria mediata.43

2.1.1 Autoria Direta

Welzel entende que a autoria direta possui dois pressupostos, a saber: 1) os 
pressupostos pessoais, que decorrem da estrutura do tipo e se subdividem em 1.1) objetivos, 
por exemplo, a posição especial de dever do autor (funcionário público, como referido no 
art. 3° da Lei n. 8.137/1990; militar, mãe, médico etc.), e 1.2) subjetivos, como intenções 
especiais, tendências ou tipos de sentimentos (os chamados elementos subjetivos do 
injusto); e 2) pressuposto fático: o domínio final do fato, que se caracteriza pelo domínio 
sobre a decisão e sobre a execução da sua vontade final44. Logo, para o penalista alemão, o 
domínio final do fato (finale Tatherrschaft) não é o único critério para determinar a autoria, 
mas tão só o seu pressuposto material.45

Roxin, entretanto, desenvolve a ideia de domínio do fato sob o argumento de que 
“o autor direto é a figura central, a figura chave do acontecimento mediado pela conduta”, 
o autor é sempre a figura central da conduta executória (Ausführungshandlung) e que a 
“figura central do processo delitivo é quem domina o acontecimento dirigido à realização 
do delito”.46 Daí referir ser autor direto aquele “que domina o fato, isto é, que desempenha 
o papel decisivo na realização do tipo”, de modo que “tem o domínio do fato e é autor, 
quem aparece como a figura central, a figura chave na realização do delito, por meio de 

43 ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft... Op. cit., p. 527; veja ainda AMBOS, K. Tatherrschaft durch 
Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate. Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Heidelberg, 
v. 3, 1998, p. 226; do mesmo modo, SCHILD, W. Täterschaft als Tatherrschaft. Berlim: Walter De Gruyter, 
1994. p. 7.

44 Cfe. WELZEL, H. Studien zum System des Strafrechts... Op. cit., p. 164; também WELZEL, H. Das 
Deutsche Strafrecht... Op. cit., p. 82 a 84: “senhor sobre o fato é quem o realiza finalisticamente com 
base na sua decisão de vontade”.

45 Cfe. SCHROEDER, F.-C. Der Täter hinter dem Täter. Berlin: Duncker & Humblot, 1965. p. 63; no mesmo 
sentido, HAAS, V. Die Theorie der Tatherrschaft und ihre Grundlagen... Op. cit., p. 15.

46 ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft... Op. cit., p. 25, 108 e 527; ROXIN, C. Strafrecht... Op. cit., 
p. 9-10.
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sua influência decisiva para o acontecimento”47. Para Roxin, portanto, o domínio do fato 
é critério suficiente para determinar a autoria.

2.1.2 Coautoria 

Para Welzel, a melhor representação visual da coautoria “é a da divisão de papeis 
(‘Rollenverteilung’) em um plano elaborado conjuntamente”48, ou, ainda, a divisão de 
trabalho (Arbeitsteilung)49, sendo a “decisão conjunta” e a “execução conjunta” do fato 
seus requisitos imprescindíveis. Esclarece, contudo, que o coautor não possui o poder de 
decisão sobre a realização do fato integral, mas tão só sobre a sua parcela de contribuição.

Embora Roxin pareça coincidir com Welzel ao afirmar que a coautoria ocorre 
com a “realização do tipo por meio da execução pela divisão de trabalhos”50, de forma 
absolutamente diversa estabelece três pressupostos para a coautoria, a saber51: 1) a 
existência de um planejamento conjunto do fato; 2) a execução conjunta do fato, “não 
sendo suficiente uma participação na preparação” (diferentemente de Welzel, para quem 
a contribuição do coautor pode consistir em ato preparatório e de apoio52); 3) a prática 
de uma contribuição essencial à etapa da execução53.

2.1.3 Autoria Mediata

A autoria mediata, para Welzel, consubstancia-se na ideia do domínio final do fato 
por parte daquele que está por trás do instrumento (Werkzeug), sendo que este último 
em hipótese alguma pode possuir o domínio pleno do fato, caso contrário, aquele que 
está por trás será mero indutor ou instigador.54 “Para a autoria mediata, de modo algum 
é exigível que o autor se sirva de um instrumento mecânico realmente eficaz”, visto que 
“ele pode adaptar em certa extensão a conduta final de outrem à sua atividade final, desde 

47 ROXIN, C. Strafrecht... Op. cit., p. 11 e 14.
48 WELZEL, H. Studien zum System des Strafrechts... Op. cit., p. 171.
49 Id. Das Deutsche Strafrecht... Op. cit., p. 107.
50 ROXIN, C. Strafrecht... Op. cit., p. 77. 
51 Ibid., p. 78.
52 WELZEL, H. Das Deutsche Strafrecht... Op. cit., p. 90.
53 ROXIN, C. Strafrecht... Op. cit., p. 78.
54 WELZEL, H. Studien zum System des Strafrechts... Op. cit., p. 165.
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que conserve – ao contrário do outro – o pleno domínio do fato sobre o fato integral”55. 
Assim, deixa claro que a autoria mediata pode se dar no caso de o instrumento ser um 
indivíduo que atua de maneira consciente ou inconscientemente final, mas desde que o 
autor mediato tenha o domínio integral do fato. Daí afirmar que ocorre a autoria mediata 
quando o homem de trás se utiliza de: 1) um instrumento que atua sem dolo; 2) um 
instrumento que não é livre (devido à coação, à ausência de vontade pela incapacidade 
do menor ou do portador de doença psíquica ou, ainda, à emissão de ordem ilícita direta 
do superior militar); 3) um indivíduo que não possui a qualificação exigida pelo tipo penal, 
no caso de crimes especiais, sendo que ele (o homem de trás) a possui.

Roxin, por sua vez, considera que ocorre a autoria mediata quando um indivíduo 
se serve de outro (um “intermediador”) para atingir seus fins, de tal modo que, por meio 
da instrumentalização deste (isto é, de seu uso como “instrumento”), aquele domina o 
acontecimento de forma mediata (como “homem de trás”).56 Esclarece, por conseguinte, 
que na autoria mediata falta uma conduta executória por parte do homem de trás, de modo 
que o domínio do fato somente pode se basear no “poder de conduzir a vontade”, e isto, 
aliás, só se pode imaginar no caso de uso de um indivíduo que “não atua livremente”57. 
Nesse sentido, para Roxin, o domínio do homem de trás ocorre em virtude de coação, 
de erro ou de aparatos organizados de poder.58

2.2 AUTORIA MEDIATA PELO DOMÍNIO DA ORGANIZAÇÃO

Em 1963, Roxin introduziu na “teoria do domínio do fato pela vontade”, ou tão só 
“domínio da vontade”, a chamada “teoria do domínio do fato pelo domínio da vontade 
em virtude de aparatos organizados de poder”, a qual foi sintetizada sob o nomen juris 
“domínio da organização”59 e foi criada à luz do caso Eichmann.60 A teoria do domínio 

55 Ibid., p. 164.
56 ROXIN, C. Strafrecht... Op. cit., p. 22.
57 ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft... Op. cit., p. 142.
58 Ibid., p. 148; compare a respeito, também, ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 124 e ss.
59 A tese é amplamente discutida na doutrina, sobretudo, no que diz respeito à sua aplicação em casos 

de crimes econômicos praticados por meio de empresas, compare: URBAN, C. Mittelbare Täterschaft 
kraft Organisationsherrschaft... Op. cit., p. 27 e ss.; também ROTSCH, T. Tatherrschaft kraft 
Organisationsherrschaft?... Op. cit., p. 518 e ss.; do mesmo modo, TIEDEMANN, K. Wirtschaftsstrafrecht... 
Op. cit., p. 132 e ss.; ademais, KUHLEN, L. Die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme... Op. cit., 
p. 72 e ss.; ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 136 e ss.

60 ROXIN, C. Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate... Op. cit., p.193; veja, ainda, AMBOS, 
K. Direito penal. Trad. do alemão por Pablo Rodrigo Alflen, Porto Alegre: S. Fabris, 2006. p. 47 e ss.
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por organização baseia-se na tese de que em uma organização delitiva os homens de trás, 
que possuem poder de comando e ordenam fatos puníveis, podem ser responsabilizados 
como autores mediatos, se os executores diretos igualmente forem considerados como 
autores plenamente responsáveis. Tais homens de trás, como refere Roxin, são chamados 
também de “autores de escritório”.61

De acordo com isso, quem possibilita ao homem de trás a execução de suas ordens é 
não só o “instrumento”, mas também o aparato organizado. Este, por sua vez, consiste em uma 
diversidade de pessoas inseridas em estruturas pré-estabelecidas, que atuam conjuntamente 
em diferentes funções condicionadas pela organização e cuja totalidade assegura ao homem 
de trás o domínio sobre o resultado. Nesse sentido, o executor e o homem de trás possuem 
formas diferentes de domínio, que não se excluem mutuamente, pois o primeiro possui o 
domínio da ação, enquanto o segundo possui o domínio por organização.62

A fim de sistematizar dogmaticamente a sua construção, Roxin apresenta quatro 
pressupostos fundamentais para a caracterização da autoria mediata com base no domínio 
por organização, a saber: 1) o poder de comando; 2) a desvinculação do direito pelo 
aparato de poder; 3) a fungibilidade do executor direto; 4) a disposição essencialmente 
elevada dos executores ao fato.

O exercício do poder de comando pelo homem de trás, dentro de uma organização 
rigorosamente conduzida e hierarquicamente estruturada, pressupõe que este conheça 
as condições básicas determinadas pelas estruturas da organização, pois somente tal 
conhecimento permite com que ele se aproveite destas estruturas para a prática de delitos.63

O segundo pressuposto consiste na desvinculação do direito pelo aparato de poder, 
o que significa que o aparato deve atuar completamente fora da ordem jurídica. Isso, no 
entanto, não quer dizer que o aparato de poder deve estar desvinculado do direito em 
todos os aspectos, “mas tão somente no marco dos tipos penais realizados por meio dele”.64

O cumprimento das ordens do homem de trás, de acordo com Roxin, é assegurado 
pelo fato de que muitos potenciais executores encontram-se à disposição, de tal modo 
que a recusa ou a perda de um indivíduo não pode impedir a realização do tipo. Nesse 
sentido, a fungibilidade do executor direto constitui elemento essencial da autoria mediata 

61 ROXIN, C. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata... Op. cit., p. 
69, traduzida de forma literal a expressão “Schreibtischtätern” significa “autor de escrivaninha”, porém, a 
doutrina tem traduzido por “autor de escritório”, a fim de possibilitar melhor entendimento.

62 ROXIN, C. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata... Op. cit., 
p. 79-80.

63 Ibid., p. 81.
64 Ibid., p. 81.
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por aparatos organizados. Tal aspecto radica na possibilidade de substituição do executor, 
de modo a garantir o funcionamento como que “automático” do aparato, no qual o 
executor é visto apenas como “uma figura anônima, intercambiável”, “uma engrenagem 
substituível no mecanismo do aparato de poder”.65

Por fim, a disposição essencialmente elevada dos executores ao fato aumenta a 
probabilidade do resultado por meio de uma ordem e contribui com o domínio do fato do 
homem de trás. No entanto, Roxin ressalta que são várias as circunstâncias que aqui podem exercer 
algum papel: ao integrar uma organização os membros sofrem a tendência a se adaptar, o que, 
no entanto, pode levar a uma adesão irrefletida a condutas que jamais passariam pela cabeça de 
pessoas; ademais, um fenômeno típico da organização é também o “obsequioso zelo excessivo”, 
seja pela ambição na carreira, ostentação, deslumbramento ideológico ou também de impulsos 
sádicos ou criminosos, “os quais um membro de uma tal organização acredita poder fornecer 
impunemente”.66 Além dessas circunstâncias, o jurista alemão faz menção à reflexão resignada 
(“se eu não faço, de qualquer forma outro o fará”), bem como ao fato de que o executor solícito 
teme, no caso de recusa, a perda de sua posição, o desprezo de seus colegas outros tipos de 
reprovações sociais. Daí afirmar, o jurista alemão, que todas estas misturas alternadas de fatores 

conduzem a uma disposição condicionada dos membros da organização ao fato” 
que, conjuntamente com a fungibilidade, formam “um elemento essencial de 
segurança”, com base no qual o homem de trás pode confiar no cumprimento 
de suas ordens.67

Embora Roxin rechace o uso desta teoria em casos de criminalidade econômica 
empresarial68, o BGH passou a utilizá-lo de forma corrente – particularmente, a partir do 
caso da farmácia veterinária e do caso da eliminação de resíduos (Abfallbeseitigung)69, 
assim como amplo setor da doutrina corrobora esta utilização.70

65 ROXIN, C. Strafrecht... Op. cit., p. 47; ademais ROXIN, C. Täterschaft und Tatherrschaft... Op. cit., p. 
245, referindo que o executor é “ersetzbares Rädchen im Getriebe des Machtapparates”; ainda em Id. 
Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate... Op. cit., p. 201.

66 Id. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata... Op. cit., p. 86.
67 Cfr. ROXIN, C. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata... Op. 

cit., p. 86; compare, ainda, ROXIN, C. Organisationsherrschaft und Tatentschlossenheit. Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogmatik - ZIS, n. 7, 2009. p. 293.

68 ROXIN, C. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata... Op. cit., p. 
94: “não se pode transferir esta figura jurídica aos fatos puníveis em empresas econômicas, ao contrário 
da opinião do Supremo Tribunal Federal alemão”.

69 Para uma ampla análise: ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 148 e ss.; compare também 
BGH, 3.7.2003 - 1 StR 453/02: Verfall; Härte; Bruttoprinzip; Ermessen. NStZ, 2004. p. 457; igualmente 
BGH, 6.6.1997 - 2 StR 339/96: Abfallbeseitigung; Abfall; Begriff; Geschäftsführer. Neue Zeitschrift für 
Strafrecht - NStZ, 1997, p. 544.

70 BRAMMSEN, J.; APEL, S. Anstiftung oder Täterschaft? “Organisationsherrschaft” in Wirtschaftsunternehmen. 
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2.3 DOMÍNIO DO FATO RELACIONAL

As concepções desenvolvidas tanto por Welzel, quanto por Roxin, no entanto, 
não se apresentam satisfatórias desde o ponto de vista prático. Uma ideia de domínio 
do fato pragmaticamente útil – salvo melhor juízo – necessita se apoiar em um critério 
ontológico-relacional. Tal critério – por nós apresentado em outro contexto71 – parte de 
que as posições jurídicas assentam em uma relação tripartida entre uma situação, de um 
lado, e dois sujeitos de direito, de outro, na qual um sujeito de direito possui poder para 
excluir outro sujeito de direito de seu círculo de direitos em virtude de sua vontade, e isso 
recoloca a relação entre conduta e dano no campo de visão da dogmática.72

De acordo com isso, o domínio do fato deve ser entendido como “a possibilidade 
de controlar, em razão do poder de condução, a realização típica – com todas as suas 
circunstâncias, no momento e na forma mais apropriada – e o respectivo resultado 
delitivo”.73 Em outras palavras, domínio do fato é domínio do resultado. Trata-se, portanto, 
de critério material de aferição da autoria, que admite a tripartição entre autoria direta 
(domínio do resultado), coautoria (domínio operacional) e autoria mediata (domínio social).

Autor direto, segundo a concepção aqui representada, é aquele que na própria 
pessoa possui e exerce efetivamente o poder de condução, ou seja, o controle direto 
sobre a realização, interrupção, impedimento ou continuidade da produção do resultado 
delitivo, caracterizado pela ofensa ao bem jurídico-penal.74 Desloca-se, aqui, portanto, o 
foco da “figura central” do acontecimento delitivo – no sentido roxiniano – para o resultado 
delituoso, no sentido de que o domínio do fato compreende o poder de condução da 
trajetória direcionada à efetiva causação do resultado lesivo ao bem jurídico. Em outras 

Zeitschrift für das Juristische Studium - ZJS, v. 3, 2008, p. 256. ISSN 1865-6331. Disponível em: 
http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2008_3_59.pdf. Acesso em: 14 nov. 2017; ademais, ALFLEN, P. R. 
Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 148 e ss.; igualmente RÜBENSTAHL, M. Die Übertragung der 
Grundsätze zur Tatherrschaft kraft Organisationsherrschaft auf Unternehmen durch den BGH... Op. cit., 
p. 210; também ROTSCH, T. Täterschaft kraft Organisationsherrschaft?... Op. cit., p. 553; bem como, 
RANSIEK, A. Unternehmensstrafrecht. Heidelberg: C.F.Muller, 1996. p. 46 e ss.; ademais, SCHILD, W. 
Täterschaft als Tatherrschaft... Op. cit., 1994. p. 23 e s.; KUHLEN, L. Die Abgrenzung von Täterschaft 
und Teilnahme... Op. cit., p. 71 e ss.; URBAN, C. Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft... 
Op. cit., p. 201 e ss.

71 Tal critério foi desenvolvido e apresentado em ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., 
p. 186 e ss.

72 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 188; no mesmo sentido HAAS, V. Die Theorie 
der Tatherrschaft und ihre Grundlagen. Berlin: Duncker & Humblot, 2008. p. 64.

73 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 191-192.
74 Ibid., p. 198-199.
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palavras, o poder de condução que não se demonstra hábil à produção desta lesão, não 
permite concluir seja alguém o seu autor.

A coautoria, partindo da perspectiva ontológico-relacional, somente se concretiza 
enquanto domínio operacional, o qual fornece critérios objetivos mais adequados que 
aqueles apresentados nas concepções de Welzel e Roxin. O domínio operacional somente 
se consolida de forma plena mediante o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) 
acordo objetivo de condutas; b) realização conjunta do fato ofensivo ao bem jurídico; 
e c) relevância causal das contribuições para a causação da ofensa ao bem jurídico.75 
O acordo objetivo de condutas significa o desmembramento fático da realização típica 
objetivamente entre todos os participantes, de modo a evidenciar que a realização das 
contribuições em um determinado contexto social apresenta o sentido de uma obra 
coletiva. Tal aspecto torna pragmaticamente desnecessária a identificação tanto de uma 
decisão conjunta quanto de um acordo de vontades, aspectos estes processualmente difíceis 
de serem aferidos através dos tradicionais meios de prova.76 A realização conjunta, por 
conseguinte, deve ser caracterizada por uma contribuição física ou psíquica, que pode se 
dar na fase de preparação ou execução, seja sua contribuição típica ou atípica, mas desde 
que o participante detenha o poder de condução e sua contribuição seja decisiva para a 
preparação e o planejamento da própria contribuição corporal na etapa de execução.77 
Por fim, a relevância causal das contribuições significa que a contribuição de cada um dos 
coautores deve ser suficiente para a ocorrência da ofensa ao bem jurídico, de tal forma 
que esta não ocorra sem aquela.78

A ideia de autoria mediata, por sua vez,79 deve assentar no elemento determinação, 
de tal modo que – no sentido proposto por Barreto – “o mandante tenha, por um meio 
eficaz, determinado outra pessoa a cometer a conduta criminosa”, e que “o sujeito 
determinado tenha cometido a respectiva ação criminosa, em virtude da determinação 
de sua vontade pelo mandante”80. Porém, decisivo é que o homem de trás possua o 
poder de controlar a produção do resultado ofensivo ao bem jurídico-penal, por meio de 

75 Ibid., p. 201.
76 Ibid., p. 202; nesse sentido também LESCH, H. H. Gemeinsamer Tatentschluß als Voraussetzung der 

Mittäterschaft? Juristische Ausbildung, Berlim, v. 1, 2000. p. 78.
77 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 202; nesse sentido também KÜHL, K. Strafrecht: 

Allgemeiner Teil. 4. ed. München: Verlag Vahen, 2002. p. 810.
78 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 210.
79 Ibid., p. 211 e ss.
80 BARRETO, T. Do Mandato Criminal. In: BARRETO, T. Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Laemmert & C., 

1892. p. 241.
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um instrumento punível ou impunível, dominável em suas relações fático-sociais. Nesse 
sentido, seja o instrumento um indivíduo punível ou impunível, é imprescindível para a 
caracterização da autoria mediata que o homem de trás: a) seja um sujeito capaz; b) exerça 
o controle mediato da produção do resultado ofensivo ao bem jurídico; c) não pratique 
atos materiais direcionados ao resultado (atos executórios); d) sirva-se de outro indivíduo, 
enquanto instrumento para a prática da ofensa ao bem jurídico; e) tenha conhecimento 
da disposição condicionada do instrumento em realizar o fato.81 Por outro lado, quanto 
ao instrumento, tem-se que poderá ser tanto um sujeito impunível, por atuar de forma 
atípica, lícita ou inculpável, como também punível.82

3 A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO E DO ADMINISTRADOR A PARTIR 
DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

Como visto até aqui, a teoria do domínio do fato, em todas suas vertentes, possui 
critérios específicos que devem ser observados nos casos concretos, a fim de delimitar a autoria 
em suas respectivas modalidades. Não se trata, portanto, de mero argumento retórico, com 
base no qual seja suficiente referir que certo indivíduo possui “domínio do fato” para efeito 
de atribuição da autoria. Nesse sentido, cumpre retomar as hipóteses inicialmente suscitadas 
no que diz respeito à figura dos sócios e administradores, em matéria de crimes contra a 
ordem tributária, a fim de oportunizar algumas diretrizes no tocante à concretização da teoria.

3.1 CONDUTA PRATICADA PELO GESTOR DE FATO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA

“V”, responsável legal pela empresa mercantil individual “V.ME”, na condição 
de administrador, por si mesmo, intencionalmente, deixa de apresentar as Guias de 
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs), omitindo dados 
cadastrais, fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações, a qual é 
arbitrado o valor de R$ 150.000,00.

O tipo penal do art. 337-A, III, do CP dispõe que constitui crime de sonegação 
de contribuição previdenciária, “suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária 

81 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 213 e s.
82 Ibid., p. 225.
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e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas” “omitir, total ou parcialmente, 
receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de 
contribuições sociais previdenciárias”. Observe-se que tal delito se consuma com a efetiva 
evasão da contribuição social, na hipótese referida, mediante a supressão implementada 
em decorrência da expiração do prazo para o cumprimento da prestação da obrigação, 
mais especificamente, nas palavras de Eisele, “a consumação opera-se no momento da 
realização do evento (resultado) proporcionado em decorrência da anterior prática de 
uma das condutas fraudulentas instrumentais descritas nos incisos”.83

Desde o ponto de vista da Teoria do Domínio do Fato, de Roxin, para a determinação 
da autoria, no caso, deve-se observar se “V” detém o “domínio sobre o acontecimento 
dirigido à realização do delito”, ou seja, o domínio sobre a conduta executória de suprimir 
a contribuição social previdenciária. Porém, nesse aspecto sua teoria apresenta-se frágil 
e insuficiente, visto que o domínio sobre a conduta de suprimir a contribuição social não 
representa domínio pleno, isto é, sobre o fato integral. Logo, não se pode, desde esta ótica, 
afirmar que “V” teoria o domínio sobre a efetiva evasão da contribuição social.

Já desde o ponto de vista da Teoria do Domínio Final do Fato, de Welzel, deve-se 
considerar o aspecto fático (material) relativo ao domínio sobre a decisão e a execução 
do fato caracterizado pelo domínio sobre a supressão da contribuição social, ou seja, se 
“V” decidiu e, por si mesmo, executou efetivamente a supressão da referida contribuição. 
Entretanto, este critério também não se apresenta de modo satisfatório, pois o domínio 
sobre a execução também não permite concluir que “V” dominava de modo efetivo a 
evasão da contribuição.

Porém, de acordo com a concepção aqui representada – supra item 2.3 – somente 
se pode afirmar a autoria se o gerente detiver poder para controlar (poder de condução) 
por si mesmo a realização, interrupção, impedimento ou continuidade da efetiva ofensa 
ao bem jurídico tutelado (o resultado lesivo previsto pela norma). O domínio do fato, 
conforme aqui proposto, constitui critério material que depende da aferição do direto e 
efetivo controle sobre a ofensa à lesão ao bem jurídico.84 Nesse sentido, somente se pode 
atribuir a autoria direta ao gestor de fato da sociedade empresária, no caso referido, na 
hipótese de se comprovar que detinha o poder de realizar, interromper ou dar continuidade 
à efetiva evasão da contribuição social.

83 EISELE, As. Crimes contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 221.
84 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 199.
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3.2 CONDUTA PRATICADA PELOS SÓCIOS GESTORES DE FATO 
MEDIANTE DIVISÃO DE PAPÉIS

“S” e “H”, sócios-administradores do comércio atacadista de cereais beneficiados 
“AZS”, falsificaram e emitiram, diretamente, notas fiscais de vendas de mercadorias em 
duplicidade (clonadas) a fim de deixar de recolher o tributo de ICMS devido e pertencente 
ao Estado. Para tanto, “S” procedia à venda das mercadoras e “H” emitia notas fiscais, nas 
quais, intencionalmente, inseria falsos destinatários, com o intuito de reduzir a alíquota 
ao simular operações de saída para Estado no qual esta é menor. Com isso, “S” e “H” 
pretendiam reduzir o montante de tributo de ICMS devido e pertencente ao Estado.85

Consoante o art. 1°, II, da Lei n. 8.137/1990, “constitui crime contra a ordem 
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante 
as seguintes condutas”, “fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”. A 
conduta instrumental descrita no inciso II do art. 1 da Lei n. 8.137/1990 configura apenas 
meio pelo qual é perpetrada a fraude ao Fisco, sendo que o delito somente se consuma, 
como esclarece Eisele, com a ocorrência do resultado danoso consistente na evasão 
tributária.86 A hipótese suscitada, por conseguinte, a indagação acerca da participação 
dos sócios a título de coautores.

Para a determinação da coautoria, neste caso, deve-se observar que, desde o ponto 
de vista da Teoria do Domínio Final do Fato, de Welzel, seria necessário constatar uma 
decisão conjunta de “S” e “H”, no sentido de reduzir tributo mediante fraude, identificando-
se a posteriori a existência da execução conjunta, baseada na divisão de papeis/trabalhos. 
Já desde o ponto de vista de Roxin, a situação seria mais complexa, considerando que 
seria necessário demonstrar a existência de planejamento conjunto, o qual supõe decisão 
e estruturação das atividades que seriam realizadas por cada um dos participantes. Porém, 
nenhuma destas concepções apresenta-se suficiente desde o ponto de vista prático, visto 
que a primeira demanda a apreensão de dado cognoscitivo e volitivo (decisão) dificilmente 
apreensível na prática (normalmente amparada em suposição e nem mesmo em juízo de 
inferência); já a segunda exige a apreensão de elemento objetivo dificilmente encontrável 
na práxis, a saber, um plano com a estruturação de atividades. 

85 TJRS, Apelação Criminal n.º 70023352933, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. José Eugênio Tedesco, 
Julgada em 11/09/2008.

86 EISELE, A. Crimes contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 146; no mesmo sentido, FERREIRA, R. dos S. 
Crimes contra a Ordem Tributária... Op. cit., p. 65.
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Superado esse aspecto, em termos probatórios, seria necessário demonstrar (aqui 
no mesmo sentido de Welzel) que houve execução conjunta baseada na divisão de 
trabalhos, porém, ainda seria necessário demonstrar que houve contribuição essencial à 
etapa da execução tanto por “S” quanto por “H”. Assim, desde o ponto de vista de Roxin, 
supondo-se não haver a demonstração de que a contribuição de “S” fosse essencial para 
a etapa de execução, somente se poderia concluir pela condição de “S” como partícipe 
na modalidade de cumplicidade.

De acordo com a concepção aqui representada seria necessário identificar, em 
primeiro lugar, um acordo objetivo de condutas, o qual compreende tão só a demonstração 
do desmembramento fático da realização típica objetivamente entre “S” e “H”. Em segundo 
lugar, seria necessário verificar se ambas as condutas foram realizadas de modo a alcançar a 
lesão efetiva ao bem jurídico, mediante a efetiva redução dos tributos e consequente lesão ao 
Fisco, de modo que ambos, “S” e “H” detivessem ao mesmo tempo o poder de condução. 
Por fim, é necessário demonstrar se cada contribuição por si possui relevância causal para 
desencadear a ofensa ao bem jurídico. Somente desse modo se poderia falar em coautoria.

3.3 CONDUTA PRATICADA POR INTERMÉDIO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA A MANDO DE GESTOR(ES) DE FATO

“A” e “B” são sócios da Indústria de Confecções “BZK Ltda.”, empresa multinacional, 
na qual somente “B” exerce de fato a condição de sócio-administrador, sendo, inclusive, 
o único responsável pela movimentação financeira e assinatura de cártulas. “C”, por sua 
vez, era Supervisor do Departamento contábil da empresa “BZK Ltda.”, sendo que a 
operacionalização da contabilidade ficava a cargo de outros três funcionários da empresa, 
a saber, “R”, “S” e “T”, os quais atuavam internamente no departamento de contabilidade 
da empresa exercendo as mesmas funções. “R”, “S” e “T” procediam à contabilidade da 
empresa com base nos livros e documentos fornecidos pelo supervisor “C”. Este, por sua 
vez, recebia os documentos do administrador da pessoa jurídica e repassava aos seus 
subordinados. Durante fiscalização da Receita Federal restou comprovado que a empresa 
“BZK Ltda.” deixou de apresentar os livros fiscais requisitados desde o Termo de início de 
ação fiscal. Assim, como não foram fornecidos os dados para a verificação do faturamento, 
a fiscalização requisitou dos bancos toda a movimentação financeira da empresa nos anos 
2004 a 2006. A partir desses dados a Receita elaborou um relatório de todos os depósitos 
havidos nas cinco contas bancárias analisadas, que revelaram que “BZK Ltda.” teve receita 
bruta aproximada de 31,5 milhões de reais no período e que, portanto, teria suprimido 
tributos federais no montante de R$ 6.222.439,18 (seis milhões, duzentos e vinte e dois 
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), ao omitir, nos anos de 2004 
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a 2006, a receita bruta auferida pela empresa, apresentando DIPJ (Declaração Anual de 
Informações Econômico-Financeiras da Pessoa Jurídica) com todos os campos zerados.

De acordo com o Art. 1°, I da Lei n. 8.137/90, “constitui crime contra a ordem 
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, 
mediante as seguintes condutas”, “omitir informação, ou prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias”.

A hipótese suscita a possibilidade de imputação de autoria mediata, pelo uso das 
estruturas da organização empresarial. Evidentemente, a Teoria do Domínio Final do Fato, 
de Welzel, somente forneceria um aporte nesse sentido, no caso de o instrumento atuar 
sem dolo, o que implicaria a possibilidade de imputação das condutas desde a ótica 
do tipo penal objetivo e a exclusão da imputação somente na esfera do tipo subjetivo. 
Diferentemente, a Teoria do Domínio do Fato pelo Domínio da Vontade, de Roxin, 
oportuniza critérios objetivos que possibilitam delimitar a autoria já no âmbito do tipo 
objetivo, seja pelo domínio da vontade em virtude de erro, seja pelo domínio da vontade 
em virtude de aparatos organizados de poder.

No presente caso, tem-se que “A” não exerce qualquer ato efetivo de gestão da 
empresa “BZK Ltda.”, em vista disso, por absoluta inexistência de conduta que lhe possa ser 
imputada, fica excluída sua análise. Trata-se, evidentemente, de exclusão de responsabilidade 
pela inadmissibilidade de responsabilidade penal objetiva, a qual já foi consolidada pela 
jurisprudência brasileira (supra, item 1).87 Subsiste, portanto, unicamente a questão acerca 
da atribuição de autoria à “B”, “C”, “R”, “S” e “T”. Considerando que “B” exerce de fato a 
condição de administrador, bem como fornece os livros e documentos diretamente a “C”, para 
este, na condição de supervisor, repassar à “R”, “S” e “T” para operacionalizar a contabilidade, 
é oportuno verificar se estão presentes os pressupostos do domínio da organização. 

Inequivocamente, “B” exerce poder de comando e, sobretudo, possui pleno 
conhecimento das estruturas da empresa. Embora a empresa não possa ser tida como um 
aparato organizado desvinculado do direito, uma vez que desenvolve atividades lícitas, 
ao menos no tocante à realização das condutas penalmente reprováveis executa atividades 

87 “A condição de sócio-administrador, prevista no contrato social, não permite que se conclua, 
automaticamente, pela autoria delitiva”; “Não é a condição de sócio ou de administrador, por si, que enseja 
responsabilização penal; este recai sobre aquele que tem, de fato, domínio sobre o ilícito”; “Tratando-se de 
tributo devido pela pessoa jurídica, autor será aquele que efetivamente exerce o comando administrativo 
da empresa” (TRF4: ACR 5013788-12.2013.4.04.7107, Oitava Turma; ACR 0045591-66.2006.4.04.7100, 
Oitava Turma; ACR 0003545-56.2006.4.04.7102, Oitava Turma; ACR 5002460-86.2012.4.04.7118, 
Sétima Turma; ACR 5006803-54.2013.4.04.7001, Sétima Turma; ACR 5002463-60.2015.4.04.7110, 
Oitava Turma; ACR 0002749-35.2001.4.04.7201, Oitava Turma; STF: AP 1005 QO, Segunda Turma, 
julgado em 08/08/2017; HC 127397, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016)



FAE  Centro Universitário234

desvinculadas do direito (já por isso estaria excluída a aplicação da teoria domínio por 
organização ao caso)88. Ademais, no caso, “R”, “S” e “T” constituem potenciais executores 
que se encontram à disposição, de tal modo que a recusa ou a ausência de um indivíduo 
no respectivo setor não impede a realização do tipo, evidenciando-se, assim, a fungibilidade 
dos mesmos. Haveria, no entanto, que averiguar se os executores fungíveis atuavam com 
disposição essencialmente elevada e condicionada, seja por “obsequioso zelo excessivo” seja 
por ambição na carreira ou reflexão resignada (“se eu não faço, de qualquer forma outro o 
fará”). Em havendo esta demonstração, tem-se por configurada, no caso, a ideia de autoria 
mediata por parte de “B”. Porém, Roxin exige para atribuição da qualidade de homem de 
trás que este tenha conhecimento das estruturas, o que implica um critério meramente 
presuntivo, segundo o qual basta estar na condição de gestor que se supõe ter ciência das 
estruturas empresariais, afinal, gere, administra, o todo. Assim, é crível que tal concepção 
desencadeia inegável injustiça no caso concreto, por abrir a porta à cláusula versari in re ilícita. 

Entretanto, restaria indagar acerca da participação de “C”. Caso “C”, na condição 
de supervisor tivesse plena ciência da atuação de “B” e, assim, anuindo com tudo, desse 
encaminhamento ao resultado delituoso, mediante o repasse dos documentos, estaria na 
condição de coautor mediato (mittelbare Mittäterschaft) ou autor mediato em coautoria 
(mittelbare Täterschaft in Mittäterschaft)89.

A ideia de autoria mediata, segundo a concepção aqui representada,90 dependeria 
da demonstração de que “B” teria determinado que “C” praticasse a conduta instrumental 
de omissão de informação. Ademais, seria decisivo, no caso, demonstrar que “B”, na 
condição de homem de trás, possuía o poder de controlar a produção do resultado 
ofensivo ao bem jurídico-penal, independentemente da condição do aparato organizado, se 
vinculado ao direito ou não, mas desde que o fizesse por meio de “R”, “S” ou “T”, enquanto 
instrumentos puníveis, domináveis em suas relações fático-sociais. Isso, no entanto, 
somente seria possível se “B” tivesse conhecimento pleno da disposição condicionada do 
instrumento em realizar o fato.91

88 ROXIN, C. O domínio por organização como forma independente de autoria mediata... Op. cit., p. 94
89 Conforme WERLE, G; BURGHARDT, B. Die mittelbare Mittäterschaft: Fortentwicklung deutscher 

Strafrechtsdogmatik im Völkerstrafrecht?. In: BLOY, R. et al. (Hrsgs.). Festschrift für Manfred Maiwald 
zum 75. Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. p. 849 e ss.; ademais, veja ABANTO VÁZQUEZ, 
M. A. Verdirbt die Organisationsherrschaft versus Tatherrschaftslehre?. In: HEINRICH, M.; JÄGER, C.; 
SCHÜNEMANN, B. (Hrsgs.). Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011. Berlin; 
New York: W. De Gruyter, 2011. p. 827; igualmente KRÄMER, K. Individuelle und kollektive Zurechnung 
im Strafrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. p. 226 e ss.

90 ALFLEN, P. R. Teoria do Domínio do Fato... Op. cit., p. 211 e ss.
91 Ibid., p. 213 e s.
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CONCLUSÃO

Da análise elaborada até aqui, conclui-se que a ideia de responsabilidade dos sócios 
e administradores em matéria de crimes contra a ordem tributária, dependerá do exame de 
todos os aspectos comumente exigidos para efeitos de atribuição de responsabilidade penal. 

Nesse sentido, exclui-se a ideia de responsabilidade penal objetiva e de imputação 
de resultados acidentais (versari in re illicita), sendo imprescindível a constatação dos 
pressupostos exigíveis a título de responsabilidade penal individual subjetiva. Isso 
significa, por um lado, a absoluta exclusão de atribuição da qualidade de autor a sócios 
e administradores pela simples posição assumida, ou seja, é inconcebível a atribuição de 
autoria àquele que figura em contrato social e não exerce a condição de administrador 
de fato. Por outro lado, ainda que se exerça de fato a posição de administrador, há que 
identificar alguma contribuição efetiva que possibilite a atribuição de autoria em atenção 
aos critérios estabelecidos dogmaticamente para tal. 

Entretanto, na hipótese de ser adotada a teoria do domínio do fato como critério 
de determinação da autoria, é imperioso ter em vista que esta não pode utilizada como 
mera retórica, mas sim como diretriz efetiva, observando-se os critérios estabelecidos para 
cada modalidade de autoria (autoria direta, mediata ou coautoria). Por fim, é necessário 
atentar ao fato de que, havendo mais de uma teoria do domínio do fato, há que se optar 
por uma ou por outra, considerando que possuem critérios distintos e que podem conduzir 
a resultados diversos. 

Em que pese isso, os critérios apresentados pelas teorias do domínio do fato 
desenvolvidas por Welzel e por Roxin, como foi possível verificar, demonstram-se frágeis 
e, sobretudo, insuficientes para solucionar a responsabilidade individual em contextos 
complexos, como aqueles próprios das sociedades empresárias. Nesse sentido, foi 
apresentada uma outra via, desenvolvida à luz destes contextos, que permita identificar 
desde um ponto de vista pragmático as respectivas modalidades de contribuição daqueles 
que concorrem para o resultado delituoso em crimes fiscais.
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SCHMIDT, A. Z. Direito penal econômico. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

SCHMITT, R. Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände. Stuttgart: Kohlhammer, 1958.

SCHROEDER, F.-C. Der Täter hinter dem Täter. Berlin: Duncker & Humblot, 1965.

STOCO, R.; STOCO, T. de O. Crimes contra a Ordem Tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016.

TIEDEMANN, K. Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil. 2. ed. Köln: Carl 
Heymanns, 2007.

TOLEDO, F. de A. Culpabilidade e a problemática do erro jurídico penal. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 67, n. 517, p. 251-270, jul./ago. 1978.

URBAN, C. Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft: Eine Studie zu Konzeption 
und Anwendbarkeit, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftsunternehmen. Göttingen: V&R 
unipress, 2004.

WELZEL, H. Das Deutsche Strafrecht. 11. ed. Berlin: De Gruyter, 1969.

______. Das neue Bild des Strafrechtssystems. 4. ed. Göttingen: Otto Schwartz & Co., 1961.

______. Die finale Handlungslehre und die fahrlässigen Handlungen, JuristenZeitung, 



239Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 209-240, jul./dez. 2017

WELZEL, H. Heidelberg, n. 10/11, p. 316-317, out./nov. 1956.

______. Studien zum System des Strafrechts. In: WELZEL, H. Abhandlungen zum Strafrecht 
und zur Rechtsphilosophie. Berlin: W. de Gruyter, 1975.

WERLE, G.; BURGHARDT, B. Die mittelbare Mittäterschaft: Fortentwicklung deutscher 
Strafrechtsdogmatik im Völkerstrafrecht?. In: BLOY, R. et al. (Hrsgs.). Festschrift für Manfred 
Maiwald zum 75. Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot, 2010. p. 849-864.





241Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 241-266, jul./dez. 2017

PROJETO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE: SUGESTÕES DE LEGE FERENDA EM 
FACE DO VELADO CRIME DE HERMENÊUTICA

AUTHORITY ABUSE LAW PROJECT: LEGE FERENDA SUGGESTIONS TOWARDS 
CRIMINAL HERMENEUTIC CRIME

Daniel Tempski Ferreira da Costa1

RESUMO

O presente trabalho tem por fim a análise crítica do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade, 
mediante o exame sistemático dos novos tipos penais cominados relacionados ao crime 
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INTRODUÇÃO

Em tempos de grave crise política, países democráticos sofrem abalos em toda sua 
estrutura democrática constitucional. O Brasil vive momentos de ruptura. A manutenção do 
Estado de Direito é questionada, diariamente, pela imprensa e sentida por toda população. 
Fato público e notório todo o imbróglio atual nos Poderes Executivo e Legislativo de nosso 
país. Muitos de seus membros investigados e condenados por diversos crimes, como 
corrupção e lavagem de dinheiro, em destaque midiático em razão das consequências 
políticas e jurídicas, adotaram como um dos seus objetivos criar leis que violam a 
Constituição Federal, por fortes indícios de interesse dotados de má-fé.2 

Assim, parte da legislação almejada por alguns congressistas é viciada (ainda que 
somente pela moralidade administrativa) pelo interesse particular de sobrepor-se em face 
do interesse público, numa inversão de valores e de abuso de direito para os quais foram 
eleitos. O intuito velado: “estancar essa sangria”.3

Neste viés, se tem o objeto do presente estudo. Em síntese, além das tentativas de 
obstrução à Justiça penal, até agora, em geral, infrutíferas, começaram a surgir articulações 
políticas para, sob falsas ou veladas intenções democráticas, criar uma nova legislação4 

2 CHEMIM, R. Mãos Limpas e Lava Jato: a corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: Citadel, 2017, p. 
252-255: “No caso brasileiro, o Congresso Nacional já deu sinais perigosos da intenção de criar leis que
beneficiem a criminalidade elitizada do colarinho-branco. A Lei 13.254/2016, conhecida como Lei de
Repatriamento de Ativos, foi uma destas iniciativas pioneiras. [...] Outros projetos que podem tramitar no
Congresso Nacional são igualmente preocupantes. Alguns parlamentares estão elaborando uma Proposta
de Emenda Constitucional de ampliação do foro privilegiado para ex-autoridades. [...] A senadora Gleisi
Hoffmann, também do PT, propôs o Projeto de Lei n. 123/2016, visando ‘determinar a revogação do segredo 
de justiça na hipótese de divulgação indevida dos meios de comunicação de trechos dos processos que
estejam classificados como sigilosos’. [...] O investigado poderia apresentar-se como ‘colaborador’, vazar
o teor da colaboração para grandes veículos da imprensa, imputar os vazamentos aos investigadores e
com isso tentar minar o imenso apoio popular e credibilidade da força-tarefa, criando menor resistência à
aprovação de leis contra abuso de autoridade. [...] Há ainda o Projeto de Lei n. 4372/2016 [...] proibindo
o acordo de colaboração premiada para indiciados ou réus presos”.

3 VALENTE, R. Em diálogos gravados, Jucá fala em pacto para deter avanço da Lava Jato. Folha de S. Paulo, 
Brasília, maio 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-
gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml>. Acesso em: 16 jun. 2017.

4 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n. 280, de 2016. Define crimes de abuso de autoridade 
e dá outras providências. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/ documento? 
dm=2913735&disposition=inline>. Acesso em 10 jun. 2017. BRASIL. Senado Federal. Projeto de 
Lei n. 85, de 2017. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e altera a Lei n. 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989, a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 
e a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/
documento?dm=5287032&disposition=inline>. Acesso em: 17 jun. 2017. Após amplo debate por 
todo o trabalho de insurgência da imprensa, do Ministério Público e do Poder Judiciário, além de alguns 
parlamentares, aprovou-se no Senado Federal o texto encabeçado pelo senador Roberto Requião, o qual 
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acerca do conceito de várias espécies de crimes de “Abuso de Autoridade”, em substituição 
à lei vigente. 

Pretende-se trazer à “legalidade formal” instrumentos penais visivelmente voltados 
a barrar eficientes práticas desta atuação persecutória criminal5, com punição a juízes e 
membros do Ministério Público pela sua atividade primária. Um verdadeiro retrocesso6 
à isonomia material da lei penal e à solução de crimes voltados à prática da corrupção 
sistêmica que assola nosso país.

Em importante julgado, o Ministro Luiz Fux, quando ainda magistrado atuante 
no Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu7, com severa crítica à criminalização da 

juntou os dois projetos acima aludidos em trâmite no Senado; aprovado, o projeto de lei agora está na 
Câmara dos Deputados. A principal diferença é que no projeto mais antigo, do Senador Renan Calheiros, 
quando ainda presidente do Senado, indiciado na Operação Lava Jato, previa de forma incisiva o “crime 
de hermenêutica”, tendo como destino, em primeiro plano, a polícia, os magistrados e os membros do 
Ministério Público. O projeto destoante ao objetivo primário, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, 
que vem de encontro ao anseio da Procuradoria-Geral da república, afastaria como infração penal o crime 
de hermenêutica, obviamente, inconstitucional. 

5 GRAU, E. R. Sobre a Prestação Jurisdicional: Direito Penal. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 31-32: “O 
povo produz o direito pressuposto, e apenas ele, o direito pressuposto, é comprometido com a justiça. 
O direito posto, produzido pelo Estado, não está comprometido senão com a conservação de produção 
social capitalista. Eis como resulta equacionado o problema: a justiça está aquém, é excluída do âmbito 
do direito posto”.

6 “5. Um juiz deve julgar um caso, alcançar um veredicto e apresentá-lo por escrito. Se erro posterior aparecer 
na decisão do juiz, e tal juiz for culpado, então ele deverá pagar doze vezes a pena que ele mesmo instituiu 
para o caso, sendo publicamente destituído de sua posição de juiz, e jamais sentar-se novamente para 
efetuar julgamentos” (Código de Hamurábi, 1772 a.C).

7 Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8930124/representacao-rp-357-
sp-2007-0041964-7>. Acesso em: 20 jun. 2017. Parte relevante da ementa em destaque: “[...] 
2.Representação formulada visando apurar conduta de Magistrada por error in procedendo e in judicando. 
Demonstração de insatisfação dos representantes em relação a decisões anteriormente proferidas, o que 
fez vicejar a inidoneidade da via eleita. 3. A Corte Especial decidiu que: “Para fazer do magistrado uma 
impotência equivalente, criaram a novidade da doutrina, que inventou para o Juiz os crimes de hermenêutica, 
responsabilizando-o penalmente pelas rebeldias da sua consciência ao padrão oficial no entendimento dos 
textos. Esta hipérbole do absurdo não tem linhagem conhecida: nasceu entre nós por geração espontânea. 
E, se passar, fará da toga a mais humilde das profissões servis, estabelecendo, para o aplicador judicial das 
leis, uma subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortesã. Se o julgador, cuja 
opinião não condiga com a dos seus julgadores na análise do Direito escrito, incorrer, por essa dissidência, 
em sanção criminal, a hierarquia judiciária, em vez de ser a garantia da justiça contra os erros individuais dos 
juízes, pelo sistema dos recursos, ter-se-á convertido, a benefício dos interesses poderosos, em mecanismo 
de pressão, para substituir a consciência pessoal do magistrado, base de toda a confiança na judicatura, pela 
ação cominatória do terror, que dissolve o homem em escravo” (Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. XXIII, 
Tomo III, p. 228). 4. Deveras, a jurisprudência do E. STF é uníssona no sentido de que “o monopólio da 
ação penal pública, incondicionada ou condicionada, pertence ao Ministério Público. Trata-se de função 
institucional que lhe foi deferida, com exclusividade, pela Constituição Federal de 1988. É incontrastável 
o poder jurídico-processual do Chefe do Ministério Público que requer, na condição de ‘dominus litis’, o 
arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça de informação. Inexistindo, a critério do Procurador-
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conduta de magistrados por error in procedendo e in judicando, pelo arquivamento de 
representação por crime de hermenêutica, considerando-o fato atípico.

Destarte, o foco é a verificação da tese sustentada neste julgado, relativamente 
à ausência de violação a bem jurídico constitucionalmente relevante, mas de interesse 
particular de políticos como reação à ação eficiente8 que vêm sofrendo na seara criminal, 
em desacordo ao Direito Penal do Fato, como uma medida de segurança pré-delitual 
imposta ao ato de “ser juiz” (maior destinatário de tipos penais na pretendida nova lei de 
abuso de autoridade), em grave violação ao Estado Democrático de Direito. Uma ruptura 
que, caso mantida, resultará no colapso de nossa República, agora já desmistificada por 
vasta prova de conhecimento mundial.

Em razão disso, o presente estudo visa à análise do Projeto de Lei de Abuso de 
Autoridade sob o ponto de vista da Constituição Federal e das regras penais e processuais 
penais, com visão acadêmica crítica à letra de lei proposta e suas consequências caso 
aprovada na forma como está.

1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PROJETO DE LEI?

Primeiramente, enfatize-se que um dos objetivos deste artigo é verificar a melhor 
maneira de se formar o Direito penal em nova lei de abuso de autoridade. Contudo, é preciso 
lembrar que inexiste controle judicial de constitucionalidade de projetos de lei, cabendo, ao 
final, análise justamente pelos magistrados, os maiores destinatários da lei penal em análise.9

Geral elementos que justifiquem o oferecimento de denúncia, não pode o Tribunal, ante a declarada 
ausência de formação da ‘opinio delicti’, contrariar o pedido de arquivamento deduzido pelo Chefe do 
Ministério Público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal” (Inq n. 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello 
in DJ de 19.4.91). 5. Outrossim, cediço na Corte Especial que “O magistrado não pode ser censurado 
penalmente pela prática de atos jurisdicionais” (Apn 411/SP, Rel.Min. Peçanha Martins, DJ de 24/04/2006). 
6. Pedido de arquivamento deferido” (STJ, Rp 357/SP, Representação 2007/0041964-7, Relator Ministro LUIZ 
FUX, Corte Especial, Data do Julgamento: 16/05/2007, Data da Publicação/Fonte: DJ 04/06/2007 p. 279).

8 DAMATTA, R. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocca, 1986, p. 98: “A destruição do privilégio 
engendrou uma justiça ágil e operativa na base do certo ou errado. Uma justiça que não aceita o mais-
ou-menos e as indefectíveis gradações e hierarquias que normalmente acompanham a ritualização legal 
brasileira, que para todos os delitos estabelece virtualmente um peso e uma escala. Assim, aqui, todos 
podem ser primários ou não; e os crimes admitem graus de execução, estando de acordo com o princípio 
hierárquico que governa a sociedade. Sustento que é precisamente essa possibilidade de gradação que 
permite a interferência das relações pessoais com a lei universal, dando-lhe – em cada caso – uma espécie 
de curvatura específica que impede sua aplicabilidade universal que tanto clamamos e reclamamos”.

9 STF, Tribunal Pleno, MS 32033/DF, relator Min. Gilmar Mendes, relator p/Acórdão Min. Teori Zavascki, 
DJe-033  de 17/02/2014. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
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Diante disso, permanecendo a redação do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade tal 
como está, caberá a análise pelo Poder Judiciário, seja pelo controle de constitucionalidade 
em abstrato, seja pelo concreto, cabendo ainda o juízo de ponderação qualitativo quanto 
aos efeitos da sentença penal condenatória, como será delineado mais à frente.

Aliados a tais argumentos, e, como será visto no próximo capítulo, imputar 
novos tipos penais inconstitucionais e com abuso de poder de legislar é inadmissível e, 
suas consequências, nefastas. Caso comprovado dolo por tal abuso legislativo, quiçá do 
Executivo, há uma proposta doutrinária quanto à declaração de inconstitucionalidade por 
“controle da discricionariedade legislativa”10.

Porém, esta solução, de inconstitucionalidade por abuso do poder de legislar, 
estima-se como inaplicável em razão da difícil comprovação, apesar de alguns indícios11, 
do dolo do Legislativo (no caso do Projeto em estudo por toda sua publicidade e pelo 
processo legislativo formal seguido de acordo com a Constituição) e, do Executivo, já que 
este deve, ou não, sancionar a lei.

asp?incidente=4397298>. Acesso em: 12 ago. 2017. Veja-se: “A prematura intervenção do Judiciário 
em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de 
universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros 
Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e 
aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais 
evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá 
duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de 
apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso 
de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar 
em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe 
validade, retirando-a do ordenamento jurídico”.

10 PADILHA, A. O Ato legislativo praticado com desvio de poder e a responsabilidade do Estado e do Legislador. 
2003. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de História, Direito 
e Serviço Social, 2003, p. 157-158. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/89894>. Acesso em: 31 jul. 
2017: “- O controle do excesso ou desvio de poder do ato legislativo não se pode fazer pelo simples confronto da 
legislação infraconstitucional com dispositivo inserido na Carta Magna. Ao contrário, pressupõe a avaliação dos 
motivos, dos fins do ato legislativo para aferir subjetivamente se os princípios constitucionais da Administração 
Pública foram ou não violados.  - O controle da discricionariedade legislativa, a aferição da ocorrência ou não do 
excesso ou desvio de poder pelo ato do legislador, pressupõe bastante cautela do Poder Judiciário, o qual somente 
deve reconhecer o desvio ou excesso de poder se este se revelar consistente, comprovável, demonstrável, sob 
pena de substituir a vontade do legislador pela do julgador, constituindo em flagrante violação ao princípio da 
separação do exercício dos poderes do Estado, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. - A opção política 
do legislador, que constitui a essência da atividade essencialmente discricionária do parlamentar, apenas será 
válida se estiver em conformidade com os fins constitucionalmente estabelecidos, e se estiver em harmonia com 
os princípios constitucionais da Administração Pública de todos os poderes. - Leis que visem tutelar interesses 
eminentemente particulares em desconformidade com o interesse público, uma das formas de manifestação de 
exercício abusivo e desvio de poder pelo parlamentar, devem ser consideradas inconstitucionais por afrontarem 
os princípios da Administração Pública”.

11 Vide rodapé n. 21.
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Com isso, a melhor forma de agir, por ora, é o estudo do Projeto de Lei de Abuso 
de Autoridade como análise acadêmica para o debate democrático e a melhora de sua 
redação, de acordo com os ditames constitucionais, evitando-se o nascimento de um 
Direito penal simbólico12, dados os diversos problemas a seguir analisados. 

Sancionada a lei, como está, só restará o controle constitucional repressivo pelo Poder 
Judiciário, sempre pior à sociedade e às potenciais vítimas, pois, em certas hipóteses, não haverá 
crime por inconstitucionalidade material, gerando, outrossim, instabilidade na independência 
judicial e, consequentemente, crise no já abalado Estado Democrático de Direito.

2 ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

2.1 A PERMANÊNCIA VELADA DO CRIME DE HERMENÊUTICA: DIREITO 
PENAL DO AUTOR E SANÇÕES PRÉ-DELITUAIS

Inicialmente, vige equivocado discurso de que o Projeto de Lei de Abuso de 
Autoridade, aprovado no Senado Federal, teria retirado, reconhecido aqui amplo debate 
e publicidade social, o intuito originário maior de se incriminar o atuar constitucional por 
si de magistrados. Ao menos é o que consta do relatório do Senador Roberto Requião13: 

Evitar o crime de hermenêutica foi a minha primeira preocupação após a 
apresentação do PLS n. 280, de 2016.

12 MUÑOZ CONDE, F. El Cambio de Paradigma en las Relaciones entre Poder Legislativo y Poder Judicial 
en las Últimas Reformas del Código Penal Español.  In: ______.  Estudos Críticos sobre o sistema penal: 
homenagem ao Professor Doutor Juarez Cirino dos Santos por seu 70º aniversário. Curitiba: LedZe, 2012, 
p. 431: “El efecto de esta expansión e intensificación del Derecho Penal a nível legislativo puede tener, sin 
embargo, repercusiones negativas en el ámbito judicial, ya que muchos Jueces, bien por dificultades de 
prueba, bien por parecerles excessiva la respuesta penal, absuelvan o sigan aplicando los tipos tradicionales, 
ignorando olimpicamente los nuevos, lo que certamente puede convertir estas reformas en ‘papel mojado’ 
o en un ‘Derecho penal simbólico’ puramente electoralista sin ninguna influencia en la realidade penal. 
Ambos procedimientos: el de una excessiva discrecionalidad del poder judicial, que se quiere evitar con la 
prohibición de analogia, y el excessivo direccionismo legislativo, que quiere imponer critérios que limiten 
la discrecionalidad judicial en la interpretación de las normas, reflejan las tensiones existentes entre los dos 
poderes que más inciden en el Derecho penal. El desequilibrio o el desacuerdo entre ambos puede ser 
certamente una causa de la ineficácia del Derecho penal [...]”.

13 BRASIL. Senado Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei do 
Senado n. 280, de 2016, do Senador Renan Calheiros, e n. 85, de 2017, do Senador Randolfe Rodrigues, 
que definem os crimes de abuso de autoridade e dão outras providências. Disponível em: <https://
legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5284601&disposition=inline>. Acesso em: 17 jun. 2017.
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Tomando-se o exemplo da decretação de prisão fora das hipóteses legais 
(art. 9º do PLS n. 280, de 2016), haveria, no limite, um crime consumado 
para cada habeas corpus concedido, de modo restaria punido o juiz apenas 
porque o tribunal entendeu não estarem reunidos os pressupostos para a prisão 
anteriormente decretada.

Ocorre que o que se quer é punir o abuso e não o erro.

Foi com essa preocupação que formulei a redação do parágrafo único do art. 1º 
do Substitutivo ao PLS n. 280, de 2016:

“Não constitui crime de abuso de autoridade o ato amparado em interpretação, 
precedente ou jurisprudência divergentes, bem assim o praticado de acordo com 
avaliação aceitável e razoável de fatos e circunstâncias determinantes, desde que, 
em qualquer caso, não contrarie a literalidade desta Lei”.

Vejam bem: DESTA LEI. E Lei com letra maiúscula, para que ficasse claro que 
não se referia ao conjunto das leis brasileiras, inclusive seus regulamentos. Não 
está escrito “literalidade da lei”, mas DESTA Lei. E ao remeter à literalidade da 
própria lei de abuso de autoridade, tomei o cuidado de inserir nos diversos tipos 
elementos normativos como “manifestamente descabido” ou “sem justa causa”, 
expressões que representam verdadeira salvaguarda para a autoridade. Procurei, 
com isso, evitar a punição das condutas que gravitam em torno do tênue limite da 
legalidade, para criminalizar apenas aquelas que escancaradamente sejam ilegais.

Infelizmente, talvez contaminados por notícias equivocadas, a maioria dos ilustres 
convidados a participar das audiências públicas, não compreenderam ou não 
fizeram a correta interpretação do dispositivo. [...]

O Projeto de Lei inicial (PL 280/2016), por ora ultrapassado pela aprovação do 
seu substitutivo (PL 85/2017), previa de forma bem mais enfática o crime praticado pela 
mera atividade interpretativa do magistrado (“crime de hermenêutica”), um atentado 
despudorado ao Estado Democrático de Direito14, já que não havia qualquer ressalva do 
atual art. 1º, § 2º, do Projeto definitivo, a seguir:

14 RADBRUCH, G. Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 263-264: “Novamente é a 
segurança jurídica que permite justificar a força de lei mesmo da sentença injusta. Mas diante da força de 
lei da sentença surge um problema, do qual já nos ocupamos por ocasião da vigência da lei. Vimos que 
tão-somente a segurança jurídica poderia fundamentar a vigência do direito injusto, mas que, assim mesmo, 
há casos em que a incorreção do conteúdo do direito, a sua injustiça ou sua inadequação a um fim são 
de tal magnitude que não podem ser equilibradas pelo valor afiançado da segurança jurídica com base 
na vigência do direito positivo. Em razão de sua injustiça, a essa invalidez do direito positivo corresponde 
o pensamento de nulidade absoluta de sentenças com força de lei em consequência de determinados
erros, tanto do direito material quanto do direito formal. Só que nestes casos não se opõe simplesmente
contra a sua vigência a injustiça contenutística e a inadequação a um fim da sentença, mas, muito mais,
tem lugar o conflito no âmbito da segurança jurídica: contrária à força de lei da sentença, exigida pela
segurança jurídica, erige-se a exigência da realização do direito formal e material, originada igualmente
da mesma ideia de segurança jurídica”.
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Art.1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente 
público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de 
exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando 
praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar
a si próprio ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas,
necessariamente razoável e fundamentada, não configura, por si só, abuso de
autoridade.

Essa exposição de motivos, bem como os parágrafos do seu art. 1º do Projeto 
definitivo do Senado, porém, são um blefe, ao se contrastar com os tipos penais do art. 
9º, pois, ao invés daqueles servirem como norte interpretativo, por serem contraditórios, 
evidenciam erro legislativo na redação deste, sem dizer de mais uma exigência incerta no 
termo “necessariamente razoável” do art. 1º, § 2º.

Em resumo, apesar do “esclarecimento” do Senador relator, mormente quanto 
à exigência do ato doloso para se imputar crimes de abuso de autoridade, evitando 
criminalizar o mero erro judicial, importante lembrar, primeiramente, que ainda não 
houve a discussão do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados, ou seja, não se sabe se 
permanecerá tal ressalva do art. 1º e se a leitura interpretativa como expositiva de motivos 
será no mesmo sentido daquela do Senado, lembrando da importância do princípio da 
legalidade sobrepondo-se à opinião do relator. Por segundo, o art. 9º do Projeto de Lei é 
dotado de tipos penais demasiadamente abertos, criticáveis pela incerteza da imputação 
do delito, e, ainda, voltada à incriminação da interpretação do sujeito ativo por ato sem 
domínio deste, fato atípico. Em terceiro lugar, abusos de autoridade por atos dolosos, 
saliente-se, devem ser repreendidos, na forma da já vigente Lei n. 4.898/6515, após o devido 
processo legal ao agente público acusado, qualquer que seja, mas, apesar do viés nesse 
sentido na retórica do aludido Senador, além do art. 1º, § 1º, transcrito anteriormente, 
com supedâneo na moderna doutrina acerca do dolo, as condutas descritas no referido 

15 MORAES, A. de; SMANIO, G. P. Legislação Penal Especial. 10. ed. São Paulo: Atlas, p. 5, com escopo 
na jurisprudência e lição doutrinária de Damásio de Jesus, assim expõem a necessidade do dolo para a 
configuração do crime de abuso de autoridade, o que deve ser mantido na hipótese de aprovação da nova 
legislação: “Os crimes de abuso de autoridade exigem o dolo [...] nos abusos de autoridade, o elemento 
subjetivo do injusto deve ser apreciado com muita perspicácia, merecendo punição somente as condutas 
daqueles que, não visando à defesa social, agem por capricho, vingança ou maldade, com o consequente 
propósito de praticarem perseguições e injustiças. O que se condena, enfim, é o despotismo, a tirania, a 
arbitrariedade, o abuso, como indica o nomen juris do crime”., pois “se o agente age objetivando a defesa 
social, embora possa se enganar na interpretação dos fatos, supondo que sua ação é correta e legítima, 
não há que se falar em abuso de autoridade, dada a inexistência de dolo”.
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art. 9º incentivam, sim, e logo a seguir veremos, a imputação de delito pelo mero erro 
judiciário, ou seja, a punição pela hermenêutica dada em decisão judicial.

Além da crítica a tipos penais abertos, por diversos conceitos vagos e de valoração 
normativa duvidosa quanto à ofensa da reserva legal, é importante registrar o crime de 
hermenêutica, dada a divergência doutrinária e jurisprudencial nas condutas descritas como 
crime e a variável da subsunção do fato concreto à norma processual penal, sobretudo 
no art. 9º do r. Projeto16:

Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade 
com as hipóteses legais:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de 
prazo razoável, deixar de:

[...]

II – substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder 
liberdade provisória, quando manifestamente cabível;

III – deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.

Ora, o que é “manifesta desconformidade” e “manifestamente cabível”? Só eventual 
erro culposo (ou divergência pessoal, mesmo que minoritária, sobre algum ponto da lei) 
do juiz já configura o crime de abuso de autoridade? Podemos confiar na exigência do 
dolo específico do art. 1º, § 1º, ou, nos tipos penais art. 9º que se voltam mais à ideia de 
culpa? A incerteza na subsunção do fato a tais tipos penais sem dolo é perigosíssima, pois 
criminalizará o crime de hermenêutica, e, assim, merecem críticas. 

Primeiro: o art. 312 do CPP possui diversas interpretações doutrinárias e 
jurisprudenciais, ora a favor, ora contrárias à dada decisão judicial, e, o art. 316 do CPP 
demonstra a instabilidade de situações fáticas, dada a possibilidade de as prisões cautelares 
serem decretadas e revogadas em momentos diversos. Segundo: há chance de se criminalizar 

16 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n. 85, de 2017. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e altera 
a Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei n. 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/
documento?dm=5287032&disposition=inline>. Acesso em: 17 jun. 2017. Importante salientar que vários 
tipos penais do projeto aprovado visam, coincidência ou não, ao intuito de dificultar ou impedir a persecução 
criminal, tal como almejado de forma expressa pelo ex-Presidente Lula em sua queixa-crime em face do Juiz 
Federal Sérgio Moro, sem contar da constância de criticáveis tipos penais abertos: arts. 9º, 10, 22, § 1º, II, 25, 
28 (com pena exacerbada), 35; a alteração do art. 227-A do CP (perda do cargo) e do art. 7º-B do Estatuto 
da OAB. Destaque-se que não se está defendendo a impunidade, mas a legitimação em crimes de abuso de 
autoridade dotados de dolo evidente, não por divergência de interpretação e termos abstratos, obedecidos os 
princípios constitucionais claramente estabelecidos no tipo que tutela bem jurídico penalmente relevante.



FAE  Centro Universitário250

o erro do juiz nas condutas normativas descritas, quando a falibilidade humana é de sua
natureza, cabendo eventual recurso, não coação legalizada por ameaça de prisão e futura
perda do cargo a qualquer erro judicial desproposital, inconsiderado. Terceiro: falta no art. 9º,
de maneira clara, a exigência do dolo com fim de agir com abuso17, mesmo com a redação
do art. 1º, § 1º, do Projeto, porque se contradizem. Este exige dolo evidente do sujeito ativo,
aquele, mera culpa, gerando incerteza nefasta à futura aplicação da lei penal incriminadora.

Nos modernos estudos sobre o dolo18, tem-se clara a tese ora defendida, quanto 
ao sentido de que dolo é o conhecimento sob domínio daquilo que está realizando (tipo 
objetivo), exigindo-se que o sujeito ativo do crime tenha consciência do risco no que 
pertine à produção do resultado. Ora, que domínio tem o juiz ao decretar uma prisão 
preventiva que, depois, outro Juízo entendeu “manifestamente” contra a lei ou deixou 
de soltar acusado quando “manifestamente” cabível? Nesse sentido, relevante o debate 
sobre o dolo e sua releitura doutrinária, pois 

o “conhecimento dos fatos” exigido para o dolo, deve ser um conhecimento atual 
do autor, ou seja, deve ser comprovado que o sujeito tinha esse conhecimento
no momento da ação. Não basta, assim, um conhecimento posterior, nem
potencial (podia ou devia conhecer).19

E, tal “barreira” servirá para diferenciar o dolo da culpa, especificamente 
na análise do art. 9º em comento, demonstrando engano de se criminalizar, na 

17 Neste sentido: LIRA, D. F. de. Crimes de abuso de autoridade: uma análise atual da Lei 4.898/1965 à luz da 
jurisprudência dos tribunais superiores. Âmbito Jurídico, v. 15, n. 102, jul. 2012. Disponível em: <http://
www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11734&revista_
caderno=3>. Acesso em: 24 ago. 2017: “Esses crimes só são punidos na forma dolosa. Não existe abuso 
de autoridade culposo. O dolo tem que abranger também a consciência por parte da autoridade de que 
está cometendo o abuso. Portanto, além do dolo é exigida a finalidade específica de abusar, de agir com 
arbitrariedade. Desse modo, se a autoridade, na justa intenção de cumprir seu dever e proteger o interesse 
público acaba cometendo algum excesso (que seria um excesso culposo), o ato é ilegal, mas não há crime 
de abuso de autoridade”.

18 GRECO, L. Dolo Sem Vontade. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=dolo+-
sem+vontade+greco&rlz=1C1GGRV_enBR751BR752&oq=dolo+sem+vontade+greco&aqs=chro-
me..69i57.5606j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 26 ago. 2017. Nesta toada: “Por 
enquanto, deve apenas ficar assente o princípio geral que deverá orientar-nos nessa tarefa: para que se 
possa falar em dolo, tem o autor de agir com conhecimento tal que lhe confira o domínio sobre aquilo 
que está realizando. Ou seja, ao menos em parte o dolo acaba se tornando uma questão de tipo objetivo: 
o autor tem de conscientemente criar um risco de tal dimensão que a produção do resultado possa ser
considerada algo que o autor domina. Isso significa que, em princípio está correta a teoria da probabi-
lidade, defendida na atualidade em especial por Herzberg e Puppe, na Argentina por Sancinetti, e no
Brasil, por H. Souza Santos. Dolo é conhecimento de que a ocorrência do resultado é algo provável”.

19 GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; BUSATO, P. C.; CABRAL, R. L. F. Compêndio de Direito Penal Brasileiro: 
parte geral. Valencia: Tirant lo blanch, 2017, p. 297.
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verdade, a culpa, atípica, pois tem como elementos normativos o conhecimento 
meramente potencial do sujeito ativo do crime.

A única hipótese prevista que se pode imaginar possível de criminalizar nos tipos 
penais do art. 9º do Projeto seria esdrúxula, com a interpretação do dolo específico exigido 
pelo art. 1º, § 1º, a todos os crimes da futura lei especial: evidente e comprovado dolo do 
juiz que prende ou não solta com intenção manifesta de vingança, corrupção ou imoralidade 
(“mero capricho” ou “satisfação pessoal” – termos incertos e de interpretação pluralística 
do art. 1º, que demonstram o intuito de se imputar o dolo a quem quer que se queira, 
de forma desenfreada), o que demandaria prova por testemunha, áudio ou vídeo (dada 
a dificuldade de se entrar na sua psique), esboçando a terceiros tal intenção desenfreada, 
ou, a improvável situação de assim motivar na sua decisão.

Caberia, em última análise, a defesa da autoridade-ré pelo argumento de agir no 
estrito cumprimento do dever legal, causa excludente da ilicitude, como dispõe o art. 23, 
inciso III, do Código Penal, afastado, evidentemente, o excesso doloso, na forma do seu 
parágrafo único.

Finalmente, mas não menos relevante, chega-se ao último ponto do Projeto 
merecedor de destaque, a fim de demonstrar a escondida manutenção do crime de 
hermenêutica direcionado a parcela dos “sujeitos ativos” dos crimes de abuso de autoridade. 

Como já fundamentado anteriormente, há claro indício do intuito de aprovar uma lei 
dotada de sanção pré-delitual e de nítido caráter pessoal (direito penal do autor) contra os 
membros do Poder Judiciário, sem falar do Ministério Público20 e outros servidores públicos 
envolvidos, como as autoridades policiais21, e, a leitura sistemática do Projeto de Lei revela 

20 Em destaque: “Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa 
fundamentada [...]: Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Conforme o Professor Dr. Rodrigo 
Chemim, Ob. cit., p. 169: “Nos termos do projeto, se um promotor de Justiça, analisando o resultado de 
uma investigação criminal, entender que tem elementos suficientes para oferecer uma denúncia criminal 
contra alguém e mais adiante o juiz de primeiro grau, ou o Tribunal de Justiça, ou o Superior Tribunal 
de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal disser em grau revisional que ele não tem razão, isso implica 
reconhecer que o promotor cometeu um crime e deve ser punido, com pena de prisão e perda do cargo”.

21 Em resumo, destacam-se links de notícias, de forma cronológica, para demonstrar a real intenção de boa 
parte da elite política nacional, comprovada por interceptações telefônicas de políticos acusados de crimes, 
delação premiada de empresários e outras provas destacadas pela imprensa: a) TALENTO, A. et al. Equipe da 
Lava Jato “tem que ter medo”, diz Lula em áudio. Folha de São Paulo, Brasília, mar. 2016. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1750803-equipe-da-lava-jato-tem-que-ter-medo-diz-lula-
em-audio.shtml>. Acesso em: 15 jun. 2017; b) MAIA, M. Diálogo com Lula ameaça Dilma e traz indícios 
de obstrução à Justiça: Sérgio Moro divulga gravações em que a presidente diz ao antecessor que enviaria 
termo de posse para impedir sua prisão. O Globo, mar 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/
brasil/dialogo-com-lula-ameaca-dilma-traz-indicios-de-obstrucao-justica-18895072>. Acesso em: 15 jun. 
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parcialidade manifesta quanto aos sujeitos ativos dos seus tipos penais. Tanto é assim que, 
apesar de ser voltado de forma “imparcial” em seus arts. 1º e 2º às mais diversas “autoridades” 
ou agentes públicos, os tipos penais não são dirigidos contra a atuação ilegal nas funções de 
membros dos Poderes Legislativo e Executivo, com exceção aos arts. 15, 25, 27, 29, 32 e 
33, em eventual Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, quando, evidentemente, agem 
dentro de uma função jurisdicional (art. 58, § 3º, da Constituição Federal). 

Por que não um tipo penal de abuso de autoridade, tendo como sujeito ativo 
membros do Poder Executivo e Legislativo, quando se compram, para citar um único 
exemplo, votos de parlamentares para aprovação de projeto de lei de interesses escusos, 
em troca de valores monetários ou cargos públicos comissionados, ou outros favores ilegais, 
em manifesta desconformidade com os princípios constitucionais do art. 37 da Constituição 
Federal? Nada disso foi previsto no Projeto...

A breve teia histórica de corrupção sistêmica aqui já exposta, no incombatível 
objetivo de comprovar a tese do abuso de direito na atuação legislativa, se não pode revelar 
a má-fé do legislador, deixa clara a intenção de imposição de técnica sancionatória pré-
delitual a certos tipos penais de abuso de autoridade, para destinatários certos, violando 
o princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal)22. 

2017; c) VALENTE, R. Em diálogos gravados, Jucá fala em pacto para deter avanço da Lava Jato. Folha de S. 
Paulo, Brasília, maio 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-
dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml>. Acesso em: 16 jun. 2017. 
d) AFFONSO, J. et al. Lula processa e pede condenação de Moro à prisão por “abuso de autoridade”. 
Folha de S. Paulo, Brasília, maio 2016. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/lula-processa-moro-por-abuso-de-autoridade>. Acesso em: 15 jun. 2017; e) CÂMARA altera 
pacote anticorrupção e inclui punição a juízes e promotores. UOL, São Paulo, nov. 2016. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/30/camara-altera-pacote-anticorrupcao-e-
inclui-punicao-a-juizes-e-promotores.htm>. Acesso em: 15 jun. 2017; f) PEREIRA, J. Em grampo da PF, 
Aécio conversa com Jucá sobre Lava Jato: “Acho que é agora ou nunca, né?”. Congresso em Foco, maio 
2017. Disponível em:  <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/grampo-flagra-aecio-e-juca-falando-
sobre-lava-jato-acho-que-e-agora-ou-nunca-ne>. Acesso em: 14 jun. 2017; g) COURA, K.; LEORATTI, A. 
Procurador da República é denunciado por corrupção. Jota, São Paulo, jun. 2017. Disponível em: <https://
jota.info/justica/procurador-da-republica-e-denunciado-por-corrupcao-06062017>. Acesso em: 15 jun. 
2017; h) PIRES, B.; MOURA, R. M. Aécio pede ajuda a Gilmar em votação no Senado sobre abuso de 
autoridade. Estadão, maio 2017. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
aecio-pede-ajuda-a-gilmar-em-votacao-no-senado-sobre-abuso-de-autoridade>. Acesso em 16 jun. 2017.

22 Do texto inspirador deste estudo, de autoria do Professor Dr. Tomás S. Vives Antón, in Estado Autoritário y 
Adelantamiento de la ‘Línea de Defensa Penal’, logo após a indicação de norma penal recente da Espanha 
que pune o Autor, não o Fato, cita-se na p. 367, trecho relevante para investigação: “En ese formato 
se desenmascara la realidade de las reglas jurídicas. La responsabilidad penal individual por el hecho es 
sustituída por outra categoria: el peligro potencial del colectivo en el que se integra el sujeto dissidente. Y, 
en consecuencia, las sanciones asumen el papel que se atribuye a las medidas de seguridad predelictuales, 
es decir, garantizar la seguridad cognitiva de los ciudadanos”.
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Parece não haver dúvidas: o intuito é imputar a magistrados, sobretudo, crimes 
baseados em sua existência, pois o simples fato de exercer sua jurisdição de “ser” juiz, 
implica na subsunção de alguns tipos penais do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade. 

E, pior, não obstante o parecer legislativo já citado sair em defesa do atual Projeto 
de Lei, alegando inocorrência de crime de hermenêutica no projeto final do Senado, 
este permanece.

Da forma como se encontra a redação do Projeto de Lei, equipara-se o magistrado 
a um perigoso inimputável que demanda o prévio atuar do Estado, em evidente retrocesso 
à evolução às medidas de segurança pré-delituais? Seria o juiz um “agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado” (art. 26 do Código Penal), cuja 
periculosidade pré-delitual estaria presente, porque, qualquer simples agir estaria fadado 
à consumação do crime de abuso de autoridade? As respostas são positivas! E, eventuais 
votos vencidos em decisão colegiada nos nossos tribunais, de igual forma, automaticamente, 
resultariam na consumação do crime de hermenêutica por desembargadores e ministros. 
Passaria o magistrado a ser um reincidente contumaz. O fato de “ser” juiz – direito 
penal do autor –, atuando constitucionalmente legitimado e de boa-fé, aqui, equipara-
se, confunde-se com o próprio “fazer” – direito penal do fato, resultando em crimes de 
inconstitucionalidade manifesta.

Como destacado pelo Professor Dr. Paulo César Busato23, a 

evolução da Política Criminal fez reconhecer o absurdo do uso de medidas de 
segurança pré-delituais e do critério de periculosidade social. Passou-se, assim, 
ao sistema de periculosidade criminal para as medidas de segurança, segundo 
o qual se reconhece como pressuposto da aplicação da medida de segurança a 
prática, por parte do réu, de um “injusto típico”. 

O crime de hermenêutica, repita-se, é fato atípico, e, no Projeto em estudo há 
sanção pré-delitual.

Eventual abuso, por ato doloso, fora do fim de agir como imparcial inerente ao 
magistrado intérprete da Constituição, claro, deve ser repudiado, punido, e, já existe, bem 
ou mal (justifica-se necessária nova legislação pela presente ser de época ditatorial), lei 
neste sentido, sendo bem-vinda sua atualização por novo estudo e debate com finalidade, 
de fato, democrática. Porém, evitando-se o crime de hermenêutica, com redação coerente 
quanto ao dolo do abuso de autoridade em todos os tipos penais e com isonomia em 
relação aos sujeitos ativos dos delitos. 

23 BUSATO, P. C. Direito Penal: parte geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 852.
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Adrede a tais críticas, também o princípio da proporcionalidade na individualização 
da pena deve ser examinado, especificamente, quanto aos efeitos de eventual sentença 
penal condenatória.

2.2 A (DES)PROPORCIONALIDADE (IN)CONSTITUCIONAL DA PERDA DO 
CARGO PÚBLICO COMO UM DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA, OU JUÍZO DE PONDERAÇÃO QUALITATIVO 
CONSTITUCIONAL?

Além da existência de velados tipos penais de hermenêutica, demasiadamente 
abertos, sem descrever o dolo com consciência de abuso de forma uníssona nos delitos 
criticados, com sanção pré-delitual, dirigidos a somente parcela de autoridades, a análise 
de eventual desproporcionalidade da perda do cargo pelo agente público como efeito da 
sentença penal condenatória por crime de abuso de autoridade merece estudo em separado.

No relatório do substitutivo24, extrai-se:

A meu sentir, a proposta do PLS n. 85, de 2017, é mais rigorosa, tendo em 
conta que as penas que o próprio projeto estabelece têm limite superior 
majoritariamente igual ou superior a dois anos de privação da liberdade. Com 
efeito, dos 26 crimes definidos nesse projeto, apenas cinco têm pena máxima 
inferior a dois anos de detenção.

Diante disso, penso que a fórmula proposta pelo PLS n. 85, de 2017, pode 
resultar em punição demasiadamente severa, sendo preferível que a perda do 
cargo, mandato ou função pública somente seja possível no caso de reincidência 
específica, devendo, de qualquer modo, ser declarada motivadamente na 
sentença. Obviamente, sendo de pouca severidade a pena aplicada por ocasião 
da reincidência, o sentenciante, tendo em conta o princípio da razoabilidade, 
não declarará a perda do cargo, mandato ou função pública.

A hipótese do Projeto de Lei é esta:

Art. 4º São efeitos da condenação:
I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o 
juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II – a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo 
período de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

24 Conforme rodapé n. 13.
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III – a perda do cargo, do mandato ou da função pública, no caso de reincidência 
em crime de abuso de autoridade.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III deverão ser declarados 
motivadamente na sentença, exigindo-se, em ambos os casos, a reincidência 
em crime de abuso de autoridade.

Ora, a tal razoabilidade e constatação do legislador relator de que, agora, com sua 
revisão, reduziu-se a severidade do projeto originário, é ilusória? Certamente.

A lei exigirá, para a perda do cargo, a reincidência específica por crime de abuso 
de autoridade, independentemente da quantidade de pena aplicada no primeiro crime e 
de sua gravidade, bem como, obviamente, sob pena de nulidade absoluta, motivação na 
sentença penal condenatória. Assim já determina o art. 92, parágrafo único, do Código 
Penal, pacificado pela jurisprudência, não sendo efeito automático de uma sentença 
penal condenatória.

Ora, como já exposto, existindo, ainda que camuflado, o crime de hermenêutica, 
não será nem um pouco difícil a futura reincidência específica por qualquer juiz, agora 
na condição de réu, mormente se atuante em Vara Criminal, que todos dias determina 
diversas prisões cautelares e que, não raro, podem ser reformadas pelos tribunais. E, neste 
ponto, cabe um adendo, pois se constata importante conclusão, resultante do comparativo 
entre o Código Penal, a atual Lei de Abuso de Autoridade e o Projeto de Lei deste tema: 
é, de fato, necessária a reforma da Lei n. 4.898/65, excetuadas as críticas aqui expostas.

É que, examinando o art. 92 do CP e o art. 6º, § 3º, da Lei n. 4.898/65, verifica-se 
que, exceto por regra de concurso de crimes, a pena máxima atualmente cominada por 
crime de abuso de autoridade é de “detenção por dez dias a seis meses”, devendo, esta 
lei especial, seguir o Código Penal na aplicação da pena, por regra interpretativa, dada a 
citação dos artigos do revogado Código Penal na lei de abuso de autoridade vigente. Assim, 
seguindo este raciocínio, o art. 92 do CP dispõe como efeito da condenação 

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada 
pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração 
Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior 
a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Logo, utilizando-se a regra do atual Código Penal, a interpretação revela que 
somente haverá perda do cargo pelo abuso de autoridade, na hipótese do art. 92, I, “a”, 
do CP, para pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, ou seja, 
nunca, pela atual legislação, pois a Lei n. 4.898/65 prevê pena máxima de detenção de 6 
meses, exceto, como frisado, por aumento de pena pelo concurso de crimes.
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Talvez por essa razão nunca se tenha atinado para a severidade da norma, se 
proporcional ou não pelo crime de abuso de autoridade. Casos de perda de cargo por 
penas privativas de liberdade acima de 4 anos já se viu aplicada a diferentes agentes 
públicos (segunda hipótese do CP, art. 92, I, “b”); nada mais normal e justo, menos chocante 
e desarrazoado que a regra do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade, pois tratam-se 
de crimes graves de corrupção, homicídio, dentre outros, que retratam maior juízo de 
reprovabilidade da conduta, do dolo de abuso, necessitando a intervenção do Direito 
Penal e a perda do cargo por incompatibilidade a princípios constitucionais a este inerente.

Como se sabe25, 

O princípio da proporcionalidade, em sentido estrito, obriga a ponderar a 
gravidade da conduta, o objeto da tutela e a consequência jurídica. Trata-se, 
para empregar expressões próprias da análise econômica do Direito, de não 
aplicar um preço excessivo para obter um benefício inferior: se se trata de 
obter o máximo de liberdade, não poderão ser cominadas penas que resultem 
desproporcionadas com a gravidade da conduta.

Diante disso, importante a reforma legislativa, atualizando-se tipos penais com a 
realidade. Todavia, além da gravidade do Projeto ora analisado, que pretende punir com 
a perda do cargo aquele que, sem dolo, age dentro do seu livre convencimento motivado 
(crime de hermenêutica), pode-se indagar se há um efeito inconstitucional por vício de 
proporcionalidade26, na forma como disposta, equivalendo quase que a uma prisão perpétua 
ao agente público, quanto à sua vida profissional. Veja-se que, dificilmente, o condenado 
sequer conseguirá concorrer em concursos públicos dados tais antecedentes criminais, 
independentemente de reabilitação (art. 202 da Lei de Execução Penal) ou da perda dos 
efeitos da reincidência (art. 64, I, do CP), dada a investigação social de praxe (e quem 
permanecerá na magistratura, no Ministério Público, aprovado o Projeto desta maneira?). 

25 FRANCO, A. S. Crimes hediondos. São Paulo: RT, 2005, p. 364.
26 Exemplo típico do ponto de vista da pena cominada é a do art. 273, § 1º-B, do CP, conforme decidido 

pela Corte Especial do C. STJ: “[...] 3.  Em  atenção  ao  princípio constitucional da proporcionalidade e 
razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível  a  atuação  do  Judiciário 
para corrigir o exagero e ajustar  a  pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do Código 
Penal. [...] 5. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em  ponderação  com  
o  dano  ou  perigo  de  dano  à  saúde pública decorrente  da  ação  e a inexistência de consequência 
calamitosa do agir  convergem  para  que se conclua pela falta de razoabilidade da pena  prevista  na 
lei. A restrição da liberdade individual não pode ser  excessiva,  mas compatível e proporcional à ofensa 
causada pelo comportamento humano criminoso. [...]” (STJ, Corte Especial, AI no HC 239363/PR, 
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO HABEAS CORPUS 2012/0076490-1, relator Ministro 
Sebastião Reis Júnior, DJe 10/04/2015). Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.
jsp?livre=273+e+inconstitucional+e+pena&b=ACOR&p=true&l=10&i=12>. Acesso em: 20 ago. 2017.
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O criticado art. 9º do Projeto de Lei, por exemplo, tem pena mínima igual a 1 ano, 
como a maioria dos seus demais delitos, o que tornaria quase certa a aplicação da perda 
do cargo se fosse utilizada a regra do atual Código Penal (art. 92, I, “a”), porém, para a 
nova lei em andamento, nem a pena aplicada se analisará, mesmo com a “benesse” de se 
fazê-la neste segundo fato criminoso, bastando uma reincidência específica, motivada em 
sentença. Logo, exigir a mera reincidência específica, pela letra fria do projeto legislativo, 
independentemente da pena aplicada, ou, da gravidade do crime anterior de abuso, 
parece destoar da proporcionalidade (não há nem mesmo o critério do art. 92, I, “a”, do 
CP, de valor diminuto em face dos novos tipos penais propostos, com penas mais elevadas 
que as da lei de abuso de autoridade hoje vigente), e, portanto, nesta análise limitada ao 
princípio da legalidade, interpretação possível no futuro por destoar da redação do Código 
Penal, pode-se defender sua inconstitucionalidade. 

Esta é uma primeira visão, mais restritiva, mas não a única! Passa-se à segunda.

Há uma outra intepretação possível, até mais avalizada pela jurisprudência, pouco 
explorada pela doutrina. Como visto, no relatório do referido Projeto de Lei, pondera-se 
que eventual reduzida severidade da pena aplicada por ocasião da reincidência, a sentença, 
pelo princípio da proporcionalidade, não declarará a perda do cargo, mandato ou função 
pública. Frise-se que isto está na exposição de motivos do Senador relator, não na futura 
redação legal, expressamente, mas é tese defensável em face da motivação exigida no art. 
4º, parágrafo único, do Projeto. O Supremo Tribunal Federal27 vem no mesmo sentido ao 
interpretar o art. 92 do CP, o qual, pondere-se, tem redação diversa do Projeto, porque 
possui o requisito objetivo quanto à pena aplicada, ao invés da reincidência específica: 
“A perda de cargo ou a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo 
ou de nomeação 

não é automático, nem depende tão só desses elementos objetivos; ao motivar 
a imposição da perda de cargo, função ou mandato, o juiz deve levar em 
consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições 
pessoais do agente, o grau de sua culpa, etc., para concluir sobre a necessidade 
da medida no caso concreto (STF, AP 441/SP, rel. Ministro Dias Toffoli, rev. 
Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2012).

27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal n. 441-SP. Relator: Ministro Dias Toffoli. DJe, São Paulo, 8 jun. 2012. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AP%24%2ES-
CLA%2E+E+441%2ENUME%2E%29+OU+%28AP%2EACMS%2E+ADJ2+441%2EACMS%2E%29&ba-
se=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/aw8glg4>. Acesso em: 20 ago. 2017.
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Dentre as duas alternativas expostas, a primeira da mera reincidência específica 
(ainda que motivada), esta, de uso cumulativo daquela com um juízo de ponderação 
qualitativo sobre as condições pessoais do réu, da culpabilidade, das consequências do 
crime (coincidentes com o art. 59 do CP) é a mais consentânea à lógica penal-constitucional, 
caso ultrapassada a tese da inconstitucionalidade por algum tipo penal que revela o nefasto 
direito penal do autor, em destaque, os crimes de hermenêutica. 

Deve prevalecer, então, que não bastará a análise em sentença da reincidência por 
crime de abuso de autoridade, mas sua ponderação motivada nos termos da decisão supra, 
isto é, pode ser excluída como efeito da condenação a perda do cargo.

Todavia, permanece o problema da ausência de um critério objetivo no Projeto, 
quanto ao montante da pena aplicada para fins de perda do cargo e inabilitação para seu 
exercício. Isso gera insegurança jurídica ao condenado, que dependerá do entendimento 
ou não do uso do critério de ponderação judicial em face da restrita leitura legal da 
exigência da reincidência específica e do que se tem por razoável no segundo crime 
quanto às condições pessoais (critérios subjetivos por orientação de jurisprudência), sem 
contar a questão que o primeiro crime pode ter sido o de menor gravidade (isto a legislação 
proposta não leva em consideração).

Sugestiona-se alteração legislativa para suprir tais omissões e desproporcionalidades 
(acrescentar critério objetivo quanto à pena aplicada em montante mínimo de quatro 
anos – alteração do art. 92, I, “a”, do CP –, verificação da gravidade do crime anterior e 
da reincidência específica, motivação com base em critérios subjetivos elencados para um 
devido processo legal quanto à prova pelo acusado). Do contrário, assim permanecendo, 
deverá o juiz sentenciante utilizar como parâmetro o precedente da Suprema Corte já 
citado e a pena privativa de liberdade aplicada superior a quatro anos (art. 92, I, “b”, do 
CP), dada a desproporcionalidade se usada sua alínea “a”. Lembre-se: é de um ano a pena 
mínima da maioria dos crimes do Projeto de Lei, fora a agravante da reincidência, com 
aumento da pena em um sexto, via de regra, resultando na certeza da perda do cargo se 
usado somente o critério de interpretação restritiva do Projeto da reincidência específica, 
ou, se aplicado o art. 92, I “a”, do CP. Nada mais justo, ademais, aumentadas as penas aos 
crimes de abuso de autoridade, eleve-se, também, o valor descrito no art. 92, I, “a”, do 
CP, ou, o uso do patamar de sua alínea “b”, como proposta de lege ferenda.

Apesar de todo o esforço, o estudo revela que, mesmo utilizando este critério de 
ponderação judicial, aliado a algum parâmetro quanto ao montante de pena aplicada, uma 
hora ou outra, num ciclo vicioso, acabará o sujeito ativo perdendo o cargo público, pois só o 
fato de existir, especificamente quanto aos crimes de hermenêutica, será reincidente contumaz.
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Por fim, no próprio Projeto ora estudado, tem-se acréscimo do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90) de regulamentação neste sentido: 

Art. 244-C. Para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos 
com abuso de autoridade, o efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso 
I, do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), somente 
incidirá em caso de reincidência. 

Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, 
independerá da pena aplicada na reincidência.

Excepcionalmente, portanto, para crimes previstos no ECA, a perda do cargo 
público por crime de abuso de autoridade também exigirá a reincidência, porém, 
independentemente da pena aplicada, nos termos do art. 92, I, do CP. Ou seja, qualquer 
critério de motivação pelo juiz sentenciante para afastar a perda do cargo, no caso do ECA, 
não resultará em valoração de proporcionalidade para eventual afastamento, exigindo-
se, somente, a aplicação da sanção de forma fundamentada; provavelmente, por opção 
legislativa em decorrência do princípio da proteção integral às crianças e adolescentes, 
dada situação de maior vulnerabilidade como sujeito passivo do crime. Nesse sentido, 
importante decisão quanto ao crime de tortura convalidando este efeito automático28: 
“A perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação pela 
prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para a sua 

aplicação” (STJ, AgRg no Ag 1.388.953/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
DJe 28/06/2013). 

E, neste caso, cai por terra a tese da utilização da ponderação judicial, com risco 
elevado de perda do cargo, portanto. O importante é que, no indigitado art. 244-C do 
ECA, menciona-se o dolo (“com abuso de autoridade”) de forma mais clara que a fórmula 
aberta e contraditória do art. 9º do Projeto, e, no mais, refere-se aquele aos crimes da 
própria Lei n. 8.069/90, não a crimes da proposta lei de abuso de autoridade, como os 
de hermenêutica.

28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1.388.953-SP. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1388953&&tipo_
visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 22 ago. 2017.
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CONCLUSÃO

Dentro de uma “teoria constitucionalista do delito”29, os crimes de hermenêutica, 
previstos no Projeto de Lei de Abuso de Autoridade após o surgimento de um movimento 
de políticos renomados no intuito de tentar dificultar ou impedir a persecução penal em 
crimes de corrupção sistêmica pelos quais vêm sendo acusados, legislando em interesse 
próprio, devem ser repudiados por vício de inconstitucionalidade, não pelo simples abuso 
de poder legislativo, porque de controle constitucionalidade de pouca eficiência, mas pela 
justificação ilusória do bem jurídico penal que se pretende ver tutelado.

O crime de hermenêutica não foi retirado do Projeto de Lei dos crimes de Abuso 
de Autoridade aprovado no Senado, presente, em destaque, em tipos penais do seu art. 
9º, de forma velada, em evidente atentado à necessária subsunção do direito penal às 
normas constitucionais, além da sua ilegítima justificativa de existência. Tal disfarce é 
revelado após o estudo sistemático do direito penal e de precedentes jurisprudenciais em 
face do Projeto em estudo.

Em suma, seguem pontuais conclusões: a) o Projeto de Lei revela que se pune o 
erro judicial, mesmo com as ressalvas do art. 1º, pois o seu art. 9º descreve tipos penais 
demasiadamente abertos e que criminalizam, na verdade, a mera culpa, a interpretação 
do sujeito ativo por ato sem domínio deste (por divergência de entendimento), sem dolo, 
e, portanto, fato atípico, já que os crimes de abuso de autoridade exigem dolo específico 
neste sentido, e, assim, devem ser excluídos do Projeto os velados crimes de hermenêutica 
(arts. 9º e 30); b) a única hipótese constitucional de análise para possível aplicação dos 
tipos penais do art. 9º do Projeto seria em unidade de interpretação com o dolo específico 
exigido pelo art. 1º, § 1º, revelando situação extrema de comprovado dolo do juiz que 
prende ou não solta com intenção manifesta de vingança, corrupção ou imoralidade, 
ou, como está descrito na norma, equivocadamente, por “mero capricho” ou “satisfação 
pessoal”, termos de interpretação pluralística, os quais demonstram o intuito de se imputar 
o dolo a quem quer que se queira, de forma desenfreada e genérica; c) outra prova do 

29 GOMES, L. F. Teoria Constitucionalista do Delito. Disponível em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/
noticias/1022725/teoria-constitucionalista-do-delito>. Acesso em: 25 ago. de 2017: “Dentre tantas outras 
numerosas repercussões que o conceito constitucional de delito está predestinado a provocar (no âmbito 
da política-criminal, na teoria do delito, na teoria da pena etc.), mais quatro, pelo menos, devem ser 
postas em destaque: 1ª) A vinculação do legislador, do intérprete e do aplicador da lei penal ao referido 
paradigma da ofensividade: o primeiro já não pode adotar técnicas legislativas incriminatórias reconduzíveis 
ao mero voluntarismo (à vontade) do infrator, ao seu modo de ser, ao seu modo de pensar; não é possível 
configurar o delito como mera desobediência à norma; ninguém pode ser castigado pelo que é ou pelo que 
pensa, senão pelo que faz ofensiva e intoleravelmente aos outros; [...]”.
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velado crime de hermenêutica e da parcialidade na elaboração da nova lei de abuso de 
autoridade é que, facilmente, visualiza-se que direcionada a parcela dos “sujeitos ativos” 
elencados no seu art. 2º, pois os tipos penais não são voltados a imputar crimes, exceto 
em hipóteses excepcionais, a membros dos Poderes Executivo e Legislativo; d) uma nova 
lei especial é necessária, por ser a vigente de período ditatorial e desatualizada por novas 
hipóteses e melhor técnica previstas, pelas baixas penas da legislação atual, e, com efeitos 
penais condenatórios, como a perda do cargo público, que precisam ser revisados para 
uma mais eficiente e constitucional (proporcional) aplicação; e) uma alteração no Projeto 
de Lei sugerida é a de adequação à melhor jurisprudência no que pertine à motivação 
exigida no seu art. 4º, parágrafo único, tendo como contraponto o art. 92 do CP, para que 
a mera reincidência específica motivada não baste para haver a perda do cargo público, 
mas aliada ao uso cumulativo com o juízo de ponderação qualitativo fundamentado sobre 
as condições pessoais do réu, da culpabilidade e das consequências do crime (coincidentes 
com o art. 59 do CP), caso ultrapassada a tese da inconstitucionalidade por algum tipo 
penal que revela o direito penal do autor; f) como permanece o problema da ausência de 
um critério objetivo no Projeto, quanto ao montante da pena aplicada para fins de perda 
do cargo e inabilitação para seu exercício, sugestiona-se alteração legislativa para suprir tais 
omissões e desproporcionalidades (acrescentar critério objetivo quanto à pena aplicada 
em montante mínimo de quatro anos – alteração do art. 92, I, “a”, do CP – e, a verificação 
da gravidade do crime anterior, não só o da reincidência específica); g) mesmo utilizando 
este critério de ponderação judicial, aliado a algum parâmetro quanto ao montante de 
pena aplicada, uma hora ou outra, num ciclo vicioso, pelos crimes de hermenêutica, será 
reincidente contumaz, pelo que se sugere a supressão dos arts. 9º e 30, ou, a limitação 
expressa ao dolo com supressão dos termos abertos destes preceitos, sem prejuízo da 
leitura interpretativa restritiva do art. 1º, caso mantidos, exceto pela genérica fórmula do 
“mero capricho ou satisfação pessoal” (§ 1º) no conceito do dolo de abuso de autoridade.

A análise de todo o exposto traz à tona o claro intuito de repressão a agentes 
públicos, mormente pela inédita investigação e julgamento de políticos e empresários 
influentes, e, consequentemente, o retrocesso ao direito penal do autor, com sanção, 
ainda que indiretamente e por raciocínio lógico-sistemático, pré-delitual. Inflaciona-se, 
mais uma vez, de forma inconstitucional, o Direito penal.

Pode-se deduzir do crime de hermenêutica, no entender do legislador, ainda que 
disfarçadamente, que o atuar do magistrado, por si só, repercute em sanção penal pelo fato 
de considerar perigosa, abstratamente, sua interpretação da norma penal por ele imposta, 
independentemente de perigo concreto, portanto, tal como se fosse um ato preparatório 
de terrorismo. Se não houver reforma da decisão, não há crime, do contrário, o magistrado 
cometerá delito de abuso de autoridade, mesmo que sem dolo.
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Os tipos penais abertos, ambíguos, vagos, imprecisos tais como alguns propostos 
no Projeto aprovado no Senado, resultarão, em futura análise de processo-crime, não na 
interpretação pelo julgador do crime de abuso de autoridade, mas de verdadeira imputação 
de crime pelo fato de atuar, legalmente, o agente público, em sua profissão.

A angústia e o medo dos investigados resultaram na acelerada tentativa em se votar, 
na calada da noite, em forma de retaliação, a nova Lei de Abuso de Autoridade, mormente 
quando se volta na história para o projeto originário do Senador Renan Calheiros. Mais 
tarde, num segundo momento, apareceram provas do intuito de parar as investigações 
criminais de políticos e outros sujeitos poderosos em face da apuração da corrupção 
sistêmica que assola nossa falsa república e o resultado, após a sociedade conseguir frear 
o intuito originário, foi um Projeto de Lei mais amplamente discutido, porém, ainda com
sérias deficiências, propositais, ou, veladas, pouco importa, pois presentes.

A consequência prejudicial de todas as celeumas até agora levantadas é a criação 
de um Direito Penal ineficaz, meramente “simbólico”, dada sua inaplicabilidade em 
processos-crime futuros quando, realmente, caberiam imputação ao agente público por ato 
doloso de abuso de autoridade, dada a má redação pelo Poder Legislativo. Na realidade, 
piora-se não só do ponto de vista de eventual sujeito ativo em face de um direito penal 
de autor, mas, outrossim, a situação de futuras vítimas, já que não estarão resguardadas 
por tipo penal inconstitucional, portanto, inaplicáveis em situações que deveriam em caso 
de lei redigida em torno de um direito penal do fato. Perde a sociedade nos dois lados: 
esfacelamento de Poder e agentes públicos relevantes na busca de um sistema processual 
penal eficiente e justo, de um lado, e, de outro, como destinatários contra verdadeiros 
abusos de crimes de abuso de autoridade.
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AUTONOMIA E JURISDICIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NO DIREITO 
EUROPEU CONTINENTAL

AUTONOMY AND JURISDICIONALIZATION OF THE EXECUTION OF CRIMINAL 
SANCTIONS IN CONTINENTAL EUROPEAN LAW

Bruno Augusto Vigo Milanez1

RESUMO

O direito de execução penal, como disciplina autônoma, é ramo recente do ordenamento 
jurídico, tendo se desenvolvido sobremaneira a partir do momento em que a privação da 
liberdade individual assume proeminência como mecanismo moderno de sanção penal. 
O presente estudo tem por escopo tratar sobre dois temas que caminham em paralelo à 
evolução dogmática do direito de execução penal, quais sejam, a autonomia da disciplina 
e a consequente jurisdicionalização do processo de execução penal, selecionando-se, para 
a análise, a experiência comparada do direito italiano, espanhol e português.

Palavras-chave: Execução Penal. Jurisdicionalização. Direito do Preso.

ABSTRACT

The criminal execution law, as an autonomous legal matter, is a recent branch of the legal 
system, having developed specially since the deprivation of individual liberty assumes 
primacy as a modern mechanism of criminal sanction. The purpose of this study is to deal 
with two themes that go in parallel with the dogmatic evolution of the criminal execution 
law, which are the autonomy of the legal matter and the consequent jurisdictionalisation of 
the criminal enforcement process, choosing, for the analysis, the comparative experience 
of the Italian, Spanish and Portuguese law.

Keywords: Execution of Criminal Sanctions. Jurisdictionalisation. Prisoner rights. 
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INTRODUÇÃO

A privação da liberdade, como sanção penal, é fenômeno recente e que remete 
sobremaneira à formação dos Estados capitalistas. Como destacam Rusche e Kirchheimer, 
em modelos sociais pré-capitalistas, a liberdade individual de ir e vir não se presta como 
moeda de troca – cuja perda poderia funcionar como mecanismo de sanção e controle 
social –, dado que nesses arranjos sociais a supressão da liberdade é pressuposta em relação 
à extragrande parcela da população. Em outros termos, a restrição da liberdade individual 
como pena pressupõe o gozo dessa liberdade como direito, o que inexiste em modelos 
de produção eminentemente servis e escravocratas2.

Logo, ainda que a gênese das instituições carcerárias, da forma como modernamente 
as concebemos, remeta embrionariamente aos séculos XV e XVI, é a partir da segunda 
metade do séc. XVIII que efetivamente as prisões passaram a ser utilizadas como a principal 
estratégia punitiva no âmbito dos Estados3. E a partir da utilização do cárcere como principal 
forma de punição, passou-se a discutir, com maior rigor dogmático e metodológico, questões 
afetas a direitos, deveres e garantias dos cidadãos privados da liberdade individual.

Nesse contexto, a autonomia do direito de execução penal é fenômeno recente e que 
remete essencialmente ao período de transição entre o final do séc. XIX e início do séc. XX, 
quando ideais correcionalistas e iluministas passaram a justificar, precipuamente, os fins da pena4.

Esse fenômeno conduz a uma paulatina discussão dogmática a respeito dos direitos 
dos condenados e dos mecanismos de tutela desses direitos, possibilitando o surgimento 
de um ramo do ordenamento jurídico que versa a respeito da salvaguarda dos direitos 
fundamentais dos condenados5.

No âmbito do direito europeu continental, as primeiras formulações doutrinárias 
a respeito do direito penitenciário são tributadas ao polonês Emil Stanislaw Rappaport, 
que promoveu divisão tripartida entre direito penal, processual penal e execucional. A 
partir de então, espraia-se no direito europeu continental a concepção autonomista do 
Direito Penitenciário6.

2 RUSCHE, G.; KIRSCHHEIMER, O. Punição e estrutura social. Tradução: Gizlene Neder. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1999.

3 PADOVANI, T. L’Utopia Punitiva. Milano: Giuffrè, 1981, p. 4 e ss.
4 BARREIROS, J. A. As instituições criminais em Portugal no Século XIX: subsídios para a sua história. Análise 

Social, v. 16, n. 63, 1980, p. 587. 
5 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión carcelaria: historia, epistemología, derecho y política penitenciaria. Buenos 

Aires: Del Puerto, 2006, p. 3.
6 MIOTTO, A. B. O Direito Penitenciário: importância e necessidade de seu estudo. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, v. 7, n. 28, jan./mar. 1971, p 94-95.
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O movimento crescente de sistematização do direito penitenciário se reflete 
no cenário transnacional no ano de 1955, quando foram aprovadas em Genebra, no 
Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos 
Delinquentes, as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos – posteriormente revisadas 
e modificadas pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa, em 1973 –, servindo de 
base para modificações legislativas em diversos países europeus.

Tendo-se em vista que, em largos espaços, a experiência do direito europeu 
continental em sede executiva influenciou – e ainda influencia – o direito pátrio, convém 
analisar, ainda que brevemente, a construção dogmática do direito penitenciário em sede 
de direito comparado. 

Na impossibilidade de análise ampla e exauriente, duas questões centrais serão 
objeto de estudo – pela importância na afirmação de direitos dos presos –, quais sejam, 
a autonomia do direito de execução penal e a jurisdicionalização do processo executivo. 
E nos limites do texto, selecionou-se para investigação a Itália, Espanha e Portugal, pois 
além forte influência em nosso ordenamento, possuem uma linha evolutiva que exprime 
um panorama geral do direito europeu continental na seara executiva.

1 ITÁLIA

Na Itália, a reconstrução histórica da instituição carcerária e dos direitos dos presos 
remete embrionariamente aos séculos XVI e XVII. No período, a ausência de um poder central 
unificador possibilitou que as grandes corporações exercitassem a custódia de prisioneiros e 
o exercício da punição. Os processos primitivos de acumulação e a expansão manufatureira 
ampliaram a massa de desocupados, o que conduziu ao aumento da repressão à mendicância. 
Nesse contexto, dentre as estratégias repressivas, passou-se a utilizar hospitais e as obras de 
caridade para a alocação de pobres, mendigos e pequenos criminosos, concentrando-se, 
em um mesmo ambiente, mecanismos punitivos e assistencialistas7.

No início séc. XVIII, com o acentuado processo de proletarização de camponeses e 
artesãos, aumentou o contingente de pobres e mendigos, emergindo a lógica da caridade restritiva: 
força-se os pobres hábeis a procurarem emprego e reserva-se aos pobres inábeis a atividade 
assistencialista. Essa lógica dual – assistencialista e correcionalista – é incorporada formalmente 
nas Instruzioni e Regole degli Ospizi Generali per i Poveri, de Vitorio Amadeu II (1717)8.

7 MELOSSI, D.; PAVARINI, M. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos XVI-XIX). 
Tradução: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan; ICC, 2006, p. 103-109.

8 Ibid., p. 109-112.
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Esse incipiente programa de controle social é posteriormente reforçado com a 
criação de um estabelecimento para jovens desordeiros (Casa del Buon Consiglio), cujo 
regulamento assimila, no âmbito laboral, ideais pedagógico-correcionais. A expansão do 
modelo conduz à afirmação de que, no período, um dos objetivos essenciais da restrição 
da liberdade é o controle da mão de obra9.

Ao final do séc. XVIII, com o gradual processo de unificação estatal, os rearranjos das 
relações sociais impuseram a reformulação da política criminal, que passou a abranger, de 
forma determinante, um sistema normativo de crimes e penas10. O programa criminalizante 
é sucedido pela construção, em Milão, de uma prisão e de uma casa de correção, bem como 
da publicação de um Código Penal, em 1769:

Este estabelecimento de Milão [a prisão] é, sem dúvida, um momento crucial de 
passagem na história do cárcere italiano [...]. Trata-se, já, de uma instituição para 
criminosos, não para pobres ou somente para jovens, e o trabalho não tem por 
fim a instrução profissional.11(Grifo nosso) 

Nesse momento, passou-se a discutir, de forma incipiente e assistemática, a 
necessidade de salvaguardar alguns direitos aos presos. A influência da cultura iluminista, 
mormente a partir da difusão do pensamento de Cesare Beccaria e John Howard, reflete 
em algumas leis do período:

A Legislazione criminale toscana de 1786 é considerada por muitos uma aplicação 
das teorias de Beccaria e Howard. Nela estavam abolidas a pena de morte e a 
tortura (cujos instrumentos foram queimados em público), os delitos de lesa-
majestade eram reduzidos e casos específicos, e se afirmava claramente como 
finalidade da pena a correção do réu.12

Contudo, ainda não há de se falar, nesse momento, na existência de regras uniformes 
sobre a execução das penas ou mesmo sobre os direitos dos presos. O que há são apenas alguns 
influxos humanitários esparsos – a maioria paliativos; outros puramente simbólicos –, no intuito 
de resguardar condições mínimas de dignidade aos cidadãos privados da liberdade de ir e vir13.

Essa matéria não sofreu grandes câmbios no início do séc. XIX. A expansão das 
medidas de vigilância e controle social – com o surgimento de medidas policiais e a utilização 

9 Ibid., p. 113.
10 Ibid., p. 113-116.
11 Ibid., p. 117-118.
12 Ibid., p. 119.
13 Ibid., p. 121.
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da força para fins preventivos, repressivos e dissuasórios de práticas consideradas ilegais 
(precipuamente vinculadas à defesa da propriedade) –, não é acompanhada de reformas 
carcerárias ou de medidas normativas efetivas de proteção do cidadão encarcerado14.

A questão execucional e carcerária começou a ser objeto de maior preocupação 
a partir de meados do séc. XIX. 

O silêncio absoluto do CPP de 1859 a respeito da execução das penas15 foi 
quebrado por disposições execucionais esparsas previstas no CPP de 1865 (Arts. 584-604 
e 778-786), que em linhas gerais regulava a execução como atividade administrativa do 
Estado16. Algumas previsões legais indicavam desde logo uma tendência a jurisdicionalizar 
questões afetas à execução penal, como é o caso da segunda parte do Art. 781, que em 
matéria disciplinar dispunha que “a competência para conhecer da transgressão cabe à 
corte ou ao tribunal que pronunciou a condenação” (tradução livre)17.

No período que compreende o final do séc. XIX, as regras execucionais foram 
concebidas a partir de um paradigma clínico, o que refletiu um conjunto de regulamentos 
penitenciários de forte conteúdo correcionalista, baseados em um sistema disciplinar de 
prêmios e punições a fim de reger a vida do cidadão condenado18.

A crescente sistematização legal das regras sobre a execução penal foi reforçada no 
início do séc. XX, quando as previsões esparsas do CPP/1865 deram lugar a uma série de 
artigos agrupados no Livro IV do Codice di Rito de 1913 (Arts. 554 e ss.), intitulado “della 
esecuzione e di alcuni provvedimenti speciali”.

Ainda que o Codice di Rito não tenha incorporado a integralidade das regras 
execucionais – fato atribuído, em parte, à falta de elaboração doutrinária sobre a matéria19 –, 
pode-se dizer que é a partir dele que a execução penal assumiu maior importância no 
ordenamento jurídico italiano. No plano formal, houve um inegável avanço no sentido de 
proteção dos direitos dos condenados, como se pode depreender da regra do Art. 558, 

14 Ibid., p. 132-134 e 147.
15 SIRACUSA, F. Istituzioni di Diritto Penitenziario. Milano: Ulrico Hoelpi, 1935, p. 343; MELOSSI, D.; 

PAVARINI, M. Cárcere... Op. cit., p. 135 e ss.
16 SIRACUSA, F. Istituzioni... Op. cit., p. 343-344; SANTORO, A. L’esecuzione Penale. 2. ed. Torino: Unione 

Tipografico Editrice, 1953, p. 1-2; CATELANI, G. Manuale Dell’Esecuzione Penale. Milano: Dott. A. 
Giuffrè, 1980, p. 2; DI RONZA, P. Manuale di Diritto Dell’Esecuzione Penale. Padova: Cedam, 1989, 
p. 4-6. 

17 Trad. de: “La competenza a conoscere della trasgressione spetta alla corte o al tribunale che ha pronunziato 
la condanna.”

18 DI RONZA, P. Manuale... Op. cit., p. 5-7; GENNARO, G.; BONOMO, M.; BREDA, R. Ordinamento 
Penitenziario e Misure Alternative all Detenzione. Milano: Giuffrè, 1977, p. 4-5. 

19 MARSICH, P. L’esecuzione Penale: saggio introduttivo. Padova: Casa Editrice Dott. A Milani, 1927, p. 3.
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primeira parte do Codice ao prever que os incidentes da execução serão decididos pelo 
juiz que proferiu a sentença20.

A maior atenção legislativa conferida à execução penal no início do séc. XX conduz 
a um crescente debate doutrinário a respeito do tema, notadamente no que diz com a 
autonomia da execução penal e ao controle jurisdicional do cumprimento da pena21, ainda 
que fosse prevalente o caráter administrativo da execução penal22. Esse profícuo debate 
doutrinário não encontra a ressonância devida no Codice Rocco (1930) e no Regolamento 
Penitenziario (RD 18 giugno 1931, n. 787), gestados no regime fascista e, portanto, de 
nítido caráter antidemocrático23.

Ainda que o CP/1930 tenha, do ponto de vista dogmático, “postulado um maior 
entrosamento entre o sistema penal com [sic] o penitenciário”24 – reforçando a intervenção 
judicial nos incidentes da execução –, as questões relacionadas à disciplina carcerária e 
aos direitos dos presos estavam vinculadas sobremaneira à administração penitenciária, o 
que possibilitava toda a sorte de abusos e negação de direitos aos condenados25.

O revés democrático engendrado em termos de garantias penitenciárias não obsta, 
porém, algum desenvolvimento dogmático no campo da execução penal, o que se reflete 
na criação da Rivista di Diritto Penitenziario (1931-1943) e na primeira cátedra para o 
ensino da disciplina em 1931, na Universidade de Roma26.

O movimento de reforma legislativa do ordenamento penitenciário foi retomado 
oficialmente em 1947, com a constituição de uma Comissão Ministerial para o debate 
político da matéria que – em paralelo a diversas iniciativas de estudos penitenciários 
desenvolvidos pela sociedade civil –, culminou com a análise parlamentar de um disegno 
di legge sobre o ordenamento penitenciário, em 1960:

Esse projeto de lei conglobava também a matéria concernente à prevenção da 
delinquência juvenil, na perspectiva de reforma da lei constitutiva do Tribunal 

20 SIRACUSA, F. Istituzioni… Op. cit., p. 345-346; DI RONZA, P. Manuale… Op. cit., p. 7. 
21 DI RONZA, P. Manuale… Op. cit., p. 7-9; GENNARO, G.; BONOMO, M.; BREDA, R. Ordinamento… 

Op. cit., p. 6. MARSICH, P. L’esecuzione… Op. cit., p. 2.
22 MARSICH, P. L’esecuzione… Op. cit., p. 65.
23 PADOVANI, T. L’Utopia… Op. cit., p. 212-221. Sobre a comparação entre o excessivo rigorismo do Código 

Rocco, em face do Código Zanardelli, cf.: VASSALI, G. O Código Rocco. Revista de Direito Penal, n. 27, 
jan./jun. 1979, p. 54-67.

24 VASSALI, G. O Código... Op. cit., p. 55.
25 PADOVANI, T. L’Utopia… Op. cit., p. 213-214; DI RONZA, P. Manuale... Op. cit., p. 10-12; CATELANI, 

G. Manuale… Op. cit., p. 63-66; TARTAGLIONE, G. Le Funzioni del Giudice di Sorveglianza. Rassegna 
Penitenziaria e Criminologica, numero speciale, 1990, p. 345-362; SANTORO, A. L’esecuzione… Op. 
cit., p. 3; SIRACUSA, F. Istituzioni… Op. cit., p. 359-369.

26 SIRACUSA, F. Istituzioni… Op. cit., p. 10.
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de Menores de 1934. Isso, de um lado, adequava o sistema penitenciário aos 
princípios estabelecidos nas Regras Mínimas da ONU e, de outro, introduzia o 
critério de individualização do tratamento reeducativo baseado sobre a observação 
da personalidade. Continha, também, alguma relevante novidade, qual seja: o 
instituto de estudos penitenciários, os centros de serviço social para adultos; os 
educadores para adultos e o regime de semiliberdade (tradução livre).27

O projeto, porém, não foi votado, assim como as propostas legislativas 
apresentadas entre os anos de 1965-1968. No ano de 1972, iniciou-se uma nova tentativa 
de reforma do ordenamento penitenciário, com a apresentação de novo projeto de lei 
para apreciação parlamentar. 

O texto foi aprovado com algumas modificações, convertendo-se na Legge 354/75 – 
Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 
della liberta –, que modificou profundamente a sistemática penitenciária. Foi também 
aprovado, em 1976, o regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (Decreto 
29 aprile 1976, n. 431), ambos incorporando o viés humanitário positivado no Art. 27, 
da Constituição, bem como disposições contidas nas Regras Mínimas para o Tratamento 
dos Presos da ONU28. 

No que se refere às inovações promovidas, ressalta-se a introdução da legalidade 
estrita em matéria disciplinar (Art. 38), ao se dispor que o cidadão encarcerado “não pode 
ser punido por um fato que não seja expressamente previsto como infração ao regulamento” 
(tradução livre)29. Também foram incorporadas previsões sobre o direito de petição dos 
presos (Art. 35) e regras de assistência familiar (Art. 45) e aos egressos (Art. 46)30.

27 GENNARO, G.; BONOMO, M.; BREDA, R. Ordinamento… Op. cit., p. 9. [Trad. de: “Questo disegno di 
legge conglobava anche la materia concernente la preventzione della delinquenza minorile, nella prospettiva 
di riforma della legge istitutiva del Tribunale per i minorenni del 1934. Esso, da un lato, adeguava il sistema 
penitenziario ai princìpi stabiliti dalle Regole Minime dell’ONU., dall’altro, introduceva il criterio della 
individualizzazione del trattamento rieductivo basato sul’osservazione della personalità. Conteneva, inoltre, 
alcune rilevanti novità, quali: l’istituto di studi penitenziari, i centri di servizio sociale per adulti, gli educatori 
per adulti, e il regime do semi-libertà.”]

28 GENNARO, G.; BONOMO, M.; BREDA, R. Ordinamento… Op. cit., p. 9-12; FODERARO, S. Tutela 
Dell’ordine Pubblico e Ordinamento Penitenziario: appendice alle ‘istituzioni di diritto e procedura 
penale. Padova: Cedam, 1976, p. 76. Segundo Fassone, as novas regras do ordenamento penitenciário 
representavam o fragmento de um complexo sistema penal e penitenciário, permeado por ideologias 
de prevenção geral e especial, em que emenda e retribuição se faziam concomitantemente presentes 
(FASSONE, E. La Pena in Italia dall’800 alla Riforma Penitenziaria. Bologna: Il Mulino, 1980, p. 143-144).

29 Trad. de: “[...] non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione 
dal regolamento”. Sobre a legalidade no exercício do poder disciplinar, cf.: GENNARO, G.; BONOMO, M.; 
BREDA, R. Ordinamento… Op. cit., p. 188-190; DI RONZA, P. Manuale… Op. cit., p.15-16; FASSONE, 
E. La Pena... Op. cit., p. 175-180.

30 FASSONE, E. La Pena… Op. cit., p. 144-145.
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Relativamente à jurisdicionalização da execução, em que pese a decisão sobre 
punições disciplinares ter permanecido afeta à administração penitenciária (Art. 40), os 
poderes dos giudici di sorveglianza31 – bastante limitados até aquele momento –, foram 
ampliados e o processo de execução penal ganha em autonomia32.

Após um conjunto de modificações parciais – mormente no que diz com as regras 
sobre tratamento penitenciário e o procedimento de fiscalização da execução das penas33 –, 
o regolamento de 1976 foi substituído pelo Decreto 30 giugno 2000, n. 230, que ampliou 
o catálogo de direitos dos condenados ao especificar regras sobre higiene, salubridade e 
iluminação das celas (Art. 6º e ss.), assistência a condenadas gestantes e mães (Art. 19), 
bem como estudo (Arts. 41 e ss.) e trabalho (Art. 47 e ss.) dos condenados.

Não se pode perder de vista, porém, que mesmo em Nações com um elevado 
grau de cumprimento das promessas do Estado de Bem-Estar social, o direito penal e, 
mais especificamente, a pena privativa de liberdade, orientam-se pela lógica da menor 
elegibilidade (less elegibility)34, de modo que as condições carcerárias são – e seguem 
sendo – sempre piores do que quaisquer condições extramuros. 

Nesse contexto, em “julgamento piloto” abordando as condições carcerárias de 
alguns presos na Itália – mais especificamente nas prisões de Busto Arsizio e Piacenza –, 
a Corte Europeia de Direitos Humanos, em Torregiani et al v. Italy (8.1.2013), declarou as 
condições inumanas e degradantes dos estabelecimentos carcerários italianos35, desnudando 
algumas das mazelas e lapsos de legalidade do sistema penitenciário italiano.

2 ESPANHA

Na Espanha, muito embora se aponte um longo caminho percorrido para o 
reconhecimento de direitos fundamentais aos condenados36, é possível construir a 

31 BONOMO, M.; BREDA, R. Ordinamento… Op. cit., p. 294.
32 DI RONZA, P. Manuale… Op. cit., p. 31; BELLAVISTA, G.; TRANCHINA, G. Lezioni di Diritto Processuale 

Penale. Settima Edizione. Milano: Giuffrè, 1982, p. 657-658.
33 Síntese do conjunto de modificações ocorridas entre os anos de 1977 e 1986 pode ser consultada em: DI 

RONZA, P. Manuale… Op. cit., p. 16-17.
34 RUSCHE, G.; KIRCHHEIMER, O. Punição… Op. cit., p. 141-142 e 144.
35 Torreggiani and Others v. Italy – 43517/09, 46882/09, 55400/09 et al. Judgement 8.1.2013. As diversas 

ordens de violações a direitos dos presos ocorrida na Itália são similares a de outros países europeus que 
foram julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Nesse sentido, cf.: Ananyev v. Russia (Application 
20292/2004), j. 21.2.2001 e Karbyshev v. Russia (Application 26.073/2009) j. 13.3.2014.

36 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión... Op. cit., p. 9-180. De forma sintetizada, cf.: GIACOIA, G.; 
HAMMERSCHMIDT, D. La Cárcel en España, Portugal y Brasil: la experiencia histórica bajo las perspectivas 
criminológicas. Curitiba: Juruá, 2012, p. 33-43.
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autonomia e sistematização do direito de execução penal a partir da Ordenanza General 
de Presídios del Reino (1834), do Código Penal (1848) e de sua posterior reforma pelo 
RD, de 30.6.185037.

Nesse período, a pena privativa de liberdade passa a ser utilizada como principal 
mecanismo de sanção penal e – ainda que se não possa identificar um quadro de extensas 
garantias executivas aos condenados – algumas benesses legais são introduzidas, como 
a adoção do sistema progressivo de cumprimento da pena pelo bom comportamento 
carcerário38. 

Com a Ley de Bases para la Reforma Penitenciaria (1869), são instituídos alguns 
direitos aos condenados presos, a exemplo do sistema de classificação segundo o sexo, a 
idade e a gravidade do crime.

Posteriormente, através da Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial 
(1870), institui-se formalmente a concepção de que o juiz deve participar ativamente da 
execução penal, dispondo-se na regra do Art. 2º que “o poder de aplicar as leis nos juízos 
civis e criminais, julgando e fazendo executar o julgado, corresponde exclusivamente aos 
Juízes e Tribunais” (tradução livre)39. 

Nesse mesmo ano, uma nova codificação penal substitui o CP/1848, abrandando 
sensivelmente o rigorismo punitivo. Especificamente no âmbito da execução penal, cumpre 
destacar a regra do Art. 29, que de forma inovadora estendeu a retroatividade da lei penal 
mais benéfica aos casos de sentença em fase de execução penal.

No caminho progressivo de reconhecimento de direitos aos encarcerados, a Ley 
de Enjuiciamiento Criminal (1882) estabelece garantias aos presos cautelares (Art. 520), 
contemplando ainda a visitação semanal dos juízes às prisões, com a finalidade de 
averiguar “todo o concernente à situação dos presos ou detidos, e adotarão as medidas 

37 Apontam-se como importantes antecedentes legislativos da reforma penitenciária decorrente da Lei de 1834 
as Ordenanzas de Presidios Arsenales (1804), o Reglamento para el Presidio de Cádiz (1805) e o Reglamento 
de 1807. Sobre o tema, cf.: ANTON ONECA, J. El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco. 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madri, 1965, p. 476-477; GARCIA VALDES, C. Derecho 
Penitenciario Militar: una Aproximación Histórica. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. t. 39, 
fasc. 3, 1986, p. 791-794; ANTON ONECA, J. História del Código Penal de 1822. Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales. t. 18, fasc. 2, 1965, p. 263-278; CUELLO CALÓN, E. Sobre el Derecho Penal 
de la Postguerra. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. t. 7, fasc. 2, 1954, p. 238-239.

38 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión… Op. cit., p. 63-79; ANTON ONECA, J. El Código Penal de 1870. Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales. t. 23, fasc. 2, 1970, p. 241.

39 “la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales”.
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cabíveis dentro de suas atribuições para corrigir os abusos que notarem” (Art. 526, 
tradução livre)40.

O início do séc. XX foi marcado pela forte profusão doutrinária e legislativa em 
matéria execucional. No campo dogmático, nasceu a Revista Penitenciaria Española e 
diversos congressos foram realizados para abordar a questão penitenciária (v.g. Valência, 
1909; La Coruña, 1914 e Barcelona, 1920). O paradigma etiológico ganhou força, 
engendrando uma legislação execucional de forte tendência correcionalista41.

Em 1913, foi sancionado o Reglamento de los Servicios de Prisiones. No que diz 
respeito aos direitos dos presos, manteve-se o sistema progressivo (Art. 236) – posteriormente 
aperfeiçoado com a aprovação da Ley sobre la Libertad Condicional (1914) – e ocorreu 
a sistematização das recompensas ao bom comportamento carcerário (Arts. 252). No 
campo das sanções disciplinares42 – mantidas no plexo de atribuições da administração 
penitenciária (Art. 254) –, proíbe-se expressamente qualquer forma de maus tratos aos 
presos (Art. 259). A visitação judicial dos presídios para fins de fiscalização da legalidade 
no cumprimento das sentenças foi mantida (Arts. 182 e 183).

Em 1923, com o golpe de Estado, o sistema penal foi recrudescido com um novo 
Código Penal (1928)43 que, dentre suas inovações com reflexos diretos na execução 
penal, introduziu a denominada sentença indeterminada para condenados habituais, 
multirreincidentes ou incorrigíveis (Art. 70, c.c. Arts. 104 e 157, do CP/1928). Em 1930, 
um novo Reglamento de los Servicios de Prisiones entrou em vigência, reforçando o viés 
etiológico com a criação das fichas dos presos (antropológicas, de antecedentes e de 
ingressos na prisão)44.

40 Trad. de: “todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos, y adoptarán las medidas que 
quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren.” Segundo Avelina Alonso de 
Escamilla, essa regra, na prática, apenas conferia ao juiz a função de inspeção do regime penitenciário e 
não o controle da execução da pena. Isso porque a regra do art. 990 da Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882 deixava claro que as autoridades penitenciárias permaneciam responsáveis pela execução das penas 
privativas de liberdade. cf.: ALONSO DE ESCAMILLA, A. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Madrid: 
Editorial Civitas, 1985, p. 37. 

41 RIVERA BEIRAS, I. La cuestión... Op. cit., p. 117.
42 Ibid., p. 111-112. Ao apresentar algumas reflexões críticas ao Reglamento de 1913, aponta-se como uma 

das principais deficiências da legislação a indeterminação das faltas disciplinares – em frontal violação ao 
princípio da legalidade –, citando como exemplo a previsão de sanção disciplinar para a violação de “atos 
contrários aos bons costumes”.

43 A tarefa de elaboração do CP/1928 coube a Eugenio Cuello Calón, após Luis Jiménez de Asúa não ter 
aceitado a incumbência. O projeto elaborado inicialmente com 1.074 artigos, foi reduzido para 858 
artigos e aprovado através do RD de 8.9.1928, tendo entrado em vigência em 1.1.1929, substituindo a 
codificação anterior de 1870.

44 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión… Op. cit., p. 123-124.
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Em 1931, o regime ditatorial sucumbiu, sendo proclamada a II República. O 
governo provisório declarou anulado e sem efeito o CP/1928, bem como todas as leis 
que tipificaram crimes e fixaram penas, restabelecendo-se o CP/1870. No mesmo ano foi 
aprovado um novo texto constitucional e em 1932 entrou em vigência um novo Código 
Penal, que suprimiu a pena de morte, reduziu as circunstâncias agravantes e, em linhas 
gerais, suavizou as penas45.

Os maiores avanços da época, em matéria penitenciária, ocorreram com a 
nomeação de Victoria Kent Siano para o cargo de Directora General de Prisiones. Em que 
pese o pouco tempo à frente do cargo – apenas 14 meses –, pode-se dizer que o período 
Kentiano foi de autêntica reforma penitenciária, reconhecimento de direitos aos presos 
e redução do contingente carcerário46. Dentre as medidas implementadas em favor da 
humanização da vida no cárcere, destacam-se: a) o aumento da porção diária de alimento 
aos presos; b) a supressão das celas escuras de castigo; c) a extinção da obrigatoriedade 
da assistência religiosa e a declaração da liberdade de consciência e crença dos presos; 
d) autorização da entrada de qualquer periódico nos presídios, vedando a censura dos 
diretores penitenciários; e) a determinação da imediata colocação em liberdade dos presos 
quando completassem setenta anos de idade47.

As medidas reformistas, porém, sofreram forte resistência por setores conservadores 
da sociedade, que se utilizaram da retórica do crescente aumento da fuga de presos 
para deslegitimar a política reformista Kentiana. Com a demissão de Victoria Kent, 
Vicente Sol assumiu o comando das instituições penitenciárias e inaugurou um período 
contrarreformista, substituindo a ideologia correcionalista pela lógica segregacionista-
retributivista, como se evidencia da Circular de la Dirección General de las Prisiones, de 
19.6.1932: “o problema das prisões evoluiu hoje em sua essência, e mais que a obra 
científica de correção e reforma do homem delinquente, constitui atualmente seu fim 
primordial a função de segurança e isolamento do homem perigoso” (tradução livre)48. 

45 Ibid., p. 127-128.
46 Os dados a respeito da redução da massa carcerária no período podem ser consultados em: GARGALLO 

VAAMONDE, L. La Excarcelación de Presos con Victoria Kent. In: NAVAJAS ZUBELDÍA, C.; ITURRIAGA 
BARCO, D. (Coord.). Actas del III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. Logroño: 
Universidad de La Rioja, 2012, p. 171-186.

47 GARGALLO VAAMONDE, L. Prisión y Cultura Punitiva en la Segunda República (1931-1936). Historia 
Contemporánea. v. 44, 2012, p. 310-322. Breve resumo das medidas adotadas por Victoria Kent também 
pode ser consultado em: RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión… Op. cit., p. 129-132.

48 Trad. de: “el problema de las Prisiones ha evolucionado hoy en su esencia, y más que la obra científica de 
la correción y reforma del hombre delincuente, costituye al dia su fin primordial la función de seguridad y 
aislamiento del hombre peligroso”.
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No mesmo contexto, e com forte viés etiológico, foi aprovada a Ley de Vagos 
e Maleantes (4.8.1933), um conjunto de regras que permitia ao Estado a aplicação de 
medidas de segurança (art. 4º e ss.) àqueles que fossem declarados em estado perigoso, 
como vagabundos habituais, mendigos, proxenetas, ébrios, toxicômanos etc. (Art. 2º). 
Essa lei contém diversos standards provenientes do positivismo criminológico, como a 
determinação de imposição de medidas segregacionistas “a los que observen conducta 
reveladora de inclinación al delito” (Art. 8º) e a necessidade de que o juiz “después de 
consignar los hechos probados, definirá la categoria peligrosa del sujeto” (Art. 14)49.

Opera-se assim um desmanche nas políticas execucionais penais humanitárias, 
ainda que o legado de Victoria Kent não tenha desaparecido por completo50.

O período subsequente é marcado por uma guerra civil (1936-1939), que dentre seus 
efeitos implicou na militarização do sistema penitenciário e em um exponencial aumento da 
população carcerária, minimizado por dois decretos de 1937 e 1938 que, respectivamente, 
concederam o direito de trabalho aos presos e previram a remição da pena pelo trabalho51.

Com o fim da guerra civil, as adversas condições políticas, sociais e econômicas 
polarizam a sociedade, possibilitando emergir a ditadura franquista (1940-1975), que 
como todo regime de exceção, restringiu direitos individuais. A situação econômica 
extremamente deficitária reflete diretamente na redução da qualidade de vida no cárcere52. 
Uma nova codificação penal (1944) restabelece a pena de morte, mantendo postulados 
eminentemente retributivos.

No campo penitenciário, entra em vigência um novo Reglamento de los Servicios 
de Prisiones (1948)53, substituído pouco tempo depois pelo Reglamento de 1956 que, 
formalmente, incorporou algumas diretivas estabelecidas nas Regras Mínimas de Tratamento 
dos Presos de Genebra54.

49 Posteriormente, com a Ley de 15 de Julio de 1954, do regime franquista, alterou-se a Ley de Vagos e 
Maleantes para o fim de incluir no rol de sujeitos perigosos os homossexuais. A exposição dos motivos 
que justificaram a alteração legislativa são os seguintes: “a produção de fatos que ofendem a sã moral de 
nosso pais, pela ofensa que causam ao tradicional acervo de bons costumes [...] justificam a adoção de 
medidas para evitar sua difusão. [...] Também aspira a mesma lei a proteger a paz social e a tranquilidade 
pública contra as atividades, não constitutivas de delito ou cuja delinquência consta, porém não pode 
ser imediatamente provada, de sujeitos que [...] constituem um sério perigo para uma ordenada vida em 
coletividade”.

50 GARGALLO VAAMONDE, L. Prisión... Op. cit., p. 320-322.
51 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión… Op. cit., p. 137-143.
52 Ibid., p. 146-148.
53 O Reglamento de 1948, em que pese gestado em um período ditatorial, pautava-se muito mais pelas 

concepções correcionalistas do que pela lógica de neutralização, como se extrai de sua parte preambular.
54 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión… Op. cit., p. 152.
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Ainda na ditadura franquista, diversas reformas ao CP/1944 foram efetivadas no 
sentido do endurecimento do sistema penal, com a inclusão de crimes e aumento de 
penas. A lógica da defesa social é reforçada com a Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social, que em sua exposição de motivos expressa o objetivo de “defender a sociedade 
contra determinadas condutas individuais que, sem ser, em geral, estritamente delitivas, 
envolvem um risco para a comunidade” (tradução livre).55

Essa fase de limitação dos direitos individuais começou a perder fôlego com o 
paulatino crescimento da oposição política e a consequente abertura do regime ditatorial, a 
partir de meados dos anos 1960. Em sede de execução penal, o período foi marcado pelo 
ressurgimento de um repaginado caráter científico da legislação, voltado à recuperação 
do condenado. Reformas legislativas foram efetivadas no sentido de reformulação das 
regras sobre o trabalho penitenciário e inclusão do tratamento criminológico para efeitos 
de progressão ou regressão de regime. A escassez de recursos destinados ao novo projeto 
execucional, porém, limita sobremaneira sua efetividade56.

Com a morte de Francisco Franco (1975), o regime ditatorial sobreviveu por curto 
período, até a reforma política (1977), que dentre outros efeitos implicou na dissolução 
das Cortes Franquistas e na anistia aos presos políticos. 

Houve, de imediato, uma sensível redução do contingente carcerário, decorrente 
da enorme quantidade de presos políticos beneficiados com a anistia, o que impulsionou 
os presos não políticos a exercerem forte pressão, objetivando a extensão dos benefícios 
da Ley de Amnistía Política. A pressão exercida fez com que uma comissão paramentar 
seja constituída, com a missão de investigar as condições das prisões espanholas. Em 
poucos meses, o resultado dos trabalhos da comissão evidenciou as condições desumanas 
experimentadas pelos presos, o que conduziu à proposição de uma Ley de Indulto, cujo 
projeto, em linhas gerais, tinha por finalidade beneficiar os presos não políticos com 
extinção, redução ou comutação de penas. Contudo, a proposta legislativa foi votada 
e, em mais de uma oportunidade, rechaçada pelo Senado, o que gerou uma revolta 
generalizada dos presos, com motins, tortura e morte de reclusos, inclusive o assassinato 

55 Trad. de: “defender a la sociedad contra determinadas conductas individuales que, sin ser, en general, 
estrictamente delictivas, entrañan un riesgo para la comunidad”. Essa lei nada mais é do que uma 
“atualização” da Ley de Vagos y Maleantes. Seus objetivos explícitos se vinculavam a “reeducar y rescatar al 
hombre para la más plena vida social”, tendo ainda estabelecido novas categorias de estados de perigosidade 
que se apresentam “como reveladoras de futuras y probables actividades delictivas”, como o exercício 
habitual da prostituição e o comércio de material pornográfico. Sobre o período, cf.: RIVERA BEIRAS, I. 
La cuestión… Op. cit., p. 152-156. 

56 RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión… Op. cit., p. 156-158.
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do Diretor Geral das Instituições Penitenciárias, Jesús Haddad Blanco, assumindo o cargo 
Carlos García Valdés57.

Face à grave situação de conflitividade no âmbito das instituições penitenciárias, 
coube a Carlos García Valdés a função de promover uma profunda reforma no sistema de 
execução penal, tarefa iniciada com um amplo debate com setores da sociedade civil – 
que incluiu visitas aos presídios para ouvir as reivindicações dos presos e dos funcionários 
da administração penitenciária –, para a posterior elaboração de um Anteproyecto de Ley 
General Penitenciaria58.

 Após elaboração e discussão parlamentar, o Anteproyecto foi aprovado, 
convertendo-se na Ley Orgánica 1/1979 ou Ley General Penitenciaria. A adoção expressa 
do princípio da legalidade implica no reconhecimento de que o preso é titular de direitos 
oponíveis ao Estado, positivando-se um estatuto jurídico ao recluso (Arts. 2º, 3º e 6º) e a 
jurisdicionalização da execução penal, com a figura do juez de vigilância (Arts. 76 a 78), 
criado para concretizar o imperativo do Art. 117.3 da Constituição Espanhola de 1978, 
que funciona e garante a legalidade da execução penal.

3 PORTUGAL

Em Portugal, ainda que o debate mais aprofundado a respeito dos direitos dos 
condenados remonte ao fim do séc. XVIII e início do XIX59, uma breve notícia histórica 
a respeito das Ordenações é oportuna, pois “durante largo tempo, em conjunto com a 
numerosa legislação extravagante, ficaram constituindo o Código Criminal da Nação”60.

O Título 5º das Ordenações – de todas elas – disciplinava as questões criminais e, sob 
um prisma exclusivamente formal, pode-se afirmar que as disposições de natureza penal, 
além de pouca sistematicidade, eram marcadas por um caráter fortemente repressivista61.

Pesquisas historiográficas sugerem, porém, que uma análise das Ordenações apenas 
segundo o plano do ser não permite compreender a realidade das práticas punitivas 
desenvolvidas no período monárquico, ao menos até a primeira metade do séc. XVIII.

57 Ibid., p. 161-166.
58 Ibid., p. 167-169.
59 CORREIA, E. A evolução histórica das penas. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra. v. LIII, 1977, p. 123-124.
60 Id. Direito Criminal. Reimp. da 1. ed. de 1963. Coimbra: Almedina, 2007. v. 1, p. 103.
61 CORREIA, E. Direito... Op. cit., p. 103-104.
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Com efeito, em um período pré-estatalista – onde não há um centro unitário de 
poder, inexiste clara hierarquia de fontes e o direito legislado pode dar espaço ao costume 
e às práticas locais –, resumir o cenário penal ao aspecto formal implicaria ignorar por 
completo a pluralidade de fontes e práticas experimentadas no período imediatamente 
posterior à baixa Idade Média.

Nesse contexto, Antonio Manuel Hespanha apresenta duas condicionantes à 
aplicação das penas para demonstrar que, em linhas gerais, o sistema penal da monarquia 
portuguesa era menos rigoroso do que as previsões abstratas das Ordenações:

Condicionalismos de dois tipos. De natureza política, isto é, relacionados com 
o modo como a política penal da coroa se integrava numa política mais global 
de disciplina régia; ou de natureza prática, relacionada com as limitações dos 
meios institucionais, logísticos e humanos na disponibilidade da coroa.62

No que diz com as condicionantes práticas, assevera Hespanha que diversas penas 
corporais, a exemplo do degredo e da prisão, dado os custos elevados e as carências 
materiais para sua execução e fiscalização, eram raras. E ao analisar fontes documentais – 
como a relação dos presos da cadeia de Lisboa (1694-1696), dentre outras –, conclui que 
as penas de morte, os açoites e o corte de membros eram pouco aplicados63.

A segunda condicionante, de ordem política, explica a discrepância havida entre o 
direito legislado e as práticas punitivas: “a função político-social determinante do direito 
penal real não parece ser, na sociedade ‘sem Estado’ dos séculos XVI e XVII, a de efetivar, 
por si mesmos, uma disciplina social”.64 

Mais do que efetividade nas sanções, o direito penal praticado pela justiça real no 
Antigo Regime cumpriu com uma dupla função simbólica, de intimidação por um lado e 
benevolência por outro. Isso explica o rigor da lei e a larga discricionariedade para exercitar 
o poder de comutação, graça e perdão de penas; em outros termos, de correção casuística 
da lei (ius) pela equidade (aequitas)65.

Esse quadro sofreu modificações nos finais do séc. XVII e início do séc. XVIII, 
quando a coroa pretendia se afirmar como centro único de poder, cambiando a missão 
do direito penal, que de simbólico passou a desempenhar um papel normativo prático e 

62 HESPANHA, A. M. Da ‘Iustitia’ à ‘Disciplina’: textos, poder e política penal no Antigo Regime. In: _____. 
Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: FCG, 1993, p. 298.

63 Ibid., p. 298-310. No mesmo sentido, em relação à pena de morte: BARREIROS, J. A. As instituições... 
Op. cit., p. 606.

64 HESPANHA, A. M. Da ‘Iustitia’... Op. cit., p. 297.
65 Ibid., p. 310-320.
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disciplinador. Como consequência desse cenário político ocorreu o aumento na frequência 
da aplicação da pena de morte e uma ampliação do espaço punitivo do direito régio66.

Porém, as influências dos ideais iluministas ganharam força e, no reinado de D. Maria 
I, Pascoal José de Mello Freire foi convocado a elaborar um Código de Direito Criminal, 
que embora não tenha se transformado em lei – tendo sido publicado anos após a morte 
de seu mentor, em 1823, sob o título “Ensaio do Código Criminal” –, serviu de influência 
para a produção legislativa posterior. No documento, o ideal de humanização do sistema 
de justiça criminal fica evidente:

Creio que todos facilmente convirão comigo na abolição das penas crueis, e taes 
são as de morrer queimado vivo, enterrado, entaipado, despedaçado, e outras 
que por horror não quero nomear: o mesmo juízo faço da pena de cortamento 
das mãos, pés, olhos, lingoa, e outras.
A crueldade da morte por exquisitos e vagarosos tormentos offende a humanidade, 
e a religião, e de nada serve á sociedade [...]67

Se os ideais Iluministas não penetraram no sistema de direito positivo português 
através da obra de Mello Freire, isso ocorreu com a Constituição de 1822, que dentre seus 
reflexos no ordenamento criminal, estabeleceu na regra do Art. 11 a vedação das penas 
cruéis e infamantes e, na questão penitenciária, estabeleceu regras gerais de higiene e 
segurança nas prisões (Arts. 208 e 209)68. 

A exigência de compatibilizar o sistema punitivo com a nova ordem constitucional 
foi buscada pela primeira vez com o Projeto José Manuel da Veiga (1837), que, apesar de 
aprovado, não entrou em vigência por questões políticas. Em 1845, um novo esforço foi 
engendrado, com a nomeação de comissão para redigir um Código Criminal, tarefa esta 
finalizada em 1852. No mesmo ano o texto foi aprovado e o primeiro Código Criminal 
de Portugal entrou em vigência, substituindo definitivamente as previsões penais das 
Ordenações69.

66 Ibid., p. 321-327. 
67 MELLO FREIRE, P. J. de. Ensaio do Código Criminal. Lisboa: M. Setaro, 1823, p. 8. Os méritos do trabalho 

são realçados por Eduardo Correia: “[...] já continha uma parte especial e uma parte geral, é redigido 
primorosamente e possui uma sistemática razoável dos diversos crimes. Substancialmente imbuído dos 
princípios iluministas, revela uma tendência forte – embora aqui e além concedendo à tradição – para 
se integrar no pensamento daquele movimento” (CORREIA, E. Direito… Op. cit., p. 105). Cf. ainda: 
HESPANHA, A. M. Da “Iustitia”... Op. cit., p. 329-336.

68 BARREIROS, J. A. As instituições... Op. cit., p. 589; GIACOIA, G.; HAMMERSCHMIDT, D. La Cárcel… 
Op. cit., p. 48-49.

69 CORREIA, E. Direito… Op. cit., p. 105-106.
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Nesse momento, as diversas ordens de penas corporais foram substituídas pela 
pena de prisão – com um sistema de penas fixas –, que passou a ser a principal forma de 
sanção penal existente no ordenamento português70 ainda que, curiosamente, questões 
relativas a direitos dos presos fossem debatidas com seriedade desde 1834, com as “Breves 
Considerações sobre a Necessidade e Meios de Melhorar as Prisões em Portugal”, de 
Francisco D’Almeida71.

A completa falta de sistematicidade do Código fez com que, no ano subsequente à sua 
aprovação, uma comissão fosse nomeada para aperfeiçoá-lo72. Sustentando a necessidade 
de uma reforma global, Levy Maria Jordão apresentou um texto completamente inovador, 
com substanciais modificações no sistema penitenciário (v.g. criação de estabelecimentos 
para menores e instituição da liberdade condicional).

Ainda que o esforço não tenha sido convertido em lei, diversos aspectos referentes 
à pena e à execução penal serviram de base a modificações legislativas posteriores, como 
por exemplo: a) Lei de 1 de Julho de 1867, que modificou sensivelmente o sistema de 
penas e execução penal do Código de 185273; b) Lei de 6 de Julho de 1893, instituindo a 
liberdade condicional e a suspensão da pena; c) Decreto de 27 de Maio de 1911, sobre 
as colônias para menores infratores e; d) Lei de 29 de Janeiro de 1913, que substituiu o 
sistema de Filadélfia pelo de Auburn74. 

Nesse período também surgiram outras tentativas de reforma da legislação penal, 
como os Projetos de Rabelo da Silva (1869), José Luciano de Castro (1870) e Navarro de Paiva 
(1870-1874), tendo esse último por objetivo a criação do Código de Processo Criminal75.

Em 1884, com a denominada Nova Reforma Penal, promoveu-se outro grande 
conjunto de alterações ao CP/1852. A Carta de Aprovação dessas alterações autorizava uma 
nova publicação do Código Penal, o que culminou com a nomeação de uma comissão para 
promover a sistematização e inserção das alterações no Código. O trabalho da comissão 
acabou por abrir espaço a um novo Código Penal, pela Lei de 16 de Setembro de 188676.

70 GIACOIA, G.; HAMMERSCHMIDT, D. La Cárcel… Op. cit., p. 49-50; CORREIA, E. Evolução... Op. cit., 
p. 126.

71 CORREIA, E. Evolução... Op. cit., p. 109; CORREIA, E. A Evolução... Op. cit., p. 81-82, 91 e 97; 
RODRIGUES, A. M. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e socialização, 
jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 11.

72 BARREIROS, J. A. As instituições... Op. cit., p. 593-594. 
73 RODRIGUES, A. M. Novo… Op. cit., p. 12-13; CORREIA, E. Evolução... Op. cit., p. 129-130; CORREIA, 

E. Direito… Op. cit., p. 110-111.
74 RODRIGUES, A. M. Novo... Op. cit., p. 12-13; BARREIROS, J. A. As instituições... Op. cit., p. 602. 
75 BARREIROS, J. A. As instituições... Op. cit., p. 594-595.
76 CORREIA, E. Direito… Op. cit., p. 111-112.
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Mas, segundo Eduardo Correia, “o trabalho daquela comissão não foi de modo 
algum feliz”.77 A inexistência de preocupação em atualizar o sistema penal em face das 
diversas leis esparsas existentes fez com que o CP/1886 surgisse desatualizado, razão por 
que sofreu um sem número de alterações até a grande reforma na parte geral, em 195478.

Nesse ínterim, a execução penal também sofreu sensíveis alterações através de 
leis esparsas: a) conversão de penas curtas de prisão em multa (Decreto 13.343/1927, 
regulado pelos Decretos 13.822/1927 e 20.353/1931); b) consagrou-se, pela primeira 
vez, o sistema progressivo de execução da pena (Decreto 12.549/1927); c) o degredo foi 
comutado por pena de prisão maior (Decreto 20.887/1932) e, posteriormente, abolido 
(Lei Orgânica do Ultramar de 27.6.1953) e; d) foram fixados princípios de reabilitação 
dos presos (Decreto 34.540/1945).

No entanto, foi com a Organização Prisional (Decreto 26.643/1936), que ocorreu 
uma reforma geral das questões execucionais. Na exposição de motivos desse texto estão 
explícitas as preocupações com a questão carcerária, em discurso que infelizmente não 
perdeu a atualidade:

A necessidade da reforma dos serviços prisionais é indiscutível para quem conhecer 
a sua actual organização e os princípios a que deve subordinar-se o regime 
prisional. A regulamentação dos serviços está consignada em muitos diplomas, 
inspirados em princípios diversos e contraditórios até, o que torna impossível a 
existência de um plano sério de conjunto; e encontra-se bastante distanciada dos 
ensinamentos da ciência e prática penitenciária.

A imperfeição e insuficiência orgânicas correspondem a imperfeição e insuficiência 
das instalações. As condições de construção, instalação e localização dos edifícios 
são péssimas e os estabelecimentos insuficientes para o número existente de 
reclusos, donde os excessos de lotação prejudiciais à acção disciplinar e educativa, 
pois os reclusos vivem em promiscuidade inadmissível – presos preventivos ao 
lado de condenados, anormais ao lado de normais, delinqüentes ocasionais 
ao lado de homens endurecidos no crime. Em poucas palavras e como síntese 
poderá dizer-se, examinadas as condições em que funciona o regime prisional, 
que em muitos casos a prisão nada remedeia, convertendo-se a pena, que deveria 
combater o crime, em factor que o multiplica e agrava.

O Decreto de Organização Prisional opera em diversos aspectos, desde a previsão de 
estabelecimentos distintos para maiores e menores (Arts. 8º e 11º), para mulheres e homens 
(Art. 10º), a separação de presos conforme a gravidade do crime (Arts. 12º e 13º), o direito 

77 Ibid., p. 112.
78 Ibid., p. 112-120; CORREIA, E. Evolução... Op. cit., p. 133.



285Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 267-288, jul./dez. 2017

a uma hora diária de ar livre para exercícios (Art. 25º), a proibição de “usar na execução das 
penas quaisquer processos de rigor deshumano” (art. 29º, § único), o aperfeiçoamento do 
sistema progressivo (Arts. 21º, 33º, 41º e 57º)79, a criação das prisões-maternidade a presas 
grávidas ou com filhos menores de três anos (Arts. 102º a 107º), regras sobre tratamento, 
vestuário, alimentação, visitas médicas, trabalho, assistência religiosa e instrução aos presos 
(Arts. 229º a 302º), permissões de saídas e visitações (Arts. 303º a 314º) e regras sobre 
liberdade condicional (Arts. 390º a 402º) e indultos (Arts. 403º a 407º).

Porém, a marca administrativista das questões execucionais vinha evidenciada 
na figura do Tribunal de Execução das Penas, criado pela Lei 2.000/44 e regulamentado 
pelo DL 34.540/45. Esse órgão se diferenciava sobremaneira do giudice di sorveglianza 
italiano e do juez de vigilancia espanhol, dado que na sistemática portuguesa as questões 
inerentes aos direitos dos presos permaneciam atribuídas ao plexo de atribuições da 
administração penitenciária80, mantendo-se apenas as decisões sobre os incidentes de 
execução na esfera de competência do órgão jurisdicional sentenciante (Art. 121, do CP 
e Arts. 625-626, do CPP)81.

Nas quatro décadas subsequentes, a “autêntica proliferação de modificações ao 
diploma de 1936, de carácter mais ou menos administrativo”82, somado ao intenso debate 
internacional no campo da execução das penas e medidas de segurança fez com que 
fosse aprovada a Reforma do Sistema Prisional (Decreto-Lei 265/79), reunindo tendências 
ressocializadoras e de defesa social83.

Sobressai da Reforma a positivação da concepção de que o preso é sujeito e 
titular de direitos não afetados pela condenação: “o recluso mantém a titularidade dos 
direitos fundamentais do homem, salvo as limitações resultantes do sentido da sentença 
condenatória [...]” (art. 4.1).

Em que pese não se ter nesse momento um vero e próprio processo de execução 
penal – basta pensar, por exemplo, que as punições por faltas disciplinares cabiam 
exclusivamente à administração penitenciária (DL 265/79, Arts. 131 e 136.1) –, previa-se a 
possibilidade interposição de recursos ao Tribunal dos Direitos do Homem para salvaguardar 

79 Id. Evolução... Op. cit., p. 134-135.
80 BELEZA DOS SANTOS, J. Os Tribunais de Execução das Penas em Portugal: razões determinantes de 

sua criação – estrutura – resultados e sugestões. Boletim de Faculdade de Direito (Suplemento XV), v. I. 
Coimbra, 1964, p. 290-291.

81 Ibid., p. 292 e 297.
82 RODRIGUES. A. M. Novo… Op. cit., p. 14.
83 GIACOIA, G; HAMMERSCHMIDT, D. La Cárcel… Op. cit., p. 54-55; RODRIGUES, A. M. Novo… Op. 

cit., p. 14-15.



FAE  Centro Universitário286

os direitos protegidos na Convenção Europeia de Direitos Humanos, nas hipóteses em que 
esgotados todos os meios impugnativos previstos no direito interno (Art. 151).

O caminho efetivo no sentido da jurisdicionalização da execução ocorreu com a 
entrada em vigência do CPP/1987, quando foi fixada a competência da execução penal 
ao órgão jurisdicional da condenação (Art. 470.1). No mesmo ano, a Lei Orgânica dos 
Tribunais Judiciais (Lei 38/87) afetou aos Tribunais de Execução das Penas a decisão, dentre 
outros assuntos, sobre modificação ou substituição de penas ou medidas de segurança e 
concessão ou revogação de liberdade condicional (Art. 68), competência posteriormente 
prevista nas Leis de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (Art. 91, da Lei 
3/99 e Art. 124, da Lei 52/2008), no Código da Execução das Penas e Medidas Privativas 
da Liberdade (Lei 115/09) e na Lei da Organização do Sistema Judiciário (Art. 114, da Lei 
62/2013).

Na atualidade, o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade 
(Lei 115/09), que revogou o DL 265/79, contempla, no ordenamento português, os 
princípios e regras norteadores da execução penal, prevendo um amplo catálogo de 
garantias individuais aos cidadãos condenados. A sistemática executiva está em consonância 
com o atual Código Penal (DL 48/95), que possui um amplo leque de medidas penais 
alternativas ao cárcere, bem como penas de prisão de curta duração.



287Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 267-288, jul./dez. 2017

REFERÊNCIAS 

ALONSO DE ESCAMILLA, A. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Madrid: Civitas, 1985.

ANTON ONECA, J. El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco. Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, Madri, t. 18, Fasc. 3, p. 473-496, 1965.

______. El Código Penal de 1870. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madri, t. 23, 
fasc. 2, p. 229-251, 1970.

______. História del Código Penal de 1822. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 
Madri, t. 18, fasc. 2, p. 263-278, 1965.

BARREIROS, J. A. As instituições criminais em Portugal no Século XIX: subsídios para a sua 
história. Análise Social, Lisboa, v. 16, n. 63, p. 587-612, 1980.

BELEZA DOS SANTOS, J. Os Tribunais de Execução das Penas em Portugal: razões determinantes 
de sua criação – estrutura – resultados e sugestões. Boletim de Faculdade de Direito, Coimbra, 
v. 1, Supl. 15, 1964.

BELLAVISTA, G.; TRANCHINA, G. Lezioni di Diritto Processuale Penale. Settima Edizione. 
Milano: Giuffrè, 1982.

CATELANI, G. Manuale Dell’Esecuzione Penale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1980.

CORREIA, E. A evolução histórica das penas. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, v. 53, 1977.

______. Direito Criminal. Reimp. da 1. ed. de 1963. Coimbra: Almedina, 2007. v. 1.

CUELLO CALÓN, E. Sobre el Derecho Penal de la Postguerra. Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales, Madri, t. 7, fasc. 2, p. 235-251, 1954.

DI RONZA, P. Manuale di Diritto Dell’Esecuzione Penale. Padova: Cedam, 1989.

FASSONE, E. La Pena in Italia dall’800 alla Riforma Penitenziaria. Bologna: Il Mulino, 1980.

FODERARO, S. Tutela Dell’ordine Pubblico e Ordinamento Penitenziario: appendice alle 
“istituzioni di diritto e procedura penale. Padova: Cedam, 1976.

GARCIA VALDES, C. Derecho Penitenciario Militar: una Aproximación Histórica. Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, Madri, t. 39, fasc. 3, p. 771-836, 1986.

GARGALLO VAAMONDE, L. La Excarcelación de Presos con Victoria Kent. In: NAVAJAS 
ZUBELDÍA, C.; ITURRIAGA BARCO, D. (Coord.). Actas del III Congreso Internacional de 
Historia de Nuestro Tiempo. Logroño: Universidad de La Rioja, 2012.

______. Prisión y Cultura Punitiva en la Segunda República (1931-1936). Historia 
Contemporánea, n. 44, p. 307-336, 2012.

GENNARO, G.; BONOMO, M.; BREDA, R. Ordinamento Penitenziario e Misure Alternative 
all Detenzione. Milano: Giuffrè, 1977.

GIACOIA, G.; HAMMERSCHMIDT, D. La Cárcel en España, Portugal y Brasil: la experiencia 
histórica bajo las perspectivas criminológicas. Curitiba: Juruá, 2012.



FAE  Centro Universitário288

HESPANHA, A. M. Da “Iustitia” à “Disciplina”: Textos, Poder e Política Penal no Antigo Regime. 
In: _____. Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: FCG, 1993.

MARSICH, P. L’esecuzione Penale: saggio introduttivo. Padova: Casa Editrice Dott. A Milani, 1927.

MELLO FREIRE, P. J. de. Ensaio do Código Criminal. Lisboa: M. Setaro, 1823.

MELOSSI, D.; PAVARINI, M. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos XVI-
XIX). Tradução: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan; ICC, 2006.

MIOTTO, A. B. O Direito Penitenciário: importância e necessidade de seu estudo. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília v. 7, n. 28, p. 31-46, jan./mar. 1971.

PADOVANI, T. L’Utopia Punitiva. Milano: Giuffrè, 1981.

RIVERA BEIRAS, I. La Cuestión carcelaria: historia, epistemología, derecho y política 
penitenciaria. Buenos Aires: Del Puerto, 2006.

RODRIGUES, A. M. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

RUSCHE, G.; KIRSCHHEIMER, O. Punição e estrutura social. Tradução: Gizlene Neder. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1999.

SIRACUSA, F. Istituzioni di Diritto Penitenziario. Milano: U. Hoelpi, 1935.

TARTAGLIONE, G. Le Funzioni del Giudice di Sorveglianza. Rassegna Penitenziaria e 
Criminologica, n. spec., 1990.

VASSALI, G. O Código Rocco. Revista de Direito Penal, n. 27, jan./jun. 1979.



289Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 9, n. 17, p. 289-317, jul./dez. 2017

FRAGMENTOS JURISPRUDENCIAIS DE UM PROCESSO INQUISITIVO

JURISPRUDENTIAL FRAGMENTS OF AN INQUISITIVE PROCESS

Pierre Souto Maior Coutinho de Amorim1

RESUMO

Este artigo procura destacar jurisprudências que admitem a violação de regras próprias 
do sistema acusatório.

Palavras-chave: Sistema Acusatório. Processo Inquisitivo. Jurisprudência.

ABSTRACT

This paper seeks to highlight the case law that admits the violation of rules of the adversarial 
system.

Keywords: Adversarial System. Inquisitive Process. Case Law.

1 Professor de direito processual penal, na pós-graduação da ASCES-PE e Escola Judicial do TJPE. Juiz de 
Direito (TJPE). E-mail: pierrelpj@yahoo.com.br



FAE  Centro Universitário290

INTRODUÇÃO

Já há alguns anos, temos refletido sobre o desapego por relevante parte dos órgãos 
jurisdicionais, em relação à estrutura acusatória de nosso processo penal. Na verdade, não 
chega a ser novidade o descompasso entre o regramento constitucional (hodiernamente até 
mesmo em relação à legislação infraconstitucional) e a atividade cotidiana dos tribunais. 
Ultimamente, a par da deterioração da própria legalidade do direito processual penal, com 
a introdução, via colaboração premiada, da chamada “justiça pactuada”, nessa delicada 
área do direito, temos visto aceleração da admissibilidade de violação de regras próprias 
do sistema acusatório.

Nossa intenção, nesse breve texto, é pinçar alguns fragmentos da jurisprudência, dita 
dominante, que delineiam, senão a inquisitoriedade declarada, certamente o mencionado 
desapego. Embora sem esperanças, no horizonte próximo, de qualquer mudança no sentido 
de reforço do sistema acusatório, ao menos fica o alerta para a comunidade jurídica.

1 DO SISTEMA ACUSATÓRIO E DA IMPORTÂNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NO PROCESSO PENAL

Vamos nos utilizar, em parte, do que já escrevemos sobre o tema, para breve 
relembrar. Entre todas as nuances que diferenciam o sistema acusatório do sistema 
inquisitório, pode-se afirmar que a separação das funções de acusar, defender e julgar 
é a principal. Dela decorrem todas as outras características do sistema acusatório, sendo 
certo, todavia, que podemos ter variações na pureza do sistema, a depender da opção 
político-legislativa de cada país2.

Ao garantir a separação das funções de acusar, defender e julgar, estabelecendo 
o contraditório e a ampla defesa, além de expressamente se referir à presunção de não 
culpabilidade, a Constituição da República definiu as características básicas do sistema 
acusatório, nos seus elementos essenciais, embora o Código de Processo Penal ainda precise 
de uma verdadeira purificação dos resquícios inquisitórios que apresenta. 

2 Vale a leitura das seguintes obras sobre o chamado sistema acusatório: “Sistemas processuais penais e 
seus princípios reitores – Mauro Fonseca de Andrade”, “Sistema Acusatório- Geraldo Prado”, “Sistemas 
processuais penais – Gilberto Thums”, “Processo penal e sistema acusatório – Roberta Lofrano Andrade”, 
“Sistemas procesales penales, la justicia penal em Europa y América – Teresa Armenta Deu” e “Proceso 
penal y sistemas acusatorios- Lorena Bachmaier Winter”. 
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Nesse sentido é a lição de Geraldo Prado3:

Assim, se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério 
Público a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da lei, a 
que garante a todos os acusados o devido processo legal, com ampla defesa 
e contraditório, além de lhes deferir, até o trânsito em julgado, da sentença 
condenatória, a presunção da inocência, e a que, aderindo a tudo, assegura 
o julgamento por juiz competente e imparcial, são elementares do princípio 
acusatório, chegaremos à conclusão de que, embora não o diga expressamente, 
a Constituição da República o adotou.

Já no processo inquisitorial, a relação processual é linear, entre juiz e réu, de modo 
que funções relevantes de investigação, acusação e julgamento, confundem-se num só 
feixe de competência, titularizada pelo juiz. Evidente que, nesse sistema, poucas chances 
tem o réu de ser absolvido ou, ainda mais dramático, de ter um julgamento justo, proferido 
por um juiz imparcial.

Reconhece-se, por óbvio, que muitas passagens do Código de Processo Penal 
admitem uma atividade judicial inquisitiva, no entanto, não a ponto de desfigurar de 
todo o sistema acusatório. Ademais, se há incompatibilidades entre a lei processual e 
a Constituição da República, deve-se utilizar o controle de constitucionalidade para a 
devida poda das incongruências inarredáveis e não conceituar o sistema tendo em conta 
as disposições infraconstitucionais e inconstitucionais.

Relacionado intrinsecamente com o sistema acusatório está o princípio da inércia 
da jurisdição. Importante mecanismo de contenção do poder jurisdicional, reflete também 
sobre a imparcialidade do órgão julgador e mantém relações com a correlação entre o 
pedido e a sentença (no processo penal, melhor dizer entre a acusação e a sentença). 
Determina que o juiz somente atue mediante provocação. Logicamente, tal princípio 
comporta ponderações, expressamente previstas em lei, para assegurar outros valores 
também relevantes.

Como ensina Alexandre Freitas Câmara:

Tal princípio proíbe, portanto, os juízes de exercerem a função jurisdicional sem 
que haja a manifestação de uma pretensão por parte do titular de um interesse, ou 
seja, não pode haver exercício da jurisdição sem que haja uma demanda.4 

  

3 PRADO, G. L. M. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 195.

4 CÂMARA, A. F. Lições de Direito Processual Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 70.
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No processo penal, também temos plena incidência de tal princípio, excepcionado, 
conforme já se disse, apenas por expressa determinação legal, que seja compatível com 
a Constituição Federal.

Em última análise, a estruturação acusatória do processo tem por finalidade garantir a 
imparcialidade do juiz. Entendemos a imparcialidade como caractere essencial da atividade 
jurisdicional, erigindo-se em condição para o regular desenvolvimento do processo5, sendo 
certo que sua inobservância torna os atos processuais praticados absolutamente nulos6. 

Historicamente, a evolução dos sistemas processuais, partindo de um acusatório 
privado, passando pelo inquisitivo e chegando a um acusatório público (abstraindo a 
experiência equivocada do sistema misto), atingiu um modelo ideal para se garantir a 
imparcialidade do juiz e uma persecução penal não dependente de interesses privados.

Como leciona Afrânio Silva Jardim7: 

Era preciso, e também uma consequência natural do evoluir dialético do pensamento 
humano, chegar-se a um processo que fosse a síntese da forma acusatória 
individualista e do brutal procedimento inquisitório. Impunha-se a retirada do Juiz 
daquelas funções persecutórias, mas não poderia o Estado cruzar os braços no que 
tange à persecução penal. O Estado sentiu a necessidade de criar mecanismos seguros 
para que a atividade jurisdicional se fizesse de forma justa, independentemente da 
vontade ou interesse das partes privadas. Mas o Juiz tinha de ser preservado, em 
prol de sua imparcialidade. Conseguiu-se este grande salto de qualidade através da 
institucionalização do Ministério Público, que pode ser considerado o verdadeiro 
“ovo de Colombo” para o processo penal que surgiu modernamente.

Com o Ministério Público, assumiu o Estado, definitivamente, a titularidade da 
persecutio criminis in judicio, sem precisar comprometer a imparcialidade judicial.

Percebemos, pois, a relevância do papel do Ministério Público, como titular da 
ação penal pública, a fim da manutenção da imparcialidade do juiz no processo penal, 
garantindo-se, por outro lado, que a aplicação do direito penal não esteja contaminada 
por interesses privados.

Aliás, cabe ressaltar que o Ministério Público vem, de longa data, lutando para auferir 
e manter a titularidade privativa para o exercício da ação penal pública condenatória. 
Basta mencionar o Art. 26, do atual Código de Processo Penal, que atribui ao juiz ou 

5 JARDIM, A. S.; AMORIM, P. S. M. C. de. Direito Processual penal: estudos e pareceres. 14. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, páginas 129-137. 

6 Para um estudo aprofundado sobre o juiz natural e as consequências da violação a tal garantia, vide a obra 
“Juiz Natural no Processo Penal”, de Gustavo Henrique Badaró.

7 JARDIM, A. S.; AMORIM, P. S. M. C. de. Direito processual penal... Op. cit., p. 120.
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delegado de polícia o exercício da ação penal nos casos de contravenções penais, o que 
ficou conhecido como procedimento judicialiforme. Tal dispositivo não foi recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988, pois o Art. 129, I, atribui privatividade ao Ministério 
Público para o exercício da ação penal pública. 

Note-se que o Ministério Público, pelo Art. 257, do CPP, tem a relevante e dúplice 
função de titular da ação penal pública condenatória e de fiscal da correta aplicação da lei, 
o que lhe permite atuar livremente, sem estar atrelado à postura de acusador sistemático,
podendo opinar pela absolvição do réu, exercer a ação de habeas corpus, apelar contra
sentença condenatória etc.

Todavia, antes da exposição didática da CF de 1988, nosso processo penal já tinha 
feição acusatória, embora em grau ainda menor que o atual. A lei complementar federal 
n. 40/81, em seus arts. 30, inciso II, e 55, estipulou que o exercício da ação penal pública
condenatória era função institucional do Ministério Público e que era vedado o exercício de
suas funções institucionais por pessoa estranha aos quadros ministeriais. Houve, entretanto,
resistência por parte relevante da doutrina em entender por ab-rogado o mencionado Art.
26, CPP, conforme noticiou Hugro Nigro Mazzili8.

2 FRAGMENTOS JURISPRUDENCIAIS

Embora tenhamos nominado o subsequente pinçamento de alguns julgados como 
sendo “fragmentos jurisprudenciais”, dada a impossibilidade de aferição numérica, em 
cada tribunal, da prevalência deste ou daquele entendimento, no âmbito de um texto 
que se pretende breve, não temos qualquer dúvida que tais decisões fazem parte do que 
se chama de jurisprudência dominante, tendo em conta sua ampla repetição, apesar de 
não reconhecida na forma do Art. 926, § 1º, do CPC.

2.1 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Resolução n. 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, como se sabe, 
determinou a obrigatoriedade da realização, em todo território nacional, da chamada 

8 Trabalho inserto na coletânea “Doutrinas Essenciais – Processo Penal”, organizadores Guilherme Souza 
Nucci e Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Recista dos Tribunais, v. 2, páginas 783-789, com o título 
“Procedimento penal ‘ex officio’ e Ministério Público”. 
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audiência de custódia. É verdade que, por deficiências estruturais, em muitas comarcas 
do país ainda não se realizam audiências de custódia. De toda forma, vamos considerar 
o sistema idealizado pela citada resolução.

O Art. 4º, da Resolução n. 213/2015, do CNJ, é enfático quanto à presença do 
Ministério Público na audiência de custódia. Cabe transcrever: “A audiência de custódia 
será realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa 
detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante”.

Perceba-se a imperatividade do mencionado comando: “será realizada na 
presença”. Senão por um ativismo judicial sem muita aderência ao texto expresso, não há 
como se interpretar/aplicar tal determinação para se admitir a realização da audiência de 
custódia sem a presença do Ministério Público. Mesmo nos tempos atuais, onde o direito 
parecer ser apenas o que os tribunais dizem que ele é, não parece razoável afirmar que 
“na presença de” é o mesmo que “na ausência de”.

A consequência da ausência do Ministério Público, nesse ato, como em praticamente 
todas suas outras ausências, parece estar prevista no Art. 564, inc. III, letra “d”, do CPP, 
que será analisado um pouco mais à frente.

Na doutrina específica, há diferentes posicionamentos, sendo relevante mencionar 
o de Rafhael Melo9, que, embora não avance para a consideração de nulidade da própria 
audiência, vai no sentido de que a ausência do Ministério Público não terá a consequência 
de adiamento do ato, mas sim, importará na soltura do preso, já que o juiz não pode decretar 
cautelares restritivas de ofício, nesse momento processual. Evidente que tal consequência 
somente se dará quando da apresentação de preso em flagrante e não por ordem judicial. 
Essa consequência nos parece inevitável, conforme esclareceremos no próximo item, sem 
embargo da análise de nulidade da própria audiência.

Todavia, ao arrepio de todas essas considerações, a jurisprudência tem se manifestado 
no sentido de que é possível a realização da audiência de custódia sem a presença do 
Ministério Público10. Sempre trabalhando com equívoca fórmula de “demonstração de 

9 MELO, R. Audiência de custódia no processo penal. Belo Horizonte:  D’Plácido, 2016, p. 173.
10 Aliás, ainda pior que ignorar a obrigatória presença do Ministério Público, nas audiências de 

custódia, a maior parte dos julgados tem afirmado que a própria não realização da audiência 
de custódia é um nada jurídico. Não realizada a audiência de custódia, isso não teria qualquer 
consequência de ordem processual, o que coloca em risco a manutenção de tal ato, que consome 
uma quantidade considerável de recursos públicos, com transporte, alimentação e segurança para 
os presos. Nesse sentido: “STJ-0712939) RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 
NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. 
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. DISPENSA DE PRÉVIA 
REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DA 
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prejuízo”, os tribunais têm decidido que a presença do Ministério Público é irrelevante na 
audiência de custódia. Valendo por todos, segue acórdão do TRF 4ª região:

TRF3-0424631) HABEAS CORPUS. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS. PRESENÇA. ORDEM 
DENEGADA DENEGAÇÃO. 1. A ação de habeas corpus tem pressuposto específico 
de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual 
ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, 
mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do Art. 
5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e Art. 647 do Código de Processo Penal. 2. 
A autoridade impetrada fundamentou, corretamente, a necessidade de segregação 
cautelar do paciente na garantia da ordem pública, havendo elementos indicativos 
da reiteração delituosa. 3. As circunstâncias favoráveis ao paciente indicadas na 
impetração não são suficientes para assegurar a concessão da liberdade, sobretudo 
diante da informação de reiteração delituosa. 4. Não se há falar em qualquer 
prejuízo do direito de defesa diante da ausência de representante do Ministério 
Público Federal na audiência de custódia, pelo que incabível a revogação da 
prisão preventiva por este fundamento. 5. Ordem denegada. (Habeas Corpus n. 
0023169-35.2016.4.03.0000, 5ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Paulo Fontes. 
j. 20.02.2017, unânime, e-DJF3 01.03.2017).

Já se começa, por aqui, o esboço jurisprudencial de um processo inquisitorial. 

CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR 
ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em 
flagrante em segregação preventiva, quando presentes os requisitos previstos no Art. 312 do Código de 
Processo Penal - CPP, se reveste de legalidade, dispensando prévia representação do Ministério Público 
ou da autoridade policial e torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, 
diante da produção de novo título a justificar a segregação. 2. Em vista da natureza excepcional da 
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma 
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos 
no Art. 312 do Código de Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas 
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no Art. 319 
do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, 
com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela reiteração de 
condutas delitivas, especialmente diante do fato de que existem inúmeros registros criminais em 
desfavor do autuado, inclusive condenações com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio, 
o que demonstra risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem 
pública. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio 
certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando 
identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas 
previstas no Art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das 
providências menos gravosas. Recurso em habeas corpus desprovido. (Recurso em Habeas Corpus n. 
79.975/MG (2017/0004332-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Joel Ilan Paciornik. DJe 27.03.2017)”.



FAE  Centro Universitário296

2.2 CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EX OFFICIO

O Art. 310, do CPP, a rigor, não determina prazo para que o juiz decida sobre as 
medidas que ali estão elencadas, o que poderia levar à solução do Art. 800, inciso II, CPP, 
que regula em 05 dias o prazo para o juiz proferir decisões interlocutórias simples.

Todavia, nos locais onde se realiza a chamada “audiência de custódia”, tal realidade 
mudou, pois é nesse ato que o juiz deve tomar alguma das medidas elencadas no Art. 
310, como foi mencionado.

A questão que se coloca é se o juiz pode converter a prisão em flagrante em 
prisão preventiva, sem que tenha sido provocado pelo Ministério Público ou mesmo por 
representação do Delegado de Polícia.

Já escrevemos sobre o tema11, quando esboçamos, em linhas gerais, os argumentos 
que seguem resumidos. Entre as opções postas ao juiz, no Art. 310, do CPP, está a conversão 
da prisão em flagrante em prisão preventiva. Pertinente, desde logo, afastar interpretações 
no sentido de que “converter” seria diverso de “decretar”. Ora, não se deve definir os 
atos jurídicos tendo em conta apenas a terminologia que a lei emprega, até por conta da 
notória atecnia legislativa em matéria processual.

Se o juiz tem que considerar os pressupostos, os fundamentos e as condições 
de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 311, 312 e 313, CPP), para realizar a tal 
conversão, trata-se de decretar a própria preventiva. Não importa que a lei empregue termos 
diversos. Poderia utilizar outros, tais como, imporá, aplicará, infligirá, determinará etc., e 
estaria, do mesmo modo, estabelecendo comando para incidência da prisão preventiva 
com todos os seus caracteres, pressupostos e fundamentos básicos. 

 Também não nos parece correto defender que basta alinhar o disposto no Art. 310, 
II, aos arts. 282, §2º e 311, todos do CPP, numa interpretação sistemática, para se concluir 
que o juiz não deve decretar a prisão preventiva de ofício logo ao tomar conhecimento da 
prisão em flagrante. De fato, decretar a preventiva ex officio, ainda em sede inquisitorial, 
segue linha contrária ao próprio novel texto dos arts. 282, §2º, e 311, CPP, que revelam 
não poder o juiz decretar cautelares, e especialmente a prisão preventiva, de ofício, em 
sede inquisitorial. Esse o sistema. 

Porém, não se pode “apagar” o que está dito no inciso II do Art. 310 do CPP, de 
forma expressa, confrontando-o com outros artigos postos no mesmo código. O texto do 

11 JARDIM, A. S.; AMORIM, P. S. M. C. de. Direito Processual Penal... Op. cit., p. 374-381. 
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Art. 310, II, CPP, traz exceção ao próprio sistema criado pela lei n. 12.403/11. O que se 
deve indagar é se tal exceção (autorizar o juiz a decretar a prisão preventiva, na fase de 
inquérito, sem qualquer provocação) se adéqua à Constituição da República, notadamente 
ao sistema acusatório que dela emerge.

Se há essa adequação, então que se aplique a preventiva de ofício, quando for o caso. 
Se não há, como pensamos, então que se faça o devido controle de constitucionalidade. 

Não podemos afirmar que a regra do Art. 310, II, CPP, está compatível com o sistema 
acusatório. O juiz, na fase inquisitorial, somente deve atuar mediante provocação, a fim 
de resguardar sua necessária imparcialidade. Como dito, o princípio da inércia do poder 
jurisdicional é umbilicalmente ligado à manutenção da imparcialidade do juiz.

Ora, para que o juiz venha a decretar uma prisão preventiva, ainda em sede 
de investigação, deve cogitar qual crime teria sido cometido, a fim de verificar a 
admissibilidade da prisão preventiva (Art. 313 do CPP). Formula o juiz, portanto, em 
momento absolutamente impróprio, uma verdadeira opinio delicti.

Também deve o juiz verificar a existência de prova da materialidade delitiva e 
indícios de sua autoria (Art. 311 do CPP), cogitando até mesmo dos requisitos necessários 
para o oferecimento da denúncia, quando sequer foi exercida a ação penal. O juiz ainda 
precisaria verificar um dos fundamentos previstos no Art. 312 do CPP.

Tudo isso, o juiz deveria fazer mediante atuação ex officio, numa clara violação à 
imparcialidade que deve ostentar no processo. Imaginemos que após cumprir o disposto 
no Art. 310, II, do CPP, decretando a prisão preventiva sem qualquer provocação, o juiz 
se depare com um requerimento do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito 
policial. A única forma de atuação coerente seria a utilização do Art. 28 do CPP, provocando 
o órgão de revisão ministerial acerca do princípio da obrigatoriedade do exercício da
ação penal, pois tudo que seria necessário ao oferecimento da denúncia já foi objeto de
cogitação positiva pelo juiz e, pior, em atuação sem provocação.

Num eventual processo, nesta hipótese que mencionamos, por denúncia advinda 
do órgão de revisão ministerial, teríamos como presidente do processo um juiz que 
decretou a prisão preventiva do réu, de ofício, na fase inquisitorial, e que ainda solicitou 
a elaboração da denúncia. Realmente, uma drástica violação ao sistema acusatório, que 
atribui a titularidade da ação penal pública ao Ministério Público (Art. 129, inciso I, da CR), 
derivando daí, dentre outras importantes consequências, que a provocação do Judiciário 
no interesse da acusação estatal é reservada ao próprio órgão acusador. 

No entanto, a jurisprudência vem decidindo exatamente em sentido oposto, 
permitindo a atuação do juiz de ofício, aceitando acriticamente a clara violação de sua 
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imparcialidade e do próprio sistema acusatório. Citamos um acórdão, do Superior Tribunal 
de Justiça, dentre milhares, para ilustrar o descompasso indicado:

STJ-0644316) PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ROUBO. (I) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE. (II) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
DECRETO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO 
DE PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. (III) SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 
REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme 
orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte Superior, “a não 
realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a 
nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias 
processuais e constitucionais” (AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19.05.2016, DJe 07.06.2016). 2. 
Presentes os requisitos insertos no Art. 312 do Código de Processo Penal e 
demonstrado o periculum libertatis, admite-se ao Magistrado converter a prisão 
em flagrante em preventiva, aos ditames do Art. 310, II, do Código de Processo 
Penal, sem que tal fato se confunda com a decretação da segregação preventiva ex 
officio na fase investigativa. Não se verifica, pois, a alegada violação ao Art. 311 da 
norma adjetiva penal, tampouco a desconformidade com o sistema acusatório de 
processo ou com o princípio da inércia, adotados pela Constituição da República 
de 1988 (Precedentes). 3. Caso em que o decreto constritivo fundamentou-se 
na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no 
cometimento de delitos, diante da sua contumácia na vida do crime, vez que 
possui diversos registros criminais, além de ter cometido o roubo em comento 
enquanto se encontrava em cumprimento de medida cautelar diversa do cárcere 
pela prática de outra infração. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(Recurso em Habeas Corpus n. 70.942/MG (2016/0123095-4), 6ª Turma do STJ, 
Rel. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 12.09.2016).

2.3 DENÚNCIA SEM PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Avançando um pouco mais nas fases da persecução penal, chegamos em momento 
crítico, de alta relevância, que é a formulação da acusação penal, com a apresentação da 
denúncia ou queixa.

Aqui, para o que nos interessa neste trabalho, vamos ressaltar que o juiz não deve fazer 
ou completar a acusação, como necessidade de adequação mínima ao sistema acusatório. A 
provocação da atividade jurisdicional, nesse passo, além de ser necessária, deve ser adequada, 
não agindo o juiz como um tutor da inépcia das partes, ainda mais se tratando de pretensão 
punitiva estatal, promovida, em regra, por burocratas especializados na seara jurídica. 
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Os lineamentos processuais penais, como já do senso comum, são garantias da 
sociedade para que a atividade punitiva do Estado seja aplicada com racionalidade e de 
forma imparcial, ao mesmo tempo tutelando a segurança jurídica e o senso de justiça que 
se busca nesse campo específico de seu atuar.

O ponto que desejamos destacar é a apresentação de denúncia sem pedido expresso 
de condenação. Seria tal peça processual apta a provocar a atividade jurisdicional? Também 
sobre o tema já tivemos a oportunidade de escrever algumas linhas12 que, em resumo, 
traçam o caminho a seguir exposto.

A ação tem seus elementos mínimos de composição (que, no mais das vezes, 
também lhes serve de pontos de identificação), sendo certo que, não estando presentes, 
a atividade jurisdicional não pode ser considerada provocada corretamente, violando-se 
a cláusula constitucional do devido processo legal.

Seja no processo civil, no processo penal ou trabalhista, a petição inicial deve conter 
tais elementos mínimos, essenciais, e outros que cada legislação específica exigir, até em razão 
da boa técnica processual, necessária para que possamos distinguir esses atos inaugurais da 
atividade processual como tais, e não como meros requerimentos ou solicitações.

Fernando Antônio Negreiros Lima13 ensina:

Como elementos da ação, apontam-se as partes, o pedido e a causa de pedir. São 
elementos constitutivos, que integram toda ação e cuja importância é decisiva no 
que se refere à questão a identidade de ações e suas consequências processuais.

O pedido do autor exterioriza sua pretensão, identifica a providência jurisdicional que 
se requer. O pedido é o objeto do processo, ou seja, ponto central ao qual se destina toda 
a atividade processual, para que se chegue ao julgamento meritório. O juiz, ao analisar o 
mérito da pretensão, vai julgar procedente ou improcedente o pedido que consta da inicial. 

Da mesma forma que nas ações civis, eleitorais ou trabalhistas, na ação penal 
pública condenatória, o pedido do autor deve estar expresso.

Parte da doutrina classifica o pedido como pressuposto processual de existência, 
o que, deixando ao largo a clássica polêmica sobre tal categoria processual, enfatiza sua
importância para a regular provocação e desenvolvimento da atividade jurisdicional.

Não existindo pedido de condenação, o que restaria ao juiz julgar procedente ou 
improcedente? O pedido de citação ou de recebimento da inicial? Qual o fim desejado 

12 JARDIM, A. S.; AMORIM, P. S. M. C. de. Direito Processual Penal... Op. cit., p. 545-553.
13 LIMA, F. A. N. Teoria geral do processo judicial. São Paulo: Atlas, 2013, p. 454. 



FAE  Centro Universitário300

pela parte autora que apenas narra um fato ao juiz e não requer nenhuma providência 
de mérito?

A denúncia, apresentada sem pedido, padece da ausência de elemento constitutivo 
da ação, deixando de manifestar a pretensão do autor, ou seja, não requer ao Judiciário 
uma providência de mérito. A rigor, sem pedido não existe regular exercício do direito 
de ação, retratando a petição inicial uma mera notícia crime. Ademais, sem pedido, não 
temos sequer petição inicial, enquanto ato processual típico.

Antes de adentrarmos na questão da boa técnica na elaboração da denúncia, há 
de se colher outra lição. A saudosa professora A. P. Grinover14, na companhia de Antônio 
Cintra e Cândido Dinamarco, leciona:

Esses elementos são as partes, a causa de pedir e o pedido. É tão importante 
identificar a ação, que a lei exige a clara indicação dos elementos identificadores 
logo na peça inicial de qualquer processo [...]. A falta dessas indicações acarretará 
o indeferimento liminar da petição inicial, por inépcia (CPC, arts. 284 e 295,
par., inc. I).

Entrando já na boa técnica da elaboração da denúncia, temos a doutrina de José 
Frederico Marques15 que afirma: “A denúncia, portanto, dando forma à apresentação da 
ação penal, necessita trazer o pedido de prestação jurisdicional, de par com a acusação 
do órgão do Ministério Público”. 

O Ministério Público, ao denunciar, não deve se ater apenas à exposição de um 
fato criminoso, com suas circunstâncias. Deve atribuir esse fato a alguém, pedindo uma 
providência jurisdicional que, na ação penal condenatória, deve, justamente, consistir no 
pedido de condenação.

Aliás, o conceito de acusação é bastante negligenciado por boa parte da doutrina 
nacional, sendo que os manuais e cursos de processo penal modernos, mais preocupados, 
talvez, com os concursos públicos e provas da OAB, têm deixado a desejar no esclarecimento 
do tema. Acusação inclui a imputação e o pedido de condenação. A imputação é a descrição 
do fato criminoso, atribuição desses fatos ao réu e a classificação jurídica desses fatos. 
Porém, para a acusação se completar, ainda falta o pedido de condenação, elemento 
essencial, como se demonstrou anteriormente. 

14 GRINOVER, A. P. et al. Teoria Geral do Processo. 24. ed.  São Paulo: Malheiros, 2008, p. 280.
15 MARQUES, J. F. Elementos de Direito Processual penal. 2. ed.  Campinas: Millenium, 2001, p. 135. 
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Para sanar essa lacuna teórica, traz-se o ensinamento de Afrânio Silva Jardim, 
mestre de todos nós16:

Tratando-se de ação penal condenatória, o seu exercício pressupõe a formulação 
de uma acusação. Esta se compõe basicamente de dois elementos: a imputação 
e o pedido de condenação. Imputação e pedido de condenação formam a 
acusação. [...] Através do pedido, procura o autor fazer valer sua pretensão, 
sujeitando o réu ao processo. [...] Ainda na esteira do mestre paulista, podemos 
afirmar que a imputação compõe-se dos seguintes elementos: a) a descrição 
de fatos; b) qualificação jurídico-penal desses fatos; c) a atribuição dos fatos 
descritos a alguém.

Avançando um pouco mais, podemos afirmar que não bastam os requisitos postos 
no Art. 41, do Código de Processo Penal, para que a denúncia se considere apta. Outros 
requisitos essenciais e não essenciais da denúncia escaparam à percepção do legislador, 
que, como cediço, no geral não revela profundos conhecimentos da técnica processual. 
Entre esses elementos, podemos citar o endereçamento ao órgão jurisdicional que se 
entende por competente, ser escrita em vernáculo, indicar o rito processual etc. 

Logicamente que nem todos os requisitos da denúncia são essenciais, como o rol 
de testemunhas, por exemplo. Porém, outros que não estão presentes no Art. 41, do CPP, 
constituem-se como imprescindíveis. É o caso da denúncia estar escrita no vernáculo, 
tão essencial quanto o pedido de condenação, embora não seja elemento constitutivo 
da ação. Tal exigência se extrai do Art. 192, do CPC em vigor, necessariamente aplicável 
ao processo penal. Imagine-se uma denúncia escrita em língua bárbara (em alemão, por 
exemplo), obviamente, haveria de se socorrer, o juiz penal, do Código de Processo Civil, no 
artigo citado, com suporte na janela analógica do Art. 3º, do CPP, a fim de que a denúncia 
fosse traduzida para o português.

Nesse tópico, ainda cabe a lição de Edilson Mogenout Bonfim17:

Os requisitos formais que a peça acusatória deve preencher estão contidos no Art. 
41 do Código de Processo Penal e analogicamente no disposto no Art. 282 do 
Código de Processo Civil, que elenca os requisitos da petição inicial. Tais requisitos 
se resumem, basicamente, nos elementos identificadores da ação (partes, pedido e 
causa de pedir). Assim, deve a peça acusatória conter a exposição do fato criminoso, 
com todas as suas circunstâncias (o que em última análise constitui a causa de 
pedir, pois é a exposição do fato que – ao menos em tese – violou a norma penal 
objetiva), e a classificação do crime; a qualificação do acusado ou esclarecimentos 

16 JARDIM, A. S.; AMORIM, P. S. M. C. de. Direito Processual Penal... Op. cit., pp. 170-172. 
17 BONFIM, E. M. Curso de Processo Penal. 10. ed.  São Paulo: Saraiva, 2015, p. 23.
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pelos quais se possa identifica-lo, bem como a identificação do órgão do Ministério 
Público (ou querelante) e sua assinatura (ou seja, a qualificação das partes); o 
pedido de condenação (completando os elementos da ação); por fim, há de ser 
a peça acusatória redigida em vernáculo, contendo o devido endereçamento e o 
pedido de citação do réu para que integre o processo. 

Tal doutrinador, com nítida intenção didática, transcreve parte de uma 
recomendação aos membros do Ministério Público de São Paulo, oriunda do Conselho 
Superior e da Corregedoria-Geral daquele órgão público, que indica os elementos que 
devem se fazer presentes numa denúncia, veja-se18:

Ao elaborar a denúncia, deve o membro do Ministério Público ater-se ao seguinte:

I. Mencionar todos os nomes e apelidos usados pelo acusado, bem como as 
folhas dos autos em que se encontra a sua qualificação;

II. Indicar, sempre que possível, dia, hora, e lugar da infração;

III. Descrever o fato delituoso com todas as suas circunstâncias;

IV. [...];

V. [...];

VI. [...];

VII. [...]

VIII. Formular o pedido de condenação ou pronúncia;

IX. [...] 

Diga-se, pois, que a inicial inepta, como violadora do devido processo legal, deve 
ser rejeitada pelo Judiciário, irregularmente provocado. No processo penal, há dispositivo 
expresso, Art. 395, inc. I, do CPP. Aliás, tal dispositivo sequer traz a possibilidade do juiz 
intimar o autor (Ministério Público ou querelante) para emendar a inicial, indicando que 
a rejeição deva ser imediata19.  

18 Ibid., pp. 233-234.
19 Em sentido contrário ao que foi dito, citamos o professor Renato Brasileiro de Lima (LIMA, R. B.  de. 

Manual de processo penal. 3. ed.  Salvador: Juspodium, 2015, p. 282), valendo suas palavras por todos 
que assim entendem: “Há doutrinadores que incluem, dentre os requisitos essenciais da peça acusatória, 
a formulação de um pedido de condenação. A nosso ver, o pedido de condenação é implícito. Afinal, se 
o Ministério Público ofereceu denúncia, ou se o ofendido propôs queixa-crime, subentende-se que têm 
interesse na condenação do acusado. Ademais, como visto ao tratarmos do princípio da obrigatoriedade, 
nada impede que o promotor de Justiça, ao final do processo, opine pela absolvição do acusado. Portanto, 
entendemos que o pedido de condenação não é requisito essencial da peça acusatória”. Com a devida 
vênia, o pedido de condenação, como já visto, há de ser expresso, para que se possa regularmente provocar 
a jurisdição. Não é qualquer peça inicial que haverá de merecer um julgamento de mérito, para isso, aliás, 
existem as exigências legais para apresentação da inicial. Sendo irregularmente provocado, o Judiciário 
há de se abster do exame da pretensão do autor, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
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Relevante frisar que o juiz, de regra, não deve subentender o que deseja o 
Ministério Público, suprindo, de ofício, as eventuais falhas na atividade persecutória estatal, 
comprometendo a separação de funções própria do sistema acusatório. Noutras palavras, 
o juiz não deve tentar supor que haja um pedido de condenação na denúncia, que lhe
teria sido dirigido pelo Ministério Público, para, a partir dessa suposição, julgar procedente
ou improcedente o que, de fato, não existe!

Note-se que a possibilidade do Ministério Público opinar pela absolvição do réu nada 
tem a ver com a obrigação legal de apresentar uma denúncia formalmente apta. O Ministério 
Público, no processo penal condenatório, desempenha dupla atividade, conforme Art. 257, 
do CPP, exercendo o papel de parte acusadora e fiscalizando a correta aplicação da lei penal.

Daí que deve, o Ministério Público, como parte, provocar regularmente o Judiciário, 
apresentando denúncia apta, desincumbindo-se de sua carga probatória, requerendo as 
cautelares que entender pertinentes etc., e, como fiscal da correta aplicação da lei penal, 
pode exercer a ação de habeas corpus, requerer a liberdade do réu preso etc., inclusive, 
ao final, pode opinar (e não pedir) pela condenação ou absolvição do réu, bem como 
recorrer da sentença condenatória ou absolutória. 

Sendo inepta, a denúncia, por ausência de pedido de condenação, deve ser 
rejeitada, conforme Art. 395, inc. I, do CPP. Não é outro o entendimento do professor 
Renato Marcão20, na obra “Curso de Processo Penal”, editora Saraiva, p. 266, ao dizer:

Da narração dos fatos deve decorrer pedido lógico, correspondente. 

Como petição inicial que são, a denúncia e também a queixa, devem conter 

A questão referente ao pedido implícito diz respeito não à exigência de apresentação de um pedido principal 
e expresso, sempre presente no processo penal, civil, trabalhista ou eleitoral, mas sim, relaciona-se com as 
prestações vincendas, juros e correção monetária, tema este regulado no Art. 322, §1o, do Código de Processo 
Civil em vigor. Com a palavra, o saudoso mestre J. J. Calmon de Passos (PASSOS, J. J. C. de P. Comentários ao 
Código de Processo Civil, v. 3. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 237): “Pedido implícito. Esse estar 
contido virtualmente é característico dos chamados pedidos implícitos, ou seja, pedidos que para serem atendidos 
não reclamam expressa formulação. É a hipótese de prestações vincendas, se a obrigação é de trato sucessivo 
(Art. 290) bem como da inclusão dos juros legais na condenação, ainda que não expressamente pedidos”.
Note-se que o próprio Código de Processo Civil, ao admitir a categoria de pedido implícito, não deixa de 
esclarecer que o pedido principal deve estar expresso, sob pena de inépcia da inicial, conforme Art. 330, 
CPC. Não é por outro motivo que o renomado processualista baiano, ao considerar a hipótese de inicial 
que não contenha o pedido de condenação, enfatiza: “A falta do pedido – Inepta é a inicial a que falta o 
pedido. E sem dúvida que o é, porquanto, faltando o pedido, faltará conteúdo para a sentença, em sua 
conclusão, uma vez que não se saberá qual o bem da vida pretendido pelo autor. E como entre nós vige 
o princípio dispositivo, segundo o qual não pode o juiz agir de ofício nem decidir fora, aquém ou além
do pedido pelas partes, ausência do pedido impede, de modo absoluto e irremediável, o exercício da
atividade jurisdicional do Estado, consequentemente, torna inviável o prosseguimento do processo”.
Não poderia ser diverso no processo penal, sendo absolutamente essencial que o pedido de condenação
seja expresso.

20 MARCÃO, R. Curso de Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 266.
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pedido de condenação do apontado autor do delito, conforme os fatos narrados.

A inicial acusatória não se presta à simples comunicação de um fato, de maneira que 
incumbe àquele que apresentá-la em juízo deduzir pedido juridicamente possível. 
Cabe ao autor da ação penal postular a prestação jurisdicional condenatória.

Se, ao contrário, a petição não contiver pedido, não poderá ser recebida. Vale 
dizer: deverá ser rejeitada. 

Note-se que a redação do Art. 395, do CPP, não foi das melhores, do ponto de vista 
técnico. O pedido também é classificado como pressuposto processual positivo, de modo que 
sua ausência, a par de deixar inepta a denúncia, fazendo incidir o inciso I do Art. 395 do CPP, 
possibilita a rejeição da denúncia também pela norma posta no inciso II do mencionado artigo.

Entretanto, como já era de se esperar, a resposta dos tribunais, diante desse grave 
defeito na denúncia, tem sido nitidamente utilitarista, cavando mais fundo o abismo entre 
doutrina, legislação e prática nos tribunais, veja-se um exemplo:

TJPE- PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 
581, INC. I, DP CPP). DENÚNCIA REJEITADA POR INÉPCIA FACE A AUSÊNCIA 
DE PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS 
DO ART. 41 DO CPP. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 
RECEBER A DENÚNCIA. 
I. Estando a peça acusatória dentro dos ditames preconizados no Art. 41 do CPP, 
bem como devidamente expostos os fatos e suas circunstâncias – de forma clara 
e objetiva – não há o que se falar em inépcia, tendo em vista não haver afronta 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
II. A ausência de pedido expresso de condenação na denúncia não a torna inepta.
III. Ao final da instrução penal – em sede de alegações finais- o representante 
do Ministério Público pode requerer tanto a absolvição como a condenação dos 
denunciados, tudo em face das provas colhidas após o oferecimento da peça 
acusatória e consequente instrução processual. 
IV. Recurso provido. Decisão unânime.
Recurso em sentido estrito n. 0448260-8, Segunda Turma da Primeira Câmara 
Regional do TJPE. Relator Desembargador Márcio Aguiar. 

2.3.1 Pedido Expresso de Condenação para Indenização?

Como já vimos, a jurisprudência majoritária admite, na denúncia, pedido de condenação 
implícito. No entanto, note-se que, como bem apontou Ygor Nasseh Salah Salmem21, para 

21 SALMEM, Y. N. S. S. Uma discussão acerca da denúncia: há inépcia por falta de pedido de condenação? 
Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/tag/inepcia-da-denuncia-por-falta-do-pedido-de-
condenacao>. Acesso em: 06 ago. 2017.
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corroborar com um certo patrimonialismo, já tradicional em nossos tribunais, ao tempo que 
a jurisprudência majoritária não exige que a pretensão punitiva, quase sempre com a grave 
consequência de pena de prisão, esteja sequer exposta na denúncia, paradoxalmente exige 
que o pedido de indenização por danos patrimoniais e morais, em valores mínimos, esteja 
explícito, alegando, então, que poderia ocorrer violação ao contraditório e ampla defesa. 

Noutras palavras, parece admitir violação ao devido processo legal, quando a 
pretensão punitiva atinge o direito de liberdade, não abrindo mão, no entanto, do regramento 
processual adequado, quando se trata de defesa do patrimônio. Veja-se um exemplo:

TJPE-0113515) PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA 
DA PENA. PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO 
NEGATIVA, APENAS, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. PENA-BASE 
REDUZIDA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE 
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO PELOS DANOS 
CAUSADOS ÀS VÍTIMAS (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. 
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO 
EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO. PROVIDÊNCIA TOMADA DE OFÍCIO. 1. Da 
análise dos fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo verifica-se que apenas 
aqueles usados para a valoração negativa da conduta social e da personalidade é 
que autorizam a elevação da pena-base. Isto porque os fundamentos utilizados 
para o desfavorecimento da culpabilidade, das circunstâncias, das consequências e 
dos motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Ademais, o fato de a vítima não 
ter colaborado para a prática do crime deve ser ponderado como circunstância 
neutra. Por outro lado, somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis 
ao réu, é que a pena pode ser aplicada no patamar mínimo. Basta, contudo, que 
uma delas não lhe seja benevolente para ocorrer o aumento. Redução da pena-
base operada para acima do mínimo legal. 2. Verificou-se que o Juiz de Direito a 
quo agiu acertadamente ao considerar preponderante a agravante da reincidência 
sobre a atenuante da confissão espontânea. 3. Para que seja fixado na sentença 
o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no Art. 
387, IV, do Código Penal, deve haver pedido formal nesse sentido pelo ofendido 
e ser oportunizada a defesa pelo réu, sob pena de violação ao princípio da ampla 
defesa. Precedentes STJ. Exclusão operada de ofício. 4. Por maioria de votos, deu-se 
provimento ao apelo ministerial e, por unanimidade de votos, de ofício, exclui-se 
o valor fixado a título de indenização. (Apelação n. 0003717-46.2010.8.17.0640, 
1ª Câmara Extraordinária Criminal do TJPE, Rel. Antônio Carlos Alves da Silva. j. 
11.07.2016, DJe 05.08.2016).

Aliás, perceba-se que, no acórdão mencionado, houve a exclusão da condenação 
para indenização, em valor mínimo, do dano constatado, de ofício pelo tribunal, ou 
seja, não foi objeto do apelo do réu. Aqui, calha lembrar que o Art. 1.008, do Código 
de Processo Civil, no todo aplicável ao processo penal, veda esta conduta, pois o que 
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não foi objeto de impugnação, no recurso, torna-se incontroverso, salvo a matéria dita 
de “ordem pública”22, o que certamente não ocorre, em regra, com direito patrimonial. 
Melhor explicando, se o réu não objetou a condenação, na parte em que foi obrigado a 
pagar valor indenizatório mínimo, sendo a disposição de seu patrimônio um direito, em 
regra disponível, não caberia ao tribunal agir de ofício. 

Por fim, nesse tópico, é importante perceber que os efeitos civis da sentença 
penal condenatória não são nenhuma novidade em nosso ordenamento jurídico, eis que 
estipulados no Art. 91, inciso I, do Código Penal.

Portanto, tornar certa a indenização, no cível, há muito tempo é efeito automático 
da sentença penal condenatória e nunca se houve por atribuir a tal efeito qualquer vício 
de inconstitucionalidade. O que o Art. 387, § 4o, do CPP, estipulou foi, tão somente, a 
fixação de um mínimo valor dessa indenização.

Ora, bem mais importante que fixar um valor mínimo é a determinação da obrigação 
de indenizar, já que esta importa em impedimento de discussão no cível da existência do dano, 
da conduta do agente e do nexo causal entre ambos. Tudo isso, repita-se, já está determinado 
legalmente pelo Art. 91, I, do CP, como efeito automático da sentença penal condenatória.

Enfim, se o juiz penal, ao proferir sentença penal condenatória, já torna certa a 
obrigação de indenizar, que é de mais importância e gravidade, como não poderia fixar um 
valor mínimo dessa indenização, que é o de menos importância? Por isso, vemos equívoco 
nas decisões que não admitem a eficácia imediata do Art. 387, § 4o, do CPP, pois não há 
qualquer violação ao contraditório e ampla defesa e muito menos à anterioridade da lei 
penal, mesmo porque se trata de lei meramente processual.

Nesse último ponto, bom que se diga que a lei processual é regida pelo princípio 
tempus regit actum, colhendo a situação fática no momento em que entra em vigor, 
independentemente de ser benéfica ou maléfica ao réu. 

2.4 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

Consequência natural da estrutura acusatória do processo penal é a exigência de 
efetiva participação do Ministério Público em todas as fases da persecutio criminis in judicio, 
especialmente quando se tratar de ação penal pública condenatória. 

22 THEODORO JUNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. 49. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
v. 3, p. 1.009. 
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A relação processual penal exige o chamado actum trim personarum. Noutras 
palavras, o processo há de ser angularizado, não se admite uma relação linear entre juiz e 
réu, como se aquele conjugasse as funções de acusar e julgar simultaneamente.

É certo que o juiz não pode exercer a acusação (pelo menos, por enquanto), sendo 
também, razoavelmente, um consenso doutrinário a assertiva de que não deve decretar 
medidas cautelares restritivas, de ofício, na fase de inquérito. 

É absolutamente necessário, portanto, que, no momento crucial do processo de 
conhecimento, a audiência de instrução e julgamento, onde se dá a maior parte da colheita 
de provas, as considerações sobre estas e, por vezes, o próprio julgamento, estivesse 
presente, e com participação efetiva, o Ministério Público. 

Pela simples leitura de alguns artigos do Código de Processo Penal, já se conclui que 
a presença do Ministério Público, na audiência de instrução e julgamento, é obrigatória. 
Vejam-se, por exemplo, os arts. 402 e 403 do CPP, ambos regulando expressamente a 
atividade do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento.

Todavia, certamente premido pela necessidade de dar andamento aos processos, 
mesmo diante da falta de membros do Ministério Público nas audiências, vários juízes têm 
realizado tais atos na ausência de promotores de Justiça.

Tal realidade inspirou o Conselho da Magistratura, do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, a emitir recomendação aos juízes criminais, no sentido de que realizem 
as audiências de instrução e julgamento, nos processos penais, mesmo na ausência do 
Ministério Público. A recomendação foi vazada nos seguintes termos:

Poder Judiciário de Estado de Pernambuco. Conselho da Magistratura. 
Recomendação 01, de 13 de novembro de 2014: 
[...] 
Resolve:
Recomendar aos magistrados com jurisdição criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco que realizem as audiências de instrução, sem a 
participação do representante do Ministério Público, desde que tenha havido 
sua prévia intimação pessoal para comparecer aos referidos atos processuais. 

Perceba-se que a recomendação não faz qualquer distinção entre as ausências 
justificadas ou injustificadas do membro do Ministério Público. Isso dá ensejo a situações 
delicadas, como são as que o promotor de Justiça está acumulando outra promotoria e, 
por isso, não pode estar presente em dois atos processuais ao mesmo tempo. 

Pelo que foi recomendado, não importa se a ausência foi ou não justificada, 
aceitando-se como suficiente, para a validade do ato, a mera intimação do Ministério 
Público. Trata o Ministério Público como se fosse parte numa ação processual que versa 
sobre direitos disponíveis, devendo arcar com as consequências de sua ausência.
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Todavia, o Ministério Público não defende, no processo penal, direito próprio, 
institucional ou disponível. Muito pelo contrário, atua em nome do Estado, a fim de auferir 
fins de interesse comum a toda a sociedade. Dito de outra forma, mesmo que o membro 
do Ministério Público não quisesse participar de audiências de instrução, no processo penal, 
estaria ele obrigado a tal mister, não podendo abandonar a tutela da pretensão punitiva e 
mesmo sua função de fiscal da correta aplicação da lei.

Na seção posterior, no presente trabalho, vamos analisar as consequências da 
ausência do Ministério Público em todos esses atos processuais, inclusive na audiência de 
instrução e julgamento. 

Por ora, cabe elencar algumas consequências dessa ausência. A coleta de prova na 
audiência, por exemplo, fica gravemente comprometida.

O Art. 212, do CPP, parece muito claro ao afirmar que ao juiz somente cabe o 
papel de esclarecer dúvidas sobre pontos inquiridos de forma insuficiente pelas partes. 
Ou seja, devem as partes indagarem diretamente os depoentes e, depois, o juiz pode 
esclarecer eventuais dúvidas. 

Como se sabe, o Ministério Público deve indagar, em primeiro lugar, as testemunhas 
por ele arroladas, passando-se, depois, às indagações da defesa técnica. Ora, o problema 
surge justamente aí, pois, ausente o Ministério Público, o correto seria o juiz passar a palavra à 
defesa técnica sem qualquer indagação, podendo apenas, ao final esclarecer alguma dúvida.

Percebendo isso, alguns advogados e defensores públicos passaram a não questionar 
os depoentes e, quando o juiz começa suas perguntas, alegam que não poderia, o 
magistrado, fazer qualquer indagação, pois não há dúvida alguma a esclarecer, eis que 
nada foi produzido em audiência. Pensamos incorreta essa postura da defesa, pois a dúvida 
do juiz não está restrita à prova que foi produzida em audiência, basta pensarmos num 
depoimento de perito para esclarecer algum ponto de um laudo pericial produzido na 
fase de inquérito, ou mesmo a realização de um reconhecimento pessoal, para esclarecer 
dúvidas sobre o ato similar feito durante o inquérito.

Também nos parece incorreta a postura de alguns juízes que, ignorando 
completamente a regra do Art. 212, do CPP, passam a indagar os depoentes em primeiro 
lugar, antes mesmo da defesa. O que ocorre, nessa situação, é que a relação processual é 
claramente linear, dando-se diretamente apenas entre juiz e réu. Típica característica de 
um processo penal inquisitivo.

Estão lá, na sala de audiências, apenas o juiz, o réu e seu defensor. Quem está 
praticando os atos compatíveis com a função de acusador? Quem está se desincumbindo 
do ônus probatório da acusação? Claramente é o juiz. O juiz, nesse momento, não é mais 
juiz, pois perde sua imparcialidade e assume as funções de acusar e julgar simultaneamente.
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Para nós, como já fica evidente, a audiência de instrução e julgamento não pode 
ser realizada sem a presença do acusador, seja ele público ou privado. Aliás, note-se que, 
em ações penais privadas, que tratam de crimes, em geral, menos graves, a ausência do 
querelante provoca o fenômeno da perempção, conforme Art. 60, III, do CPP. 

Outra possível consequência, que nos parece grave, é a dispensa das alegações finais 
do Ministério Público. Obviamente que, ausente o promotor de Justiça, sendo a audiência 
de instrução e julgamento, conforme Art. 403, do CPP, não serão ofertadas as alegações 
finais do Ministério Público, passando o juiz, após as alegações da defesa técnica, a julgar 
o processo, naquele momento, oralmente, ou por escrito, posteriormente.

 As alegações da defesa técnica vão combater, portanto, não as razões finais da 
acusação, inexistentes, mas sim, a linha acusatória traçada pelo próprio juiz que produziu 
as provas diretamente. Se o juiz nada perguntou, a conclusão do processo dificilmente 
sairá da absolvição por insuficiência de provas.

Parecem-nos essenciais as alegações finais do Ministério Público, tanto quanto as 
da defesa técnica, pois, mediante essas razões, o Ministério Público avalia se produziu o 
suficiente para se desincumbir do ônus probatório que carrega, opinando, na forma do 
Art. 385, do CPP, pela condenação ou absolvição do réu. Essa atividade, para além de 
essencial, não pode ser exercida por nenhum outro ator processual.

Embora nos pareça muito clara, nessa situação de audiência de instrução e 
julgamento sem a presença do Ministério Público, a configuração de um ato típico do 
processo inquisitório, ficando até mesmo caricata a figura de um juiz que preside o ato e 
promove a coleta da prova apenas com a presença do acusado, o Conselho Nacional de 
Justiça, provocado pela insatisfação da Associação dos Membros do Ministério Público de 
Pernambuco, em exame de mérito da citada resolução, manteve-a em vigor.

Tal entendimento tem sido corroborado pela jurisprudência:

STJ-0716649) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 212, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INQUIRIÇÃO 
DIRETA DAS TESTEMUNHAS PELO JUIZ. MERA NULIDADE RELATIVA. 
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO 
RECORRIDO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial n. 1.067.186/RS 
(2017/0053079-7), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 06.04.2017).

TJ-PR - Apelação Crime ACR 1171495 PR 0117149-5 (TJ-PR) 

Data de publicação: 08/08/2002 

Ementa: APELAÇÃO CRIME – CONCUSSÃO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA 
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DA JUSTIÇA MILITAR E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEIÇÃO – MÉRITO – DELITO CONFIGURADO 
COM PLENA EVIDÊNCIA DE AUTORIA IMPUTADA AOS CONDENADOS – 
APENAMENTOS INALTERADOS – DECISÃO MANTIDA. Mesmo em se tratando de 
policiais excluídos da tropa durante o processamento da ação penal, não há como 
se reconhecer a incompetência da Justiça Militar para conclusão do procedimento 
e do subsequente julgamento, porque a ação delituosa foi praticada no exercício 
das funções. A ausência de alegações finais pelo Ministério Público não gera 
nulidade, ainda mais que a falta de tal peça, por evidente, ao contrário de prejudicar, 
beneficia a defesa, porquanto, torna mais restrita a arguição verbal em audiência 
de julgamento por parte do órgão acusador. Por estar devidamente configurado o 
delito imputado aos apelantes, cuja decisão se respalda em provas seguras obtidas 
durante a instrução, inclusive com reconhecimento dos acusados pela vítima, não há 
como se alterar o juízo condenatório. Estando corretos os apenamentos impostos, de 
vez que amparados na evidência dos autos e não configurado e nem demonstrado 
pela defesa, comportamento anterior meritório, inviável é a aplicação da atenuante 
pretendida na insurgência recursal. RECURSO DESPROVIDO.

3 CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS DE UM PROCESSO PENAL 
CONDENATÓRIO SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O título do tópico já é um absurdo, a despertar perplexidade por si só. Devemos 
reconhecer, no entanto, que é precisamente disso que se trata: mediante a produção de 
jurisprudência majoritária, no sentido de admitir: realização de audiência de custódia apenas 
entre juiz e autuado; atuação de ofício, pelo juiz, na fase inquisitorial, para a decretação de 
prisão preventiva; o prosseguimento de um processo cuja inicial nada pede ao Judiciário, não 
provocando a prestação jurisdicional; audiência de instrução e julgamento sem a presença do 
Ministério Público e dispensa das alegações finais deste órgão; temos, nada mais, nada menos, 
que um processo penal de condenatório absolutamente inquisitorial. Porém, pior que isso são 
as (não) consequências da espetacular violação aos princípios básicos do sistema acusatório.

Por nosso regramento processual, as consequências para atos defeituosos são as 
nulidades absolutas e relativas, além da inexistência. Todavia, também aqui temos a má 
influência do utilitarismo processual, produzindo uma jurisprudência que, ao revés de 
corrigir e manter o prumo da observância da tipicidade dos atos processuais, estimula a 
prática de atos ilegais por parte dos juízes.

A situação chega a ser desesperadora para o jurisdicionado, eis que o Judiciário, ao 
menos de forma majoritária, sendo justamente o órgão que deveria prover a regularidade 
do processo, é o protagonista de violações reiteradas aos tipos processuais estabelecidos 
em lei, aceitando a validade do ato mesmo diante de provocação das partes, quando 
pedem o reconhecimento da ilegalidade identificada.
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Não seria necessário dizer, porém, nesses tempos estranhos de perda de parâmetros 
na atividade jurisdicional, melhor pecar por excesso, que as formas processuais são garantias 
para toda a sociedade e, especialmente, para as partes. O Estado também se submete ao 
império da lei, devendo praticar seus atos obedecendo aos comandos normativos.

No campo que nos interessa, a violação dos tipos processuais leva ao reconhecimento 
de nulidades dos atos praticados. Embora, no rol apresentado anteriormente, possa se 
questionar se a denúncia, sem pedido de condenação, é ato juridicamente inexistente 
ou nulo, certamente os demais atos realizados sem a intervenção do Ministério Público 
entram na categoria de atos anuláveis.

As nulidades são divididas entre relativas e absolutas, com algumas características 
não tanto vinculadas à essência da violação ao tipo processual, mas no que diz respeito 
à verificação e declaração de seus efeitos. Grosso modo, pode-se dizer que as nulidades 
absolutas são reconhecíveis, ex officio, pelo juiz, são insanáveis e dispensam a demonstração 
de prejuízo, pois este seria evidente, vigorando o oposto para as nulidades relativas.

Para obter uma classificação legal, diferenciando as nulidades relativas das absolutas, 
ante a ausência de regra mais clara, utilizam-se os arts. 564, que traz um rol de atos 
anuláveis, e 572, ambos do CPP, sendo este que trata da regra de sanabilidade, estipulando 
um rol dos atos que podem ser convalidados. Portanto, não sendo, as demais causas de 
nulidade, elencadas no Art. 564, passíveis de convalidação, conforme regra do Art. 572, 
significa dizer que são nulidades absolutas.

 A causa de nulidade, que estamos tratando, é a falta de intervenção do Ministério 
Público em todos os termos do processo penal, prevista no Art. 546, inc. II, letra “d”, do CPP, 
seja nas ações penais por ele exercidas ou manejadas pelo querelante, na ação subsidiária.

Como se viu nas seções anteriores, revelamos uma persecução penal, cuja ação é 
pública, no qual desde a fase de inquérito, passando pela audiência de custódia, instrução 
e fase de alegações finais, vem se desenvolvendo sem a intervenção do Ministério Público. 
Mesmo na denúncia, apresentada sem pedido algum, torna-se necessária uma atividade 
oficial do juiz para que produza algum resultado, qual seja, o juiz deve presumir que a 
parte autora deseja uma condenação. 

A doutrina, de forma majoritária, qualifica este grave defeito como produtor de 
nulidade absoluta. Vejam-se as palavras de Fernando da Costa Tourinho Filho23:

Sendo o órgão do Ministério Público o titular da ação penal pública, seu 
comparecimento em todos os seus termos é obrigatório. Acusador e Defensor 

23 TOURINHO FILHO, F. da C. Código de processo penal comentado. 13. ed.  São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 296-297. 
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devem estar presentes em todos os atos do processo. O princípio do contraditório 
exige a presença de ambos. Realizado sem a presença do Ministério Público, 
a nulidade é insanável. Se por acaso o Ministério Público não comparecer 
à realização do ato, cumprirá ao Juiz, a quem cabe prover à regularidade 
do processo, comunicar o fato ao seu substituto legal para que ele participe 
da audiência. Não logrando êxito, deverá redesignar transmitindo o fato à 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

Nesse sentido, lição de Gustavo Badaró24:

O dispositivo legal distingue duas situações de não intervenção do Ministério 
Público: (1) na ação penal pública; (2) na ação penal de iniciativa privada, 
subsidiária da pública. [...] No primeiro caso haverá nulidade absoluta. No 
segundo, relativa. É o que se infere do Art. 572, I, quando se refere ao ‘Art. 564, 
III, d e e, segunda parte’. Como explica Tourinho Filho, ‘as aposições ‘letras d e 
e vêm explicitadas por uma aposição ‘segunda parte’, restritivas delas. Logo o 
aposto ‘segunda parte’ refere-se a ambas as letras’. Se a intenção do legislador 
fosse que a expressão ‘segunda parte’ se referisse apenas à letra e, a redação 
deveria ser: ‘letras d, e, segunda parte, [...]’.

Na mesma linha, caminha Guilherme de Souza Nucci25.

Advertindo que a ausência de intervenção do Ministério Público, no processo 
penal condenatório, causa nulidade absoluta, não só em razão da regra expressa no Art. 
572, CPP, mas também, e principalmente, por violar o devido processo legal sob o prisma 
constitucional, vide funções institucionais ministeriais previstas nos arts. 127 e 129, I, da CF 
de 88, com o que concordamos, vale a lição de Rosmar Rodrigues Alencar26, que avança 
ao ponto de afirmar que a ausência do Ministério Público é sempre causa de nulidade 
absoluta, mesmo em ações penais privadas subsidiárias:

A essencialidade da intervenção, mesmo nos casos de ação penal privada 
subsidiária da pública, é depreendida até mesmo do Art. 129, I, da mesma Lei 
Maior [...].
De tal modo, a aplicação de norma jurídica com supedâneo no Art. 572, do 
Código de Processo Penal, para afastar a consequencialidade normativa da 
nulidade absoluta por falta de intervenção do Ministério Público nas ações 
penais referidas na alínea ‘d’, do inciso III, do Art. 564, do Código de Processo 
Penal, não se compatibiliza com a Constituição, devendo ser declarada nulidade 

24 BADARÓ, G. H. Processo Penal. 3. ed.  São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2015, p. 797.
25 NUCCI, G. de S. Código de processo penal comentado. 11. ed.  São Paulo:  Revista dos Tribunais, 

2012, p. 972.
26 ALENCAR, R. R. Teoria da Nulidade no Processo Penal. São Paulo: Noesis, 2016, p. 558.
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parcial sem redução do texto (mantém-se o enunciado, porém afasta-se a norma 
construída a partir dele por não ter sido recepcionada.

Sob outro prisma, embora ainda pelo viés constitucional, também concluindo 
pela nulidade absoluta na falta de intervenção do Ministério Público, especificamente na 
audiência de instrução e julgamento, advertindo para a invalidade das provas produzidas 
nesse ato, veja-se o ensino de Ada Grinover, Antônio Filho e Antônio Fernandes27:

Inválida é, ainda, a prova produzida sem a presença das partes.

[...]

 Esse fundamental princípio é reconhecido como uma das garantias do processo 
em geral, extraindo-se de sua inobservância a proibição de utilização das provas 
produzidas.

Entre nós, a partir da Lei 11.690/2008, o contraditório judicial na fase de sua 
produção constitui verdadeiro requisito de existência da prova.  

Aqui, queremos enfatizar esse ponto, embora de forma mais ampla: a violação 
a qualquer tipo processual, que constitua garantia constitucional, deve gerar nulidade 
absoluta, pelo nítido interesse público e relevância que adquirem, no sistema, os regramentos 
constitucionais do processo penal. Evidente que uma falha processual, minando sua própria 
estrutura acusatória, como são as que vimos elencando, vai gerar nulidade absoluta. 

Relevante mencionar a grave tendência de se ampliar a exigência de demonstração 
de prejuízo, própria das nulidades relativas, para os casos de nulidades absolutas, como 
pressuposto de decretação de nulidade do ato processual ilegal (Art. 563, CPP).

A violação a regras processuais cogentes, de nítido interesse público, estruturadoras 
do sistema acusatório, desenhado na própria Constituição Federal, traz o chamado prejuízo 
evidente, pela própria desobediência do Poder Judiciário à lei e à Constituição Federal, 
sendo esse prejuízo nítido e extensível não só ao réu, mas a toda a sociedade.

Além disso, a regra do Art. 563, do CPP, levada ao extremo de exigir prejuízo 
“concreto”, verificável na situação de cada ato processual praticado ilegalmente, pode 
provocar aberrações convalidatórias extremamente perigosas e autoritárias, subvertendo a 
própria submissão do Estado à lei. Pense-se no exemplo de um réu confesso. Poder-se-ia 
chegar ao absurdo de se defender toda e qualquer ilegalidade processual, em razão de 
que não haveria maior prejuízo, já que ele próprio, réu, confessa e quer se submeter ao 
cumprimento de uma pena. 

27 GRINOVER, A. P.; GOMES FILHO, A. M; FERNANDES, A. S. As nulidades no processo penal, 11. ed.  
São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2009, p. 116. 
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Na verdade, não estamos longe disso, com a importação acrítica que se fez, também 
via jurisprudência ativista, de institutos próprios de sistemas diversos do nosso, como é o 
caso da justiça penal negociada, visível no instituto da colaboração premiada.

Ademais, a rigor, a exigência de demonstração de prejuízo, em um ato que não 
foi praticado de acordo com a lei, traz quase sempre, como resultado, a impossibilidade 
de sua demonstração, já que não haverá o parâmetro adequado para tal valoração, qual 
seja, o ato praticado corretamente. 

Noutras palavras, como saber se houve prejuízo ou não a um réu, por exemplo, 
que participou de uma audiência de custódia ou audiência de instrução e julgamento, sem 
a presença do Ministério Público, se não sabemos, de antemão, qual seria a postura do 
promotor ou procurador, qual classificação jurídica que daria ao fato, quais as cautelares 
que pediria, as perguntas que faria às testemunhas e vítima, o conteúdo de suas alegações 
finais etc.? É impossível, como adverte Ricardo Jacobsen Gloeckner28:

Subordina-se a validade de um ato irregular à demonstração de prejuízo cujo 
alicerce de comparação é ato que nunca existiu. O resultado é a incapacidade 
de se demonstrar o prejuízo. De fato, como demonstrar que ato que jamais 
foi realizado seria mais benéfico do que aquele concretamente realizado? Não 
se pode comprovar o prejuízo. É empiricamente não demonstrável. Destarte, 
percebe-se facilmente que a exigência de demonstração de prejuízo equivale 
a se deixar as portas abertas à irregularidade processual. 

Por fim e por óbvio, anote-se que o Art. 565, do CPP, não se aplica às nulidades 
absolutas, eis que podem e devem ser declaradas até mesmo de ofício pelo juiz, ainda 
mais diante de requerimento de parte no processo, pois tudo está relacionado à legalidade 
de ato praticado pelo Estado, na prestação jurisdicional29. 

CONCLUSÃO

Por tudo que foi dito, entendemos que a realização de audiência de custódia, 
apenas presentes juiz e autuado; a atuação de ofício, pelo juiz, na fase inquisitorial, para 
a decretação de prisão preventiva; a audiência de instrução e julgamento, sem a presença 
do Ministério Público, e a dispensa das alegações finais deste órgão são atos processuais 
atípicos, produtores de nulidade absoluta.

28 GLOECKNER, R. J. Nulidades no Processo Penal. Salvador: JusPodvum, 2013, p. 438.
29 BADARÓ, G. H. Processo Penal. 3. ed.  São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2015, p. 789.
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Não desejamos, todavia, esboçar uma conclusão com o resumo de todos os 
argumentos jurídicos apresentados. Essas conclusões jurídicas, que as busquem o leitor, 
após examinar nossos argumentos.

Queremos dizer, ao final, que não se olvida, aqui, da época um tanto estranha na 
qual estamos inseridos, onde a defesa de um devido processo legal, na maior amplitude 
possível, parece se transformar em verdadeira batalha, uma guerra, movida, pelos inimigos, 
por algo além do mero utilitarismo processual. 

Parece que existe, no ar, no entorno social, algo mais palpável que mero discurso 
sobre princípios processuais ou quebra de garantias. É um sentimento, um ódio, uma 
irracionalidade individualista, um desapego à alteridade.

Nesses tempos, quando, mediante negócios jurídicos penais, quer-se derrubar até 
mesmo a exigência constitucional de um devido processo para a aplicação de uma pena, 
ou seja, um processo penal sem a intervenção do próprio Poder Judiciário; aparece, como 
vimos anteriormente, em via paralela, mas com objetivos semelhantes, o processo penal 
sem a presença do Ministério Público, o processo penal inquisitivo, com apenas as figuras 
do juiz-inquisidor e do acusado.

Ambos, processo penal negocial e processo penal inquisitivo, juntos na cruzada 
pela destruição das garantias civilizatórias que, com muito custo, conseguimos construir 
ao longo de séculos ou mesmo milênios.

Triste réquiem para o direito processual penal e, quiçá, para nossa frágil democracia.
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Orientações aos colaboradores da Revista Justiça e Sistema Criminal

Histórico e missão

A Revista Justiça e Sistema Criminal é um espaço para divulgação da produção científica e acadêmica 
de temas relativos ao sistema criminal, compreendendo aspectos relacionados tanto ao Direito e ao Processo 
Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia Jurídico-Penal e à Filosofia do Direito Penal, 
visando principalmente difundir modernas tendências das áreas referidas, em sentido crítico e evolutivo. 

Os temas principais estão vinculados ao desenvolvimento dos trabalhos do Grupo de Estudos Modernas 
Tendências do Sistema Criminal, que reúne pesquisadores de diversas universidades e acadêmicos de graduação e 
pós-graduação da FAE Centro Universitário. Entre nossos leitores, encontram-se professores, alunos de graduação 
e pós-graduação, profissionais da área jurídica e consultores de empresas públicas e privadas.

Objetivo

O objetivo da Revista Justiça e Sistema Criminal é promover a publicação de temas relacionados ao 
Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia Jurídico-Penal e à Filosofia 
do Direito Penal.

Pretende-se contribuir para o desenvolvimento teórico do modelo de controle social criminal a partir 
da difusão de ideias modernas e críticas que ajudem na construção de um perfil humanista do sistema criminal.

Assim, será dada prioridade à publicação de artigos que, além de inéditos, nacional e 
internacionalmente, tratem de temas contemporâneos relacionados com a matéria criminal e que tenham 
perfil preferencialmente crítico.

Orientação editorial

Os trabalhos selecionados pela Revista Justiça e Sistema Criminal serão aqueles que melhor se adequem 
às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal, acessíveis 
pela plataforma de grupos de pesquisa do CNPq.

Os trabalhos podem versar tanto sobre análises teóricas quanto experiências da práxis jurídica, 
resultantes de estudos de casos ou pesquisas direcionadas que exemplifiquem ou tragam experiências, 
fundamentadas teoricamente e que contribuam com o debate estimulado pelo objetivo da revista.

Enfatiza-se a necessidade de os autores respeitarem as normas estabelecidas nas Notas para 
Colaboradores. Os trabalhos serão publicados de acordo com a ordem de aprovação.

Focos

O principal requisito para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal consiste em que o artigo 
represente, de fato, contribuição científica. Tal requisito pode ser desdobrado nos seguintes tópicos:

–  O tema tratado deve ser relevante e pertinente ao contexto e ao momento e, preferencialmente, 
pertencer à orientação editorial.

–  O referencial teórico-conceitual deve refletir o estado da arte do conhecimento na área.
–  O desenvolvimento do artigo deve ser consistente, com princípios de construção científica do 

conhecimento.
–  A conclusão deve ser clara e concisa e apontar implicações do trabalho para a teoria e/ou para a prática 

jurídico-penal. Espera-se, também, que os artigos publicados na Revista Justiça e Sistema Criminal 
desafiem o conhecimento e as práticas estabelecidas com perspectivas provocativas e inovadoras.
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Escopo

A Revista Justiça e Sistema Criminal tem interesse na publicação de artigos de desenvolvimento 
teórico e prático forense.

Os artigos de desenvolvimento teórico devem ser sustentados por ampla pesquisa bibliográfica e devem 
propor novos modelos e interpretações para aspectos relacionados ao sistema criminal.

Os trabalhos empíricos devem fazer avançar o conhecimento na área, por meio de pesquisas 
metodologicamente bem fundamentadas, criteriosamente conduzidas e adequadamente analisadas.

Normas de publicação para os autores

– Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos autores. A FAE não se responsabiliza 
pelas opiniões emitidas.

– Os autores devem enviar os artigos indicando sua afiliação acadêmica, isto é, apontando a 
universidade, a faculdade, o departamento, a cidade, o estado e o país a que estão vinculados.

– O envio dos artigos para submissão à análise, com vistas à publicação, implica que o autor abre 
mão de seus direitos autorais, ainda que a publicação em questão não tenha fins lucrativos.

– Caso os artigos tenham sido derivados de pesquisa subsidiada, é obrigatória a indicação da 
entidade de fomento participante.

– Os trabalhos encaminhados para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal serão 
considerados licenciados a esta pelo prazo de duração dos direitos patrimoniais do autor. 
Os trabalhos também poderão ser publicados em outros lugares, em qualquer tipo de mídia, 
impressa ou eletrônica, mas a responsabilidade referente aos direitos de autoria, em face 
da publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal, serão de responsabilidade exclusiva do 
autor.

– Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico, para o endereço revistajsc@
sistemacriminal.org. Recomendamos a utilização do processador de texto Microsoft Word 
97. Pode-se, no entanto, utilizar qualquer processador de texto, desde que os arquivos sejam 
gravados no formato RTF, que é um formato de leitura comum a todos os processadores de 
texto.

– Não há um número predeterminado de páginas para os textos. Esse número deve ser adequado 
ao assunto tratado. Os parágrafos devem ser alinhados à esquerda. Não devem ser usados recuos, 
deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se deve utilizar o tabulador <TAB> para 
determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> já o determina. Como fonte, usar Arial, corpo 12. 
Os parágrafos devem ter entrelinha 1,5; as margens superior e inferior 2,0 cm e as laterais 3,0 cm. 
O tamanho do papel deve ser A4. 

– Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha na qual deverá constar, impreterivelmente: 
título do trabalho, nome do autor (ou autores), qualificação (situação acadêmica, títulos, 
instituições às quais pertença e principal atividade exercida), endereço completo para 
correspondência, telefone, fax e e-mail, além da autorização de publicação do artigo.

– As referências bibliográficas deverão ser de acordo com a NRB 6023/2002 da ABNT. Deverão 
constar nas referências: SOBRENOME, Nome do autor. Título da obra em negrito. Tradução. 
Edição. Local: Editora, data.

– Os trabalhos deverão ser precedidos por um breve Resumo (10 linhas no máximo), em português 
e em outra língua estrangeira, e de um Sumário, no qual deverão constar os títulos com até três 
dígitos. (1, 1.1, 1.1.1).
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– Deverão ser destacadas as palavras-chave, limitadas ao número de 5 (cinco), também em português 
e em outra língua estrangeira. Devem ser palavras ou termos que expressem as ideias centrais do 
texto, que possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho.

– Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico. Jamais deve ser 
usado o negrito ou a sublinha. Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre aspas, 
sem o uso de itálico. A introdução e a bibliografia, no sumário, não deverão ser numeradas.

– Não será prestada nenhuma remuneração autoral pela licença de publicação dos trabalhos. Em 
contrapartida, o colaborador receberá 2 (dois) exemplares do periódico, em cujo número seu 
trabalho tenha sido publicado, ou do produto digital, quando contido em suporte físico.

– Os trabalhos que não se ativerem a essas normas serão devolvidos a seus autores, que poderão 
reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias.

– A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Conselho Editorial da Revista. 
Todos os trabalhos serão primeiramente lidos pelos coordenadores da Revista, que os distribuirão, 
conforme a matéria, para os conselheiros ou ainda para pesquisadores que não sejam conselheiros 
da Revista, mas tenham reconhecida produção científica na área. Eventualmente, os trabalhos 
poderão ser devolvidos ao autor com sugestões de caráter científico. Caso o autor as aceite, 
ele poderá adaptá-lo e reencaminhá-lo para nova análise. Não será informada a identidade 
dos responsáveis pela análise dos trabalhos. Os trabalhos recebidos e não publicados não serão 
devolvidos.

Permuta

A Revista Justiça e Sistema Criminal faz permuta com as principais faculdades e universidades do 
Brasil, da Espanha, da Argentina e da Nicarágua.

Envio de artigos

Os artigos deverão ser encaminhados para:

FAE Centro Universitário - Grupo de Pesquisa Modernas Tendências do Sistema Criminal

Rua 24 de Maio, 135

80230-080 Curitiba -PR

E-mail: revistajsc@sistemacriminal.org

Site: www.sistemacriminal.org

Fone: (41) 2105-4098 - Fax: (41) 2105-4195

Agradecemos o seu interesse pela Revista Justiça e Sistema Criminal e esperamos tê-lo(a) como 
colaborador(a) frequente.






