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RESUMO 

 

Desde que a dicotomia fato-direito (error facti e error iuris) foi superada pelo binômio 

tipo-antijuridicidade no Direito Penal, duas teorias têm ocupado lugar de protagonismo 

no tratamento do erro: a Teoria Limitada da Culpabilidade e a Teoria Estrita da 

Culpabilidade. Ambas, por sua vez, baseiam-se na Teoria Normativa Pura da 

Culpabilidade, a qual remete à própria Teoria do Delito. Em verdade, qualquer análise 

sobre erro vai acabar se tornando uma análise de Teoria do Delito, em última 

instância. Partindo dessa lógica de regressão, o presente trabalho se propõe a 

analisar os impactos do tratamento do erro no Brasil sobre a Teoria do Delito, mais 

especificamente, o tratamento dado às descriminantes putativas e suas 

consequências, traçando os principais problemas que recaem sobre a Teoria do Crime 

e suas causas, bem como opinando pela melhor solução que vislumbra. 

 

Palavras-chave: Descriminantes putativas. Erro de tipo. Erro de proibição. Teoria do 

delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Since when the dicotomy “fact-law” (error facti and error iuris) was surpassed by the 

binomial “elements of the offense-unlawfulness” in Criminal Law, two theories has 

been taking the spotlights on the study of mistake: the limited theory of mens rea and 

the strict theory of mens rea. At the same time, both of them are based on a purely 

normative idea of mens rea, which leads to the structure of crime and the theory of 

criminal law itself. Due to this regression logic, the present work intends to analyse the 

impacts on the theory of criminal law that the mistake treatment in Brasil produces, to 

be more accurate, the treatment of the mistake about the fact elements of grounds 

excluding unlawfulness, such as it’s consequences, identifying the main problems and 

propounding a possible solution.    

 

Keywords: Mistake about grounds excluding unlawfulness. Mistake of elements of the 

offense. Mistake of prohibition. Structure of crime. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título e o subtítulo do presente trabalho revelam mais sobre ele do que 

aparentam: descriminantes putativas porque, em última análise, é nelas que residem 

os problemas; teoria do crime versus teoria do erro porque é no confronto entre elas 

que se encontram as causas e as consequências de tais problemas. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, por método indutivo, o 

tratamento das descriminantes putativas no Direito Penal brasileiro, em especial, as 

descriminantes putativas fáticas, utilizando-se da Teoria do Crime e da Teoria do Erro 

majoritárias no Brasil como base para a compreensão da forma como, hoje, ocorre o 

processo de imputação daqueles em justificação putativa, quais os problemas que 

acometem esse processo e quais soluções poderiam ser dadas para tais problemas. 

Nesses termos, o trabalho constitui-se de três partes: o estabelecimento 

sintético das bases da Teoria do Delito, o estabelecimento sintético das bases da 

Teoria do Erro e a análise crítica, partindo do confronto entre estas, do tratamento das 

descriminantes putativas no Direito Penal brasileiro, fundamentando seus problemas, 

bem como causas, consequências e possíveis soluções. 

A pesquisa aqui realizada é eminentemente bibliográfica, utilizando-se, como 

principais fontes, a doutrina – brasileira, argentina e espanhola, operando conceitos 

preponderantemente oriundos da dogmática alemã – e a legislação. Trata-se, ainda, 

de pesquisa majoritariamente dogmática, trabalhando algumas observações político-

criminais. 

Por fim, a justificação desse trabalho já se daria em circunstâncias ordinárias: 

o processo de imputação é basilar no Direito Penal, de modo que fazer parte, ainda 

que numa parcela ínfima, do estudo de como este se comporta em face do indivíduo 

já é relevante. Porém, ainda há uma circunstância especial: está em trâmite um projeto 

de lei para um novo Código Penal (PLS nº 236/12), no qual há uma mudança 

legislativa que se relaciona com o objeto dessa pesquisa, tornando a discussão da 

matéria, além de substancialmente importante, temporalmente relevante. 
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1. TEORIA DO DELITO 

 

Em meados do século XIX, Carmignani começava a esboçar as bases do 

atualmente chamado conceito analítico de crime, no qual a ação delituosa deveria ser 

analisada a partir de um sistema bipartido: de um lado, uma força física que executa 

uma ação, a qual produz danos no mundo material – aspecto objetivo – e, de outro, a 

necessidade de se revestir tal ação de um juízo de reprovação – aspecto subjetivo1.  

Passado o tempo e amadurecidos conceitos, já no início do século XX, 

baseados nas ideias de Von Liszt e Beling, estavam estabelecidos os pilares do 

conceito analítico de crime. A ilicitude, apresentada como instituto para o direito civil 

por Ihering, foi importada para o direito penal2 e entendida como pressuposto da 

culpabilidade (juízo de reprovação); a ação passou a ser entendida como requisito 

primeiro do crime e a tipicidade foi então trazida como um intermediário entra a ação 

e a ilicitude3, quebrando o sistema bipartido – ilicitude como aspecto objetivo e 

culpabilidade como aspecto subjetivo – e completando os pilares do conceito. 

A mínima caminhada cronológica feita acima teve a finalidade de mostrar que 

responder à pergunta “o que é crime?” é de uma complexidade peculiar. A história da 

conceituação do crime e, principalmente, do conceito analítico de crime – majoritário 

no Brasil – é uma história de montagem de estrutura, colocando, retirando e trocando 

elementos do local estrutural onde se encontram4.  

Logo, para conceituar crime é preciso compreender que este é um 

empilhamento de elementos feito de maneira sistemática, sendo tais elementos a 

tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, os quais devem operar como pressupostos um 

do outro: a análise acerca da ilicitude da ação não começa sem a ação poder ser 

considerada típica, bem como a da culpabilidade não começa sem ser a ação ser 

típica e ilícita. 

 

 

                                            
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 251. 
2 VON LISZT, Franz. Tratado de Direito Penal Allemão. Tomo I. Tradução: Dr. José Hygino Duarte 
Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C., 1899, p. 219. 
3 BELING, Ernest von. Esquema de Derecho Penal: la doctrina del delito-tipo. Tradução: Sebastian 
Soler. Buenos Aires: Libreria El Foro, 2002, p. 76-77. 
4 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Tradução: Luís Greco. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 85-86. 
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1.1. TIPICIDADE 

 

1.1.1.  Conduta 

 

Conduta é sinônimo de ação, de comportamento humano. A conduta é o 

elemento base do processo de imputação, como já destacava Berner em 18435, de 

modo que toda a análise da ocorrência do crime será feita por meio da possibilidade 

ou não de atribuição de qualidades – típica, ilícita e culpável – à conduta. Logo, por 

óbvio, o conceito de conduta deve ser capaz de basear e abranger todos os tipos de 

injustos penais.  

Visto, ainda, que se origina da conduta a análise e a valoração para definir se 

há crime ou não, há que se falar que o conceito deve ser valorativamente neutro6, de 

modo que não haja como pressupor, somente pela conceituação, a presença de 

qualquer daqueles elementos – tipicidade, ilicitude e culpabilidade. É preciso ser 

possível, a partir do mesmo conceito genérico, ter condutas que se possa valorar 

como típicas, ilícitas e culpáveis, bem como atípicas, lícitas e não culpáveis. 

A concepção finalista de Welzel foi a que melhor traduziu esse conceito7, com 

todas estas qualidades que deve ter. No modelo finalista, ação humana é o exercício 

de uma atividade final8. A distinção mais importante nesta concepção é entre fato 

natural e ação humana9: fato natural é aquele produzido mecanicamente por relações 

causais, é a dinâmica natural dos acontecimentos; ação humana é aquela movida por 

energia de uma vontade e guiada por uma finalidade, é a atividade que, consciente 

do resultado do que quer produzir e com conhecimento do curso natural dos 

acontecimentos, voluntariamente busca o meio para tal produção, interferindo em tal 

curso10.  

                                            
5 TAVARES, Juarez. Teoria dos crimes omissivos São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 35. 
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 259. 
7 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014. 
p. 101. 
8 WELZEL, Hans. Derecho Penal: parte general. Tradução: Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: 
Roque Depalma Editor, 1956, p. 39. 
9 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014, 
p. 86-87 
10 WELZEL, Hans. Derecho Penal: parte general. Tradução: Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: 
Roque Depalma Editor, 1956, p. 39-40. 
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Essa diferenciação poderia ser exemplificada da seguinte forma: se um ser 

humano ficar um dia inteiro submerso em água, sem poder respirar, a dinâmica natural 

dos acontecimentos é a sua morte. Ação humana é aquela que, sabendo de tal 

dinâmica, guiada pela finalidade morte de alguém, busca a manutenção desse alguém 

submerso por um dia inteiro como meio. 

É de suma relevância destacar que a finalidade é elemento meramente 

psíquico, não guardando qualquer obrigação nem com a própria idoneidade do fim no 

mundo dos fatos. Retira-se tal assertiva do próprio exemplo de Welzel: o atirador que, 

para praticar, achando ver um tronco, dispara contra ele e descobre ser uma pessoa 

sentada, matando-a. Apesar de não praticar uma ação finalista de homicídio, o sujeito 

pratica uma ação finalista cujo fim é o tiro de exercício, acontecendo o resultado morte 

de forma causal11. Isto significa que mesmo o tronco nem ao menos existindo, a 

conduta do agente fica atrelada à finalidade de atirar contra ele. 

A omissão, por sua vez, caracteriza-se como a inexecução de ação mandada12, 

é uma inação finalista cuja prática fora juridicamente ordenada para proteger bens 

jurídicos, quando havia real possibilidade13 de executar tal ação. Adaptando exemplo 

dado, é a atividade do sujeito que vê alguém submerso na água em processo de 

afogamento e deixa de intervir no curso causal, violando um dever de agir 

fundamentado em uma situação típica14 (omissão de socorro) e não evitando o 

resultado morte quando havia real possibilidade de evita-lo. Consiste no descompasso 

entre a finalidade que deveria ter dirigido a conduta – proteção do bem jurídico – e a 

que efetivamente a dirigiu, sendo esta última irrelevante para o direito penal15. 

Não havendo ação nem omissão, não há conduta e, consequentemente, não 

há crime. São exemplos clássicos da doutrina os seguintes grupos16: primeiramente, 

pode-se falar da coação física irresistível, visto que aquele que atua compelido por 

força física contra a qual não pode oferecer resistência opera como instrumento para 

a realização da ação final de outrem; a finalidade é de pessoa diversa, bem como a 

                                            
11 WELZEL, Hans. Derecho Penal: parte general. Tradução: Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: 
Roque Depalma Editor, 1956, p. 41. 
12 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 90. 
13 TAVARES, Juarez. As controvérsias em torno dos crimes omissivos.  Rio de Janeiro: Instituto 
Latino-Americano de Cooperação Penal, 1996, p. 75-76. 
14 Idem. Ibidem, p. 77.  
15 CONDE, Francisco Muñoz. Teoría General del Delito. 2ª ed. Bogotá: Temis S. A., 1999, p. 24. 
16 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 271. 
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ação, sendo a pessoa coagida parte da escolha de meios para atingimento da 

finalidade.  

Há também os movimentos reflexos, sendo estes as respostas involuntárias 

dos centros motores a partir de estímulos captados pelos centros sensores, fazendo 

uma ligação direta, ou seja, são estímulos percebidos pelos sentidos que geram 

movimentos corporais “automáticos”, chamados de reflexos. Sendo tais movimentos 

involuntários, não há que se falar em finalidade da vontade, não havendo ação final.  

Além destes, surgem ainda os estados de inconsciência. Encaixam-se nos 

estados de inconsciência todos aqueles atos em que o sujeito não tem capacidade 

psíquica para desenvolver a vontade devido ao cancelamento da consciência17 – 

percepção dos sinais da sua própria existência, como autopercepção e percepção do 

ambiente. É exemplo disso o sonambulismo. 

Por fim, há ainda as atividades não humanas18, como fenômenos da natureza 

– terremotos, tsunamis ou furacões –, ataque de animais ferozes (não utilizados como 

instrumento de agressão por um humano) e atos de pessoas jurídicas.  

 

1.1.2.  Resultado 

 

Resultado naturalístico nada mais é do que a modificação no mundo exterior 

causada pela conduta. Resultado jurídico, porém, assume outra concepção: é a 

modificação desfavorável de objeto juridicamente tutelado19.  

Tal concepção limita e abrange, ao mesmo tempo, a relevância penal: por um 

lado, não admite que qualquer resultado naturalístico seja juridicamente relevante, 

somente os que lesionam ou levam perigo de lesão a interesses protegidos pela 

norma penal; por outro, permite que mesmo condutas que não tiveram resultado 

naturalístico, mas lesionaram ou geraram perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, 

sejam puníveis. 

 

 

                                            
17 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal: parte general. 1ª ed. Buenos Aires: Ediar, 
2005, p. 320. 
18 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 98-99. 
19 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 25, §2.4. 
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1.1.3. Causalidade 

 

Devendo haver uma conduta e um resultado, deve-se requerer ainda uma 

ligação que descreva a relação de causa e consequência existente entre eles. A tal 

relação se atribui o nome de causalidade. 

A teoria da conditio sine qua non, adaptada para o Direito por Von Buri20, vem 

explicar tal relação a partir da reflexão do curso causal no Direito. Conforme o Código 

Penal, em seu artigo 13: “O resultado, de que depende a existência do crime, somente 

é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual 

o resultado não teria ocorrido”. 

Na natureza, a lei da causalidade baseia-se na sucessão invariável entre a 

soma de fatos naturais antecedentes e um fato natural consequente: se toda vez que 

A e B acontecem, C também acontece, A e B são causas de C. Todas as condições 

indispensáveis ao acontecimento devem ser chamadas de causa21. 

Logo, para a análise da causa é preciso fazer um processo hipotético de 

eliminação – método de Thyrém22: se, hipoteticamente, suprindo-se uma das forças 

que de qualquer forma participou da produção do resultado, conclui-se que este não 

se realizaria, tal força pode ser chamada de causa. Toda condição que, de qualquer 

forma, faz da totalidade possível é causa do resultado. 

Tal teoria sofreu diversas críticas, sendo a mais contundente a de que conduz 

a um regresso infinito23: imagine-se alguém que matou outra pessoa envenenada. Faz 

parte do processo causal o envenenador, pois, sem o envenenamento não ocorreria 

a morte; bem como o vendedor do veneno, já que sem a venda não ocorreria o 

envenenamento e consequentemente não haveria morte; também faz parte o produtor 

do veneno, visto que se não tivesse fabricado o mesmo, não haveria a venda, logo, 

não haveria envenenamento nem morte; faz parte ainda o cientista que descobriu a 

fórmula do veneno, visto que se não tivesse descoberto, não haveria fabricação, 

                                            
20 AMORIM, Verônica Vieira. As teorias da causalidade no direito brasileiro comparadas com o 
common law. PublicaDireito. Disponível em < 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=539fd53b59e3bb12> Acesso em: 24 set. 2018. 
21 MILL, John Stuart. Sistema de lógica dedutiva e indutiva: exposição dos princípios da prova e dos 
métodos de investigação científica (seleção). In: Stuart Mill. Os Pensadores. Tradução: João Marcos 
Coelho e Pablo Ruben Mariconda São Paulo: Victor Civita, 1984, p. 183-184. 
22 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral.17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 280. 
23 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 118-119. 
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venda, envenenamento ou morte, e assim infinitamente. Tal regressão torna a relação 

causal muito mais abrangente do que o penalmente relevante. 

Além disso, a teoria também apresenta problemas no que tange às 

causalidades hipotéticas e causalidades alternativas24. Quanto às causalidades 

hipotéticas, imagine-se os agentes da máfia que recebem ordens para matar alguém: 

ao retirar sua conduta, vê-se que algum outro agente substituto iria dar causa à morte, 

não sendo a conduta indispensável e, portanto, chegando-se à conclusão absurda de 

que não pode ser considerada causa. 

Quanto às causalidades alternativas, imagine-se dois sujeitos que desferiram 

tiros na mesma pessoa ao mesmo tempo, de modo que os tiros de ambos, 

individualmente analisados, seriam o suficiente para matá-la. Sendo assim, ambas as 

condutas podem, hipoteticamente, ser individualmente suprimidas e o resultado 

continuaria ocorrendo, configurando-se as duas como dispensáveis e se chegando à 

paradoxal conclusão de que nenhum dos dois agentes deu causa ao resultado. As 

limitações da teoria quanto às causalidades hipotética e alternativa tornam-na mais 

restrita do que o penalmente relevante. 

Para solucionar tais questões, algumas teorias foram criadas visando 

estabelecer critérios de imputação pessoal: dentre os que deram causa, a quem pode 

ser pessoalmente imputado o resultado? Quais condutas, dentre as que deram causa, 

deveriam, penalmente, permitir a atribuição do resultado ao seu praticante? 

Com esta finalidade, surge a teoria da imputação objetiva de Roxin. Para ele, 

um resultado causado por um agente só pode ser imputado ao mesmo quando: a) a 

conduta do agente cria ou incrementa um risco não permitido para o bem jurídico 

tutelado, b) tal risco se realiza no resultado concreto e c) este resultado se encontra 

no alcance do tipo25. Procedamos a dissecar tais requisitos. 

Primeiramente, deve haver, por parte do autor, a criação ou incremento de um 

risco não permitido – que não seja socialmente tolerado26. O autor que instiga a vítima 

a fazer várias viagens de avião com a finalidade de envolve-la em um acidente e matá-

la, por exemplo: apesar de existir a criação de um risco, este não se mostra proibido, 

                                            
24 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 118-119. 
25 ROXIN, Claus. A Teoria da Imputação Objetiva. Tradução: Luís Greco. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais: Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 38, p. 11-31, abr-jun. 2002, p. 13-14. 
26 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 299. 
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já que viajar de avião é um risco socialmente tolerado, diferentemente do autor que 

instiga alguém a se jogar de dentro de um avião. 

Também é o caso do agente que, vendo que uma pedra foi arremessada contra 

a cabeça de uma vítima, mas não tendo certeza se vai acertá-la, desvia a mesma e 

se certifica de que a acerte, aumentando o risco. Frise-se aqui que a teoria se limita à 

criação e ao incremento, de modo que a diminuição do risco não deve ter o resultado 

realizado imputado ao diminuidor. 

Ainda tem que haver a realização do risco no resultado concreto, ou seja, 

aquele risco concretizado deve ser o mesmo que o contido na conduta, em uma 

relação de nexo. A título de exemplo, imagine-se que dois carros vêm em uma via 

escura, o carro de A com a devida iluminação ligada e o carro de B não. A conduta de 

B cria um risco de colisão e ambos efetivamente acabam colidindo. A, então, sai do 

veículo para verificar os danos, de modo que, momentos após, é brutalmente 

atropelado por um terceiro automóvel em alta velocidade e vem a óbito.  

Dessa forma, apesar de ter havido o risco de colisão e até de morte na conduta 

de B, este não se realizou, tendo o resultado partido de uma outra criação de risco: a 

conduta daquele terceiro que vinha dirigindo em alta velocidade, criando o risco de 

atropelamento. 

Por fim, deve o resultado estar dentro do alcance do tipo. O alcance do tipo tem 

seus limites no fim de proteção do dispositivo penal. Opera numa lógica de regra-

exceção: a análise esgota-se, por regra, na realização do risco não permitido, porém, 

excepcionalmente, ainda há como deixar de ocorrer a imputação devido ao não 

alcance do tipo, como, por exemplo, no caso de auto-exposição da vítima ao risco27.  

Sendo assim, deve-se ter em consideração que a teoria da causalidade 

adotada pelo Código Penal pátrio é a da conditio sine qua non. A teoria da imputação 

objetiva, por sua vez, não vem como uma teoria paralela para propor a causalidade 

de outra maneira, mas como um método de adequação da causalidade natural a uma 

imputação jurídica pessoal28, tornando-a mais restrita em certos pontos – resolvendo 

a regressão infinita – e mais abrangente em outros – expandindo a imputação para as 

causalidades hipotética e alternativa –, a partir de um critério de relevância penal. 

                                            
27 SOUZA, Valéria Padovani de. Imputação objetiva na obra de Claus Roxin e sua aplicação no 
Direito Penal brasileiro. Curitiba, 2006. 114 f. Dissertação (Mestrado em Direito Penal) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2006, f. 56. 
28 TAVARES, Juarez. As controvérsias em torno dos crimes omissivos.  Rio de Janeiro: Instituto 
Latino-Americano de Cooperação Penal, 1996, p. 58. 
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1.1.4.  Tipo objetivo 

 

Tipo objetivo é a descrição abstrata feita na lei penal sobre o fato punível. O 

legislador descreve genericamente uma conduta humana, a qual, se verificada como 

ocorrente no caso concreto, poderá ser considerada crime. A essa adequação da 

conduta, praticada no caso concreto, ao tipo penal, dá-se o nome de tipicidade29 –  

para um completo juízo de tipicidade, porém, há de se estendê-la também aos 

aspectos subjetivos do tipo (nos crimes dolosos). 

É de suma importância registrar que o juízo de tipicidade deriva do princípio da 

legalidade, consagrado no art. 1º do Código Penal: “Art. 1º - Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”. Nesse sentido, o 

princípio da legalidade opera como um limitador do estado, fazendo com que só sejam 

puníveis as condutas expressa e anteriormente previstas pela norma penal30.  

As elementares do tipo são os dados descritos no tipo objetivo, indispensáveis 

para que se possa identificar a figura típica31. A partir do supracitado princípio da 

legalidade, tem-se que a falta de qualquer dessas elementares faz com que, no juízo 

de tipicidade, a conduta não se amolde ao tipo penal e não possa ser considerada 

crime. 

 

1.1.5.  Tipo subjetivo 

 

Com o finalismo, a vontade humana dirigida por um fim passou a fazer parte da 

conduta, conforme já explicitado. Dessa forma, o vínculo psíquico entre a conduta e o 

resultado passou a integrar o próprio juízo de tipicidade, inaugurando o tipo subjetivo32. 

Como elemento subjetivo geral, o dolo consiste na soma de dois elementos: 

elemento intelectual – a consciência do que a ação propõe – e elemento volitivo – a 

                                            
29 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 23, §1. 
30 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal: parte general. 1ª ed. Buenos Aires: Ediar, 
2005, p. 98. 
31 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral.17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 277. 
32 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 24, §1. 
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decisão de querer realizar a conduta mesmo assim. A vontade consciente caracteriza 

o dolo33. 

A consciência abarca o conhecimento pleno e atual de todas as circunstâncias 

do tipo objetivo34, ou seja, no momento da ação – atualidade –, o autor deve estar 

ciente de que sua ação comporta todos os elementos essenciais exigidos no tipo 

penal. Não significa que ele tem que conhecer o tipo penal, mas que conhece as 

circunstâncias da sua conduta e que as mesmas se adequam em um juízo de 

tipicidade, ainda que ele não saiba de tal adequação. 

A título de exemplo, veja-se o crime de estelionato: “Art. 171 - Obter, para si ou 

para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 

erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. Nesse caso, o autor 

precisa ter conhecimento de várias circunstâncias, por exemplo: é preciso que saiba 

que a vantagem adquirida se trata de vantagem ilícita; que tal vantagem foi adquirida 

em prejuízo alheio, ainda que não possa individualizar aquele que experimentou tal 

prejuízo; e que tenha ciência de que está mantendo outra pessoa em situação ilusória. 

A vontade, por sua vez, caracteriza-se pelo liame psíquico entre a conduta e a 

realização do tipo objetivo, é efetivamente querer que o previsto no tipo objetivo 

ocorra35. Tal vontade, porém, deve ter potência para influir no curso causal, de modo 

que o ânimo sem possibilidade efetiva de condução a um fato real é penalmente 

irrelevante36. 

O dolo divide-se em duas modalidades: dolo direto e dolo eventual. Dolo direto 

compreende tudo o que foi previsto pelo agente como consequência necessária de 

sua ação37, sendo seu resultado desejado como fim – dolo direto de primeiro grau – 

ou previsto como instrumento para atingir um fim – dolo direto de segundo grau38. 

                                            
33 WELZEL, Hans. Derecho Penal: parte general. Tradução: Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: 
Roque Depalma Editor, 1956, p. 73. 
34 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 118-119 
35 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 24, §4.3. 
36 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 318. 
37 WELZEL, Hans. Derecho Penal: parte general. Tradução: Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: 
Roque Depalma Editor, 1956, p. 75. 
38 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 130-131. 
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Dolo eventual, por sua vez, consiste na consideração séria e provável acerca 

de um possível resultado advindo de uma conduta e, apesar de tal consideração, 

praticá-la da mesma forma, consentindo com aquela produção do resultado39. 

 

1.1.6. Culpa 

 

A culpa consiste na ação voluntária, descuidada e cujo resultado pode ser 

atribuído à violação do risco autorizado40. Sendo assim, destacam-se alguns 

elementos essenciais à culpa: a voluntariedade, o resultado, o dever objetivo de 

cuidado e a violação do risco autorizado. 

A questão volitiva estabelece-se em contraposição ao dolo: o agente não dirige 

sua ação em função do resultado advindo, de modo que o que estava programado 

pela volição não se reflete no transcorrer da causalidade. Há uma vontade do agente, 

porém, esta não se liga ao resultado. É imprescindível que a conduta seja voluntária, 

de modo que se o dever de cuidado há de ser inobservado pela ação, é imperioso 

reconhecer que a vontade é necessária para orientar tal ação conforme o dever de 

cuidado ou não41. 

O dever objetivo de cuidado, por sua vez, consiste no reconhecimento do perigo 

oferecido por certas condutas a bens jurídicos tutelados e, a partir desse 

reconhecimento, insurge-se o dever de se abdicar da prática de tais condutas ou de 

tomar os cuidados necessários para não ocasionar tais lesões42. Na linguagem da 

imputação objetiva, significa reconhecer o possível risco proibido da conduta a ser 

praticada e procurar meios que não o criem ou não o incrementem43. 

À medida que a omissão trata de um descompasso entre a finalidade da ação 

e a finalidade exigida pelo Direito, a culpa traduz um descompasso entre os meios 

elegidos para dirigir a ação final, cujo fim é, majoritariamente, lícito, e os meios 

                                            
39 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 134-135. 
40 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 283. 
41 Idem, Ibidem, p. 284-285. 
42 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 332. 
43 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 24, §7.1. 
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permitidos pelo Direito Penal – meios que não gerem risco proibido realizado no 

resultado44. 

Exatamente por isso a culpa não se constitui com o tipo subjetivo em sua 

estrutura: a volição, apesar de existir, tem sua finalidade como normativamente 

irrelevante. Não havendo, portanto, vínculo entre o fim/vontade e o resultado, não há 

que se falar em tipo subjetivo.45 

Há de ser possível, ainda, por critérios de imputação objetiva, traçar a seguinte 

relação entre o resultado e a conduta descuidada: o resultado deve se apresentar 

como realização de risco proibido a bem jurídico tutelado, criado ou incrementado pela 

ação descuidada, estando tal resultado dentro do alcance do tipo46.  

 

1.1.7. Tentativa e consumação 

 

A realização do tipo penal pode acontecer em duas modalidades: tentada e 

consumada. Na modalidade consumada, tanto o tipo objetivo quanto o tipo subjetivo 

encontram-se completamente atendidos47. 

Já a tentativa é a conduta punível que se configura com o pleno atendimento  

ao tipo subjetivo, porém, quanto ao tipo objetivo, há um começo de execução e falta 

de consumação, uma realização incompleta da conduta típica48. O ordenamento pátrio 

estabelece como requisito dessa conduta punível que a consumação não ocorra por 

razões alheias à vontade do agente (art. 14, inciso II, do Código Penal). 

No tipo de homicídio, por exemplo: é previsto matar alguém; se A, querendo 

matar B, efetivamente mata, há a modalidade consumada; se A, porém, querendo 

matar B, começa a execução do homicídio, mas não consegue o resultado morte por 

razões alheias à sua vontade, há a tentativa. 

 

 

 

                                            
44 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 
geral. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 459-460. 
45 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 296-297. 
46 Idem, Ibidem, p. 277. 
47 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Da tentativa: doutrina e jurisprudência. 
6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 23. 
48 Idem. Ibidem, p. 40. 
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1.2.  ILICITUDE 

 

A ilicitude consiste na relação de contrariedade da conduta praticada frente ao 

ordenamento jurídico. Não se confunde com o tipo em qualquer momento: o tipo é 

uma figura conceitual, que descreve condutas humanas proibidas; a ilicitude, por sua 

vez, consiste na relação de contrariedade entre a conduta concretamente realizada, 

prevista tipicamente, e o ordenamento jurídico como um todo (não a contrariedade 

frente àquele tipo penal)49. 

A tipicidade, conforme a formulação de Mayer, funciona como a ratio 

congnoscendi da antijuridicidade (ilicitude)50: se a conduta do agente é típica, a regra 

é que seja antijurídica. A tipicidade é indiciária da ilicitude. Existem circunstâncias 

especiais, porém, que tornam a conduta lícita, ainda que típica, impedindo que a 

norma incriminadora se converta em dever jurídico51. 

A tais causas excepcionais, que tem o condão de justificar condutas típicas 

perante o ordenamento jurídico, dá-se o nome de causas de justificação, e consistem 

basicamente em quatro hipóteses legais: estado de necessidade (art. 24 do Código 

Penal), legítima defesa (art. 25 do Código Penal), estrito cumprimento do dever legal 

e exercício regular do direito (art. 23, III, do Código Penal), além de uma supralegal: 

o consentimento do ofendido. 

À ilicitude também são atribuídas esferas objetivas e subjetivas: a primeira 

consiste na verificação no caso concreto dos requisitos objetivos da causa de 

justificação; a segunda, por sua vez, reside no conhecimento da situação justificada 

em que se encontra o agente e, partindo dela, na vontade de agir conforme o permitido 

pela causa de justificação – na legítima defesa, com vontade de se defender, e no 

estado de necessidade, com vontade de salvar o bem do perigo, por exemplo52. 

É possível, ainda, que mesmo amparado em excludente de ilicitude, o autor 

venha a ser punido criminalmente pela conduta, o que ocorre quando há excesso nas 

causas de justificação. Excede-se nos limites da justificante aquele que elege meio 

                                            
49 WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: una introducción a la doctrina de la acción 
finalista. Tradução: José Cerezo Mir. Buenos Aires: B de f, 2004, p. 74-75. 
50 RODRIGUES, Cristiano. Teorias da Culpabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 106. 
51 WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: una introducción a la doctrina de la acción 
finalista. Tradução: José Cerezo Mir. Buenos Aires: B de f, 2004, p. 74. 
52 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1980, p. 69-70. 
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inadequado ou usa meio adequado de forma imoderada e desnecessária, causando 

resultado mais gravoso do que o razoável nas circunstâncias do caso concreto53. 

Exemplificativamente, segue a explanação mais detalhada de duas dessas 

causas de justificação. 

 

1.2.1.  Estado de Necessidade 

 

Conforme o Código Penal pátrio: 
 
 

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro 
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não 
era razoável exigir-se. 

 
 
Desse modo, para se configurar o estado de necessidade, deve haver: perigo 

– possibilidade de lesão do bem protegido – a direito próprio ou alheio, e tal perigo 

deve ser atual – o bem deve necessitar de proteção imediata –, involuntário e 

inevitável. Nessa situação, sendo a exigência do sacrifício do direito supracitado 

irrazoável, o agente encontra-se amparado pelo Direito para lesar bem jurídico 

diverso54. 

Ressalte-se aqui que o juízo de razoabilidade é feito de maneira objetiva 

segundo a teoria diferenciadora: se o bem sacrificado for de menor valor do que o 

bem alvo do salvamento, o estado de necessidade justificante está perfeitamente 

configurado; se o bem sacrificado, porém, for de igual ou maior valor frente ao bem 

alvo do salvamento, é possível a ocorrência do estado de necessidade exculpante, 

que não é causa de justificação e, portanto, não afasta a ilicitude, mas pode ser 

discutido na culpabilidade55. 

A título de exemplo de tal causa de justificação, tem-se o caso de um sujeito 

que, em meio a um tiroteio, para salvar a própria vida, quebra o vidro de um carro para 

se abrigar dentro dele. Para salvar direito próprio – vida –, sacrifica patrimônio de 

                                            
53 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 363-364. 
54 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 241-242. 
55 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 366. 
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outrem, bem jurídico de valor menor, em uma situação de perigo em que o bem “vida” 

precisava ser protegido imediatamente – troca de tiros. 

Acrescente-se que conforme o §2º do referido artigo, não pode, porém, 

socorrer-se do estado de necessidade aquele que tinha obrigação legal de enfrentar 

o perigo, como o bombeiro e o policial, que têm o dever legal de enfrentar o fogo e a 

violência, respectivamente.  

 

1.2.2.  Legítima Defesa 

 

Quanto à legítima defesa, preleciona o Código Penal: “Art. 25 - Entende-se em 

legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 

Para que se configure a legítima defesa é preciso que haja uma agressão – 

conduta humana de violência real ou ameaçada contra bem jurídico protegido –, atual 

– que está acontecendo – ou iminente – que está prestes a acontecer –, além de 

injusta – não autorizada pelo ordenamento –, contra direito próprio ou alheio56. 

Nessa situação, com a finalidade de repelir tal agressão, pode o agente utilizar-

se dos meios necessários, sem, porém, exceder-se nos mesmos. Exemplificando, 

tem-se o caso do sujeito que vendo que outro vai receber um tiro – agressão iminente 

a direito de outrem –, joga uma pedra contra o atirador, distraindo-o e dando tempo 

para a vítima fugir – meio necessário com uso moderado.  

 

1.3.  CULPABILIDADE 

 

A culpabilidade é o juízo de reprovação que se faz sobre o autor que, podendo, 

deixou de abdicar da prática da conduta típica e antijurídica. Na concepção de Von 

Weber, culpável é quem teve a opção de atuar de forma diversa, porém, ainda assim, 

praticou conduta típica e antijurídica57. 

Para que se possa dizer, porém, que houve tal opção, deve-se observar alguns 

pressupostos: a capacidade do agente de se motivar de acordo com a norma e a 

                                            
56 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 373-375. 
57 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1980, p. 74. 
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existência de condições concretas para possibilitar tal motivação. Ao primeiro 

pressuposto, dá-se o nome de imputabilidade; ao segundo, potencial consciência da 

ilicitude58; à razoabilidade para se exigir tal adequação da conduta ao Direito, 

acrescentado posteriormente como terceiro elemento da culpabilidade, chama-se 

exigibilidade de conduta diversa59. 

O conceito de culpabilidade moderna e majoritariamente utilizado baseia-se na 

Teoria Normativa Pura da Culpabilidade (Shuldtheorie60): a culpabilidade é um juízo 

de censurabilidade absolutamente normativo, é a censura que se pode fazer a um 

autor de fato típico e antijurídico baseada na possibilidade do mesmo de conhecer o 

caráter típico e antijurídico da sua conduta (em um juízo leigo) e de adequá-la a este 

conhecimento, não avaliando elementos de natureza psicológica, como o dolo, por 

exemplo61. 

É importante frisar que a culpabilidade não opera de forma binária, sendo plena 

ou excluída: existem circunstâncias legais e extralegais que, ainda que não tenham o 

condão de fazer desaparecer a culpabilidade, são aptas a, ao menos, reduzí-la62. 

 

1.3.1.  Imputabilidade 

 

A imputabilidade é a capacidade do indivíduo de ser penalmente 

responsabilizado quando pratica ação típica e antijurídica63. O Código Penal elencou 

as hipóteses de inimputabilidade nos seus artigos 26 e 27: 

 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 
da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 
ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. 

 
 
                                            

58 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1980, p. 74.  
59 RODRIGUES, Cristiano. Teorias da Culpabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 52-53. 
60 JESCHECK, Hans-Heinrich. The Doctrine of Mens Rea in German Criminal Law: Its Historical 
Background and Present State. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa: 
Institute of Foreign and Comparative Law, vol. 8, nº 1, p. 112–120, mar. 1975, p. 118. 
61 RODRIGUES, Cristiano. Teorias da Culpabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 47-49 e 
56. 
62 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 32, §8. 
63 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral.17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 448. 
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O Código pátrio, portanto, adotou o critério biopsicológico para caracterização 

da inimputabilidade: biológico porque estabelece uma idade mínima – 18 anos –; 

psicológico porque avalia a saúde mental e o discernimento do sujeito, de modo que 

as faculdades mentais devem ser plenas para a perfeita compreensão da ilicitude da 

conduta e, a partir de tal compreensão, para execução da sua autodeterminação64. 

O semi-imputável, por sua vez, aparece no meio do trajeto construtivo de tal 

conceituação: semi-imputável é aquele que pratica conduta ilícita e culpável, porém, 

ao tempo da conduta tinha a capacidade de compreensão da ilicitude do fato reduzida 

ou não tinha plena capacidade para se autodeterminar conforme sua compreensão. 

Tal agente tem a sua culpabilidade diminuída e tal diminuição se reflete em uma pena 

atenuada na proporção de um a dois terços (art. 26, parágrafo único, Código Penal)65. 

 

1.3.2.  Potencial consciência da ilicitude do fato 

 

Esse pressuposto, por sua vez, recai sobre a possibilidade de conhecimento, 

por parte do agente, de que o fato que praticava era ilícito. Se a culpabilidade recai 

sobre a opção que faz o agente por uma conduta antijurídica, esta pressupõe o 

conhecimento do mesmo acerca da antijuridicidade do fato praticado; não haveria 

como o agente optar por adequar sua conduta à norma se não sabia ser inadequada66. 

Não se confunde, porém, o desconhecimento da ilicitude com o 

desconhecimento da lei. Este, conforme o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro, não escusa seu desconhecedor de cumpri-la. O 

desconhecimento sobre a licitude do fato, porém, é uma avaliação feita com base nas 

condições pessoais do autor e nas circunstâncias do fato no momento de sua 

ocorrência, para determinar se havia possibilidade de aquele sujeito, naquelas 

circunstâncias, conhecer a contrariedade do seu comportamento frente à norma67. 

 

 

                                            
64 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 32, §8.1.1. 
65 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral.17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 453-
454. 
66 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 409. 
67 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 32, §8.2. 



 27 

1.3.3.  Inexigibilidade de conduta diversa 

 

Havendo capacidade para ser penalmente responsabilizado e conhecimento 

acerca da antijuridicidade do fato, há de se perguntar ainda se é exigível cobrar a 

adequação da conduta à norma.  

A inexigibilidade de conduta diversa é, portanto, a submissão da exigência de 

conformidade com o Direito a parâmetros de razoabilidade: em circunstâncias de fato 

normais, é exigível de todos um comportamento conforme a norma, porém, há 

circunstâncias excepcionais que geram situações especiais de motivação, nas quais 

a possibilidade de se comportar conforme o que é lícito mostra-se inexigível68. 

Exemplificativamente, analisemos algumas hipóteses que se enquadram nesta 

excludente. 

 

1.3.3.1. Coação moral irresistível 

 

É o caso do sujeito que, ameaçado de morte pelo chefe do tráfico, mantém em 

depósito determinada quantidade de entorpecentes à sua ordem. Trata-se, portanto, 

de coação moral irresistível: se coação física é aquela força mecânica que compele o 

sujeito a certo movimento, coação moral é a força moral que compele o sujeito a certa 

ação, é qualquer ação que tenha o condão de pressionar a vontade do sujeito para a 

realização de determinada conduta69. A exclusão da culpabilidade neste caso 

encontra-se amparada no artigo 22 do Código Penal. 

Emerge, porém, uma culpabilidade reduzida quando a coação – física ou moral 

– era resistível. Tal previsão encontra-se no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código 

Penal. 

 

1.3.3.2. Estado de necessidade exculpante 

                                            
68 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 32, §8.3. 
69 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 421. 
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O estado de necessidade exculpante, por sua vez, apesar de não conduzir à 

exclusão da antijuridicidade, pode conduzir à exclusão da culpabilidade ou à sua 

redução.70 

A exclusão da culpabilidade ocorre quando o bem sacrificado e o bem alvo do 

salvamento eram de igual valor. É o exemplo daquele que, empurrado de um 

penhasco por A, se segura no corpo de B para evitar a queda, fazendo B, então, cair. 

Neste exemplo, é o sacrifício do bem “vida” para salvar o bem “vida”. Dessa forma, 

ainda que a conduta seja típica e antijurídica, não era razoável exigir do sujeito que 

sacrificasse a própria vida para salvar a de outrem, não sendo culpável. 

Quando o caso, porém, é de o bem sacrificado ser de maior valor do que o bem 

alvo do salvamento, estamos diante de uma hipótese de redução da culpabilidade. É 

quando um agente que tem seu celular arremessado de um penhasco se apoia em 

outra pessoa a fim de resgatá-lo, conscientemente fazendo-a cair. É o sacrifício do 

bem “vida” para salvar o bem “patrimônio”.  

Era razoável, nesta hipótese, exigir que o sujeito abdicasse do salvamento do 

patrimônio para garantir o bem vida, de modo que a conduta do mesmo se mostra 

culpável. Há de se admitir, porém, que a pessoa do exemplo não matou a outra em 

circunstâncias normais, sua motivação foi condicionada por uma situação especial: o 

perigo do patrimônio, emergindo uma culpabilidade diminuída. 

A culpabilidade reduzida surge como estágio intermediário entre as causas 

exculpantes e a culpabilidade, regulando situações inaptas a excluir o juízo de 

reprovação, mas aptas a tornar menor o grau de censurabilidade. 
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2. TEORIA DO ERRO 

 

É inerente às próprias relações sociais que não se trate da mesma forma 

aquele que atua com plena consciência do que faz e aquele que não detêm tal 

consciência no momento da ação71. Mesmo falando em termos de vida cotidiana, há 

uma diferença na atribuição de valores negativos a quem sabe que pratica algo mal 

visto, por exemplo, e quem pratica a mesma ação sem saber plenamente o que faz – 

compare-se alguém que machuca o outro propositalmente com aquele que machuca 

por esbarrão – ou até mesmo sem ciência que se trata de algo mal visto – compare-

se o brasileiro mal educado com o turista que pratica ações comuns em seu país mas 

mal educadas no Brasil.  

Essa diferença de tratamento também se reflete no Direito Penal. Nessa seara, 

pode-se definir erro como uma falsa representação ou equivocada suposição da 

realidade72, é o engano acerca de situação fática ou jurídica. Quem age em situação 

de erro não é penalmente responsabilizado da mesma forma que quem age com plena 

consciência e, para estabelecer as situações adequadas e a maneira como se 

procederá a mitigação dessa responsabilidade, existe a Teoria do Erro. 

É válido esclarecer que, conceitualmente, o erro e a ignorância se diferenciam: 

enquanto o erro é um estado positivo, ou seja, há representação ou suposição da 

realidade, mas se mostra falsa, na ignorância, há a total falta de representação ou 

suposição da realidade, é um estado negativo73. Apesar da diferença conceitual, o 

Direito Penal os iguala em consequências74. 

As primeiras conceituações do erro se baseavam no Direito Romano, 

classificando-o dentro da dicotomia error facti – erro de fato – e error iuris – erro de 

direito75. Com o passar dos anos, a Teoria do Delito foi evoluindo dentro da dogmática 

alemã, adequando e readequando requisitos do crime, até o momento do seu marco 

principal para a Teoria do Erro: o dolo deixou de fazer parte da culpabilidade para 

                                            
71 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 595. 
72 CONDE, Francisco Muñoz. El error en Derecho Penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1989, p. 15 
73 GOMES, Luiz Flavio. Erro de tipo e erro de proibição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996, p. 21. 
74 MUNHOZ NETTO, Alcides. A Ignorância da Antijuridicidade em Matéria Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 3. 
75 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 257 
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integrar a tipicidade76. A partir desse instante, a estrutura do erro ganha substância 

dogmática para migrar do binômio fato-direito para o binômio tipicidade-

antijuridicidade, fazendo surgirem o erro de tipo – Tatbestandirrtum – e o erro de 

proibição - Verbotsirrtum77.  

Não há de se pensar que há uma relação de equivalência entre essas duas 

sistemáticas. Não houve somente uma mudança de nomenclatura, mas uma efetiva 

mudança conceitual: enquanto na concepção anterior havia de se analisar a situação 

da qual o erro emerge e avaliar se era fática ou jurídica, o sistema atual desloca o eixo 

de classificação para o objeto sobre o qual o erro recai, avaliando se incide sobre a 

tipicidade ou a antijuridicidade da ação78. 

 

2.1.  ERRO DE TIPO 

 

Assim o descreve o Código Penal pátrio: “Art. 20 - O erro sobre elemento 

constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 

culposo, se previsto em lei.”. 

O erro de tipo é aquele cuja falsa percepção da realidade recai sobre qualquer 

elemento constitutivo do tipo. O erro de tipo é o dolo com sinal inverso: se a conduta 

dolosa é aquela com vontade consciente, o engano que recai sobre a consciência do 

agente acerca dos elementos típicos é denominado erro de tipo, excluindo a própria 

vontade; o resultado atingido não havia como ser dirigido pela vontade por não haver 

plena consciência de que se atingia um resultado típico no momento da conduta79.  

Como exemplo, pode-se citar o caso de um indivíduo acampando que vê, de 

dentro da sua barraca, uma silhueta animal vindo na sua direção, atirando contra a 

mesma e a matando. Ao sair da barraca, percebe que a silhueta, na verdade, era de 

um ser humano. O agente, nesse caso, agiu sem consciência da elementar “alguém” 

prevista no tipo objetivo de homicídio. Sendo assim, agiu sem dolo. 

                                            
76 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 443. 
77 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 596-597. 
78 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 267. 
79 WELZEL, Hans. Derecho Penal: parte general. Tradução: Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: 
Roque Depalma Editor, 1956, p. 82. 
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Em regra, trabalha-se o erro de tipo como um erro sobre os elementos fáticos 

da conduta descrita como típica. O erro sobre essas circunstâncias fáticas converte-

se em erro de tipo80. Isso se daria por análise do próprio dolo: o erro de tipo sempre 

exclui o dolo; este, por sua vez, é analisado conforme a consciência e a vontade da 

ação, a qual se situa no mundo dos fatos81. Na lógica de inversão de sinais entre dolo 

e erro de tipo, tal modalidade de erro, portanto, só poderia recair sobre pressupostos 

fáticos. 

É importante acrescentar que o erro de tipo somente pode se referir à 

consciência inerente ao dolo, não à vontade82. A situação fática é capaz de macular o 

julgamento do agente de modo a fazer com que o mesmo pratique conduta típica sem 

consciência de praticá-la. Com consciência, porém, não há como se falar em engano 

sobre a vontade: consciente da conduta que pratica (correspondente à típica), ou o 

agente quer praticá-la ou não quer.  

Esse raciocínio estende-se para os denominados elementos subjetivos 

especiais do tipo83. O dolo limita-se à consciência e à vontade quanto aos elementos 

do tipo. A existência de um fim que dirige a ação condiciona a própria existência da 

ação, sendo, portanto, tal existência necessária para a avaliação do dolo; a 

especificação dessa finalidade, porém, apesar de se apresentar como elemento 

subjetivo, não integra a análise do dolo, de modo que quando o tipo condiciona a 

adequação típica a uma finalidade especial, cria-se o chamado elemento subjetivo 

especial do tipo. 

Na mesma linha, também não é possível haver erro de tipo sobre esses 

elementos, seja porque a finalidade está fora do campo de análise do dolo, ou ainda 

porque se trata, como a vontade, de algo que não está sujeito a engano, tendo em 

vista sua natureza psicológica. Restringe-se, portanto, a possibilidade de ocorrência 

do erro de tipo ao recaimento sobre os elementos objetivos do tipo84. 
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83 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
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Dentre os elementos objetivos, pode o erro de tipo recair sobre os elementos 

descritivos ou sobre os elementos normativos do tipo. Descritivos são os elementos 

que podem ser percebidos sensorialmente, empiricamente. É um exemplo disso a 

elementar “alguém” ou “pessoa”: é um conceito do cotidiano, limitando-se à descrição 

do natural observado. Normativos, por sua vez, são aqueles elementos que para sua 

devida compreensão é necessário recorrer a valores jurídicos ou pré-jurídicos. É o 

caso da elementar “documento”: é a lei que define o que é documento, não sendo 

suficiente a experiência cotidiana para compreender tal conceito85. 

Frise-se que o erro de tipo aqui referido trata-se do erro de tipo incriminador, 

ou seja, aquele que recai sobre os elementos de uma norma incriminadora86. 

 

2.1.1. Erro de tipo essencial e acidental 

 

Quando se afirma que o erro de tipo sempre exclui o dolo, a afirmação se refere 

ao erro essencial. Erro essencial é aquele cujo engano ou ignorância recai sobre 

elementos essenciais do tipo, sem os quais há a descaracterização da conduta típica. 

É o caso de quem furta bem alheio achando ser seu: se o bem fosse efetivamente 

seu, não haveria o furto. 

O erro de tipo acidental, por sua vez, é sempre inescusável, tendo em vista que 

recai sobre elementos acessórios, os quais, mesmo ausentes, não tem o condão de 

fazer desaparecer a tipicidade. É o exemplo daquele que mata A achando matar B: a 

elementar “alguém” continua plenamente atendida, ainda que a ação não tenha 

atingido “aquele alguém” que pretendia, não sendo esse elemento acessório capaz 

de excluir o crime87. 

O erro acidental pode se apresentar em cinco formas principais: error in objecto, 

error in persona, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causae88. 

                                            
85 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
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p. 267-269. 
88 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral.17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 359-
360. 
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O erro sobre o objeto (error in objecto) consiste no engano acerca da coisa à 

qual a ação do agente se dirigia. É o caso do sujeito que furta uma joia achando ser 

feita de ouro, mas, posteriormente, se dá conta de que se trata bijuteria.  

Já o erro sobre a pessoa (error in persona) consiste no engano acerca da 

pessoa à qual a ação se dirigia: A vai até a casa da vítima B para matá-la, avista um 

vulto e pensa se tratar dela, logo, atira e mata. Posteriormente, afere-se que o vulto 

na verdade se tratava de C. 

O erro na execução (aberratio ictus), por sua vez, acontece quando o sujeito, 

com consciência e vontade, produz certa ação, tendo determinada pessoa como 

objeto. Porém, por erro ou acidente nos meios que escolhe para executar a ação, faz 

com que se atinja pessoa diversa. Seria o caso do atirador que mira em A, mas por 

falha na pontaria, acaba acertando B. 

O erro na execução não se confunde com o erro sobre a pessoa: no primeiro, 

o vício se encontra nos meios de execução, de modo que se, hipoteticamente, fosse 

subtraído o erro ou o acidente do momento da ação, a vítima planejada poderia 

efetivamente ser atingida; no segundo, a falsa representação se dá quanto à própria 

identidade da vítima, de modo que aquela ação específica jamais poderia atingir a 

pessoa original, visto que, no momento da execução, ela não era materialmente o 

alvo. 

No resultado diverso do pretendido (aberratio criminis), há o mesmo raciocínio 

da aberracio ictus, porém, enquanto nesta a ação tem como objeto pessoa e atinge 

outra pessoa por erro na execução, naquela, também por erro executório, a conduta 

visa atingir coisa e atinge pessoa ou visa atingir pessoa e atinge coisa. É o caso do 

sujeito que arremessa pedra contra veículo e por falha de pontaria acaba acertando 

um pedestre e vice versa. 

Por fim, a aberratio causae é o descompasso entre a causalidade pretendida e 

a que efetivamente ocorre. É o exemplo do sujeito que empurra o outro do penhasco, 

visando matá-lo com o impacto contra o solo, mas este acaba batendo a cabeça em 

alguma pedra do conjunto rochoso e morre antes de chegar ao chão. 

Todos esses casos de erro, por se tratarem de erros de tipo acidentais, são 

inescusáveis. 
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2.1.2. Erro de tipo vencível e erro invencível 

 

O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, porém, para determinar se exclui 

também a culpa, há de se avaliar se consiste em erro vencível ou invencível. Como o 

erro de tipo recai diretamente sobre o dolo, detém uma relação de dependência com 

os próprios elementos do dolo. Se a análise da vencibilidade do erro resultará em 

caracterização ou não da culpa, também há de surgir uma relação de dependência 

entre os elementos da culpa e a vencibilidade do erro. 

Atribui-se a culpa à ação típica por falta de cuidado. Para o erro não excluir a 

culpa, portanto, ele próprio há de não observar critérios de cuidado89: ao substituir-se 

o agente por um homem diligente, nas circunstâncias em que aquele agente 

específico se encontrava, tal homem teria evitado o erro? Se a resposta for positiva, 

a culpa está configurada; sendo negativa, não há como classificar a conduta como 

dolosa nem culposa. 

Nesses termos, o erro de tipo vencível é aquele que recai sobre elemento 

constitutivo do tipo e ocorre de forma não cuidadosa (diligente); exclui o dolo, por falta 

de consciência, mas permite a punição na modalidade culposa. O erro de tipo 

invencível, por sua vez, também recai sobre elemento constitutivo do tipo, mas é 

aquele que mesmo um homem diligente teria cometido naquelas circunstâncias; exclui 

a tipicidade90. 

Exemplo de erro de tipo invencível é daquele que esquece uma bolsa em 

determinado lugar e quando volta para buscá-la encontra uma bolsa de modelagem 

idêntica à sua, no mesmo lugar, mas pertencente a outro. No caso, o sujeito não tem 

consciência da elementar típica “alheio” que deve caracterizar o bem móvel subtraído, 

de modo que um homem diligente também consideraria, de pronto, devido às 

circunstâncias, se tratar da própria bolsa. 

Erro de tipo vencível, porém, pode ser exemplificado com dois amigos, A e B, 

que vão para uma caçada e, em dado momento, A se separa de B para beber água. 

Momentos após, ao longe, B percebe um vulto junto à margem bebendo água e, 

imaginando ser um animal, atira contra o mesmo, matando-o. Ao se aproximar, 
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Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 33, §4.1. 
90 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 449. 



 35 

percebe, na verdade, ter matado A. Nesse caso, um homem diligente teria avaliado 

melhor o vulto antes de atirar, tendo em vista que, naquelas circunstâncias, era 

razoável exigir tal avaliação mais cuidadosa do mesmo: ele sabia da presença do 

amigo no local, sabia que o mesmo tinha se ausentado para beber água e tinha tempo 

de ação para verificar se a aparência animal se confirmava. 

Há de se ter em mente, porém, que só restará a possibilidade de imputação por 

crime culposo quando este estiver previsto em lei, como bem destaca o legislador. A 

regra é o dolo, sendo o crime culposo a exceção91. Nesses termos, por implicação do 

princípio da legalidade, só restará a culpa no erro de tipo vencível se houver previsão 

legal de crime culposo. 

 

2.2. ERRO DE PROIBIÇÃO 

 

Na concepção de erro que remontava ao Direito Romano, o erro de fato era 

considerado escusável e o erro de direito, em regra, inescusável. Isso muito se 

sustentou devido à própria teoria do crime da época, a qual avaliava o dolo e a 

consciência da ilicitude de forma conjunta. Nesse sentido, o erro de fato tinha o 

condão de excluir a culpabilidade, deixando ao erro de direito os casos de ignorantia 

legis, a qual era penalmente irrelevante – error iuris nocet.92 

Quando surge a teoria normativa pura da culpabilidade e dolo e consciência da 

ilicitude se separam, migrando o primeiro para o tipo e o segundo se mantendo na 

culpabilidade, passa a haver substância dogmática para uma análise diferente do erro. 

Nesse cenário, o erro de proibição surge como algo completamente novo, sem se 

identificar nem com o erro de direito nem com o erro de fato: ao mesmo tempo que 

não tem como matriz necessária uma situação fática, diferindo-se do erro de fato, não 

tem também como pressuposto o desconhecimento de lei, diferindo-se do erro de 

direito.93 

O erro de proibição é assim previsto pelo Código Penal:  
 
 

                                            
91 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 280. 
92 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 592-593. 
93 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 264-265. 
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Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do 
fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto 
a um terço. 
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite 
sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas 
circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

 
 

 Erro de proibição, portanto, é a falsa percepção da realidade que recai sobre a 

consciência da ilicitude: o agente tem plena consciência e vontade na conduta, porém, 

não tem o conhecimento necessário acerca da antijuridicidade de tal conduta. É a 

crença errônea de estar atuando licitamente ou, ainda, a não cogitação acerca da 

ilicitude94. 

A falta de consciência da ilicitude não se confunde em momento algum com a 

ignorância da lei. É preciso entender, nesse caso, que existem três conceitos distintos: 

fato, lei e ilicitude. A ilicitude não se confunde nem com um fato da vida real nem com 

o conjunto de normas vigentes, mas reside na relação de contrariedade entre ambos: 

enquanto lei é norma, ilicitude é a relação de contrariedade entre o fato e o 

ordenamento jurídico95. 

Pode parecer, à primeira vista, que é uma diferença conceitual sem real 

impacto jurídico. Tal aparência ocorre quando se parte da premissa de que a 

consciência da ilicitude presume uma necessidade de conhecimento da própria lei, 

afinal, como alguém há de saber que seu comportamento não se adequa à lei sem 

saber o que a própria lei propõe? Falta visão periférica. 

O conhecimento da lei não é a única via pela qual é possível conhecer a ilicitude 

de um fato. Um leigo, mesmo sem ter tido qualquer contato com o art. 121 do Código 

Penal, sabe que não se deve matar outro ser humano. Na terminologia de Mezger96, 

a consciência da ilicitude é uma valoração paralela do leigo na esfera do profano, 

baseada nos padrões ético-sociais da comunidade em que está inserido97, acerca da 

contrariedade do seu comportamento frente às expectativas da lei penal98. 

                                            
94 CONDE, Francisco Muñoz. El error en Derecho Penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1989, p. 22. 
95 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 261-263. 
96 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio Pinto. Erro no Direito Penal: Análise da Relevância da Volição 
e da Consciência na Construção conceitual da Dogmática Penal. Recife, 2008. 131 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2008, f. 59. 
97 WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: una introducción a la doctrina de la acción 
finalista. Tradução: José Cerezo Mir. Buenos Aires: B de f, 2004, p. 186-187. 
98 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 33, §4.1. 
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Nesses termos, é preciso avaliar se naquelas circunstâncias específicas, 

aquele sujeito, com suas condições próprias, tinha consciência acerca da proibição 

que atingia sua conduta. Se a resposta for negativa, então o erro de proibição estará 

configurado. 

 

2.2.1. Dever de informar-se 

 

A matéria de consciência de ilicitude, porém, tem que reconhecer que há 

proibições e deveres jurídicos que não são “naturais” ao leigo, não são dotados de 

conteúdo moral. São os crimes chamados de mala prohibita. Como deve o erro de 

proibição, portanto, se comportar frente a tais injustos? 

Nessa seara, surge o especial dever de informar-se. Esse dever não é em 

relação à lei de forma geral nem destinado a todos, mas se destina aos agentes que, 

devido à sua condição ou atividade, tem como exigência intrínseca a verificação da 

licitude da sua conduta – como administradores públicos –, ficando a exigência 

adstrita às normas relativas à condição ou atividade – profissionais com atividades 

regulamentadas são exigidos de conhecer as normas regulamentadoras de tal 

atividade99.  

É tratamento similar ao da condição de garante: a omissão frente ao dever de 

garantia praticada por aquele sujeito específico faz com que surja a responsabilização 

por crime comissivo, responsabilização esta que não recairia sobre qualquer outro 

agente sem aquele dever. No que tange à falta de consciência de ilicitude: a omissão 

frente ao dever de se informar praticada por aquele sujeito específico faz com que 

surja a responsabilização penal pela desobediência à proibição, responsabilização 

esta que não recairia sobre qualquer agente sem aquele dever. 

As normas mala prohibita surgem, majoritariamente, de atividades estranhas à 

vida comum e, por isso, não são dotadas dessa correspondência social negativa, 

impossibilitando a valoração ético-social paralela do leigo. Quando se verificar, 

portanto, atividades que não fazem parte da vida comum e individual de cada um e 

um conjunto de normas jurídicas regulando a forma de seu exercício, insurge-se o 

dever de informar-se para os agentes dos quais aquela atividade faz parte da própria 

                                            
99 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 462-463. 
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vida, não podendo estes se escusarem por erro de proibição relativo à ilicitude que 

emana destas normas100. 

 

2.2.2. Erro de proibição vencível e invencível 

 

É bastante claro que a impossibilidade de meios para a consciência da ilicitude 

da conduta conduz à exclusão da culpabilidade: não há como dizer reprovável a 

conduta do agente que não tinha como saber da ilicitude de sua ação. A este erro de 

proibição dá-se o nome de invencível. Mas e se o agente não tinha consciência da 

ilicitude quando tinha meios para tal? 

Apesar de o agente ter meios para a consciência da ilicitude, agiu sem a 

mesma, não havendo como considerar tal conduta como tão reprovável quanto à 

daquele que sabe da antijuridicidade da sua ação e ainda assim a pratica. Porém, 

também não há como igualar a censurabilidade da conduta desse sujeito com a 

daquele que nem tinha meios para saber da antijuridicidade. Nesses termos, surge o 

erro de tipo vencível101. 

O erro de proibição vencível, portanto, trata-se de uma reprovabilidade 

diminuída daquele que age sem consciência da ilicitude quando podia tê-la. Frise-se, 

porém, que essa diminuição não se aplica àquele que propositalmente não busca a 

consciência da ilicitude para evitar a responsabilidade penal102, mas direciona-se 

àquele que, de “boa-fé”, sem más intenções, não empreendeu os esforços 

necessários para o seu conhecimento acerca da proibição103.  

 

2.2.3. Erro de proibição direto e erro de proibição mandamental 

 

O erro de proibição apresenta-se em três formas: erro de proibição direto, erro 

de proibição indireto e erro mandamental104. 

                                            
100 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 260-261. 
101 JESCHECK, Hans-Heinrich. WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: parte general. 5ª 
ed. Tradução: Miguel Olmedo Cadernete. Granada, Diciembre, 2002, p. 491-492. 
102 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 261-262. 
103 JESCHECK, Hans-Heinrich. WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: parte general. 5ª 
ed. Tradução: Miguel Olmedo Cadernete. Granada, Diciembre, 2002, p. 491 
104 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 458-460. 
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O erro de proibição direto é aquele em que o sujeito, com uma ação, pratica 

conduta proibida pelo ordenamento, desconhecendo ou mal conhecendo a proibição 

que incide sobre a mesma105. Seria o caso do credor que, após meses tentando 

receber seu pagamento, considerando obrar licitamente, vai à casa do devedor e 

subtrai bem que considera de valor equivalente como pagamento da dívida. 

O erro de proibição mandamental, por sua vez, é aquele que recai sobre os 

crimes omissivos, sejam próprios ou impróprios. Recai sobre uma norma 

mandamental, uma norma que estabelece um mandamento, de modo que a omissão 

do sujeito frente a tal mandamento importa em ilicitude106. 

Seria um exemplo o caso do sujeito que passando pela rua vê alguém sendo 

vítima de um disparo de arma de fogo acidental e se omite do socorro, imaginando só 

ser o socorro exigível daquele que acidentalmente atirou e por isso pensando atuar 

de forma lícita. 

O erro de proibição indireto será desenvolvido mais adiante. 

 

2.2.4. Casos de ignorantia legis 

 

Como o desconhecimento da lei se diferencia do erro de proibição, é importante 

citar as modalidades de erro que se afiguram como efetiva ignorantia legis. São estes: 

erro de vigência, erro de eficácia, erro de punibilidade e erro de subsunção107. 

O erro de vigência parte do desconhecimento ou engano do sujeito acerca da 

existência de determinado dispositivo legal ou do ainda não contato com lei 

recentemente publicada. 

No erro de eficácia, por sua vez, a falsa percepção da realidade manifesta-se 

na crença do agente de que determinado preceito legal não precisa ser efetivamente 

seguido devido à existência de norma superior que deslegitima tal preceito. 

No erro de punibilidade o agente sabe que faz algo proibido, porém, imagina 

ser tal conduta penalmente impunível, quando não o é. Seria o caso hipotético do 

                                            
105 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 269-270. 
106 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 459. 
107 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 270-271. 
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agente que, por ter ouvido falar que determinada conduta criminosa deixou de ter 

pena, a pratica. 

Já no erro de subsunção, há uma falha na compreensão do sujeito acerca do 

tipo penal, de modo a fazê-lo considerar que sua conduta não se amolda a 

determinado tipo, quando na verdade se amolda. Pela definição, já é possível 

perceber que a confusão, na verdade, é mais provável entre este e o erro de tipo.  

Essa confusão pode ser esclarecida nos seguintes exemplos: se A esvazia o 

pneu do carro de B imaginando tal carro ser o seu próprio, e não o de B, incorre em 

erro de tipo por falta de consciência da elementar “alheia” que deve deter a coisa; se 

A, porém, sabendo ser o carro de propriedade de B, esvazia seu pneu, considerando 

que para ser ilícita sua conduta deveria atingir a substância da coisa – carro –, incorre 

em mero erro de subsunção108. 

 

2.3.  DESCRIMINANTES PUTATIVAS 

 

Descriminante putativa é o conceito usado para se referir ao erro que recai 

sobre uma causa de justificação109. É sobre as descriminantes putativas que incidem 

as divergências relevantes da teoria do erro, de modo que para devido entendimento 

de tais divergências, é necessário analisar as duas principais teorias da 

culpabilidade.110 

A teoria estrita da culpabilidade (strenge Schuldtheorie111) propõe que todo e 

qualquer erro que recaia sobre a ilicitude deve ser tratado na culpabilidade, de modo 

que estabelece uma linha divisória clara: o erro que recai sobre os elementos do tipo 

é erro de tipo, enquanto o erro que recai sobre a ilicitude do fato, seja sobre a proibição 

ou sobre a autorização extraordinária concedida pelas causas de justificação, é erro 

de proibição. 

                                            
108 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 147. 
109 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 262-263. 
110 BEM, Leonardo Schimitt de; MARTINELLI, João Paulo Orsini. Lições Fundamentais de Direito 
Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, lição 33, §3.2.1. 
111 WALTER, Tonio. Der Kern Des Strafrechts: Die Allgemeine Lehre Vom Verbrechen Und Die Lehre 
Vom Irrtum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 335. 
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A teoria limitada da culpabilidade (eingeschränkte Schuldtheorie112), por sua 

vez, parte do mesmo apontamento: erro que recai sobre os elementos do tipo é erro 

de tipo. Porém, quanto ao erro que recai sobre a ilicitude, considera que pode incidir 

sobre o dolo ou sobre a culpabilidade.  

Em suma, esta teoria poderia ser organizada da seguinte forma: erro sobre os 

elementos do tipo é erro de tipo; erro sobre uma proibição ou um mandamento é erro 

de proibição; erro que recai sobre causas de justificação, porém, podem assumir duas 

formas: recaindo sobre um pressuposto fático da causa de justificação, opera 

excluindo o dolo – erro de tipo permissivo –; recaindo sobre a existência ou sobre os 

limites de uma causa de justificação, exclui ou atenua a culpabilidade – erro de 

proibição indireto. 

Conforme os itens 17 e 19 da Exposição de Motivos da Parte Geral, o Código 

Pátrio adotou a teoria limitada da culpabilidade: 

 
17. É, todavia, no tratamento do erro que o princípio nullum crimen sene 
culpa vai aflorar com todo o vigor no direito legislativo brasileiro. Com efeito, 
acolhe o Projeto, nos artigos 20 e 21, as duas formas básicas de erro 
construídas pela dogmática alemã: erro sobre elementos do tipo 
(Tatbestandsirrtum) e erro sobre a ilicitude do fato (Verbotsirrtum). Definiu-se 
a evitabilidade do erro em função da consciência potencial da ilicitude 
(parágrafo único do artigo 21), mantendo-se no tocante às descriminantes 
putativas a tradição brasileira, que admite a forma culposa, em sintonia com 
a denominada "teoria limitada da culpabilidade" 
19. Repete o Projeto as normas do Código de 1940, pertinentes às 
denominadas "descriminantes putativas". Ajusta-se, assim, o Projeto à teoria 
limitada pela culpabilidade, que distingue o erro incidente sobre os 
pressupostos fáticos de uma causa de justificação do que incide sobre a 
norma permissiva. Tal como no Código vigente, admite-se nesta área a figura 
culposa (artigo 17, § 1º). 

 
 
 

2.3.1. Erro de tipo permissivo 

 

Conforme a Teoria Limitada da Culpabilidade, o erro de tipo permissivo constitui 

erro sobre os pressupostos fáticos relativos a uma causa de justificação, ou seja, o 

                                            
112 WALTER, Tonio. Der Kern Des Strafrechts: Die Allgemeine Lehre Vom Verbrechen Und Die Lehre 
Vom Irrtum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 336. 
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autor, devido a erro sobre as circunstâncias da situação que o cerca, age imaginando 

estar amparado em causa de justificação, quando na verdade não está113. 

Seria o caso do sujeito que, à noite, vê um vulto que aparenta ser de um animal 

selvagem vindo em sua direção e, para se proteger, quebra a janela de um imóvel e 

lá se abriga. Verifica-se após, porém, que o vulto se tratava de uma pessoa fantasiada. 

Trata-se, no caso, de um estado de necessidade putativo, o qual, segundo tal teoria, 

exclui o dolo da conduta. 

 

2.3.2. Erro de proibição indireto 

 

O erro de proibição indireto, por sua vez, também acontece quando o 

recaimento é sobre alguma das causas de justificação, porém, se dá quando a falsa 

percepção é relativa à juridicidade da ação, seja referente à própria existência da 

excludente de ilicitude ou aos seus limites no caso concreto114. 

Um exemplo quanto à existência se dá no clássico caso do marido traído que, 

imaginando atuar dentro do seu direito de legítima defesa da honra, produz lesões 

corporais na esposa adúltera. 

Já uma situação referente aos limites pode ser dada também com um exemplo 

clássico: um sujeito, para se defender de um tapa no rosto, dá um tiro no agressor, 

imaginando estar amparado pela legítima defesa, mas se excedendo nos meios de 

execução. 

 

2.3.3. Erro vencível e erro invencível 

 

Essas modalidades de erro também se submetem à análise de vencibilidade 

do erro. No erro de tipo permissivo, a análise ocorre da mesma forma que no erro de 

tipo: avalia-se se houve diligência do sujeito na análise das circunstâncias a fim de 

definir se a conduta ilide também a culpa ou não. 

Já no erro de proibição indireto, a análise utiliza-se dos próprios parâmetros 

das demais modalidades de erro de proibição: avalia-se se havia possibilidade do 

                                            
113 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 452. 
114 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 319. 
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sujeito saber que a causa de justificação não existia ou que agia fora dos limites de 

causa existente; não havendo, não há culpabilidade, mas havendo, é preciso avaliar 

se havia consciência real da não existência ou do excesso no uso dos meios da causa 

de justificação, apesar da potencial consciência; não havendo, há culpabilidade 

reduzida, mas havendo, a culpabilidade resta intacta. 
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3. TEORIA DO CRIME VERSUS TEORIA DO ERRO 

 

É dominante no Direito Penal brasileiro a adoção, para sua teoria do crime, do 

conceito analítico tripartido de crime115. Para sua teoria do erro, por sua vez, adotou 

explicitamente a teoria limitada da culpabilidade. É de se esperar, portanto, que a 

integração destas seja a mais harmônica dentre as possíveis correntes teóricas, 

minimizando da melhor forma as contradições entre uma e outra. Procedamos à 

análise. 

 

3.1.  EXEMPLOS PRÁTICOS E ANÁLISE CONFORME AS TEORIAS 

 

3.1.1. Legítima defesa 

 

Imagine-se o caso de A, que está indo para uma caçada. No meio do caminho, 

encontra com um desafeto – B – e ambos entram em uma discussão. No meio da 

discussão, B saca um revólver e começa a desferir diversos tiros contra A, o qual se 

abriga atrás de um veículo e, enquanto B tenta o alvejar, saca sua espingarda e revida, 

acertando um disparo na cabeça de B, matando-o e cessando o tiroteio. 

Segundo a teoria do delito, existe conduta, visto que há a finalidade de se 

defender por parte de A, o qual age disparando contra B movido por tal fim. Há 

também resultado, manifesto na morte sofrida por B. Entre a conduta e o resultado, 

há nexo de causalidade, tendo em vista que, sem o disparo, o resultado morte não 

teria acontecido e que os critérios de imputação objetiva estão plenamente atendidos: 

quando A desfere um disparo de arma de fogo contra B, cria um risco não permitido 

ao bem jurídico “vida” de B, o qual se realiza no resultado já que B efetivamente morre.  

O tipo objetivo consiste em “matar alguém”, presente no art. 121 do Código 

Penal, plenamente atendido. Na situação, pode-se depreender ainda que A tinha 

plena consciência dos elementos essenciais do tipo: sabia que seu disparo se 

direcionava a pessoa e que um disparo de arma de fogo na cabeça tem como curso 

natural a morte, por exemplo. Com plena consciência do que fazia, agiu com vontade 

de fazê-lo, utilizando-se da ação como meio para consecução do fim de se defender 

                                            
115 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 76; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 253. 
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da agressão, logo, configurando-se dolo direto de segundo grau. A conduta é, 

portanto, típica. 

Quanto à antijuricidade, porém, verifica-se a causa de justificação da legítima 

defesa: há uma agressão, atual e não amparada pelo Direito, na conduta de B que, 

motivado por discussão, desfere diversos tiros contra A. Tal agressão incide sobre o 

direito à vida de A, de modo que este, para repeli-la e proteger tal direito, responde 

com um tiro na cabeça de B. Considerando que B tentava alvejá-lo e, 

consequentemente, mata-lo, o tiro mortal não se afigura como excesso na utilização 

dos meios por A.  

Além desse aspecto objetivo, como a finalidade da conduta configurou-se como 

se defender da injusta agressão, a conduta também se adequa ao aspecto subjetivo 

da legítima defesa, podendo-se dizer aqui que há uma ação típica, porém, lícita. 

 

3.1.2. Erro de tipo 

 

Suponha-se agora que A não tivesse encontrado com B durante o trajeto e 

fosse para a sua caçada. A, então, direciona-se para um local que por muitos anos só 

este conhecia e, portanto, somente este lá caçava. Ao chegar, já no período da noite, 

se dá conta de que está há muito tempo sem ter contato com a sua arma e que precisa 

novamente se acostumar com o seu peso e o seu recuo. Para isso, vai atirando em 

alguns troncos, cada vez mais distantes, acostumando-se novamente com o 

armamento e reajustando sua pontaria. No último tiro, porém, considerando ser um 

tronco distante, acaba por acertar fatalmente C, sujeito que também caçava ali e 

estava se camuflando entre arbustos enquanto mirava em um animal. 

Nesse caso, também segundo a teoria do delito, há conduta, visto que a 

atividade de tiro de A foi dirigida pelo fim de atirar contra um tronco como preparação 

para a caçada. Apesar de aquilo nunca ter sido efetivamente um tronco, mas um ser 

humano, a finalidade do sujeito era acertar o tronco que considerava existir. Há 

também resultado: morte de C. Entre ambos há nexo de causalidade: sem o disparo 

não haveria morte e o disparo representa risco não permitido ao bem jurídico “vida” 

de C, realizado no resultado morte do mesmo. 

O tipo objetivo “matar alguém”, por sua vez, mostra-se plenamente atendido. 

Quanto à consciência da ação, porém, há que se invocar a teoria do erro: o agente, 

que caçava há anos sozinho no local, vê algo entre arbustos, no escuro da noite, e 
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considera ser um tronco, engano que qualquer homem prudente, naquelas condições, 

também cometeria. Sendo assim, erra sobre a elementar “alguém”, não havendo 

como ter vontade de “matar alguém” quando nem ao menos sabia tratar-se de uma 

pessoa. Desse modo, o dolo exclui-se pelo erro de tipo e a culpa pela invencibilidade 

de tal erro, sendo a conduta atípica. 

 

3.1.3. Descriminante putativa fática 

 

Por fim, volte-se a imaginar o encontro de A com B, mas o mesmo ocorrendo 

de forma diferente. A, indo para a caçada, encontra com B e ambos discutem. Nesse 

momento, B coloca a mão na cintura, fazendo menção a sacar algo. A, sabendo que 

B costuma andar armado, considera estar na iminência de um disparo contra si, o que 

o faz pegar a sua espingarda e desferir um tiro contra B, matando-o. Após os fatos, 

percebe-se que, na verdade, B não estava armado, mas que iria pegar seu celular 

que estava na cintura. 

Conforme a teoria do delito, há conduta. Há atividade de disparar arma de fogo 

dirigida pela finalidade de se defender agressão. Ainda que a agressão não existisse 

de fato, a finalidade de A era defender-se daquilo que imaginava ser uma agressão 

iminente. Há resultado, visto a morte de B. Há nexo de causalidade entre estes, 

manifesto na ausência de morte que resultaria da ausência hipotética do disparo e de 

o mesmo representar risco não permitido realizado no resultado morte. 

O tipo objetivo “matar alguém” está devidamente configurado. A consciência 

também se mostra plena em relação aos elementos do tipo: sabia que disparava 

contra pessoa e do curso natural de seu disparo ser a morte, por exemplo. Com a 

consciência do que fazia, manifestou vontade de fazê-lo como meio para defesa, 

configurando dolo direto de segundo grau. Trata-se, portanto, de conduta típica. 

Quanto à antijuridicidade, não se enquadra em qualquer causa de justificação. 

Não se pode alegar legítima defesa tendo em vista que a situação de iminência de 

agressão nunca ocorreu, mas somente foi imaginada por A, tratando-se de legítima 

defesa putativa. Trata-se também de conduta ilícita. 

Quanto à culpabilidade, tendo em vista que A sabia que B andava armado e, 

na situação, tinha plenos motivos para acreditar que B sacaria uma arma motivado 

pela discussão, não há como entender reprovável a conduta de B, seja porque não 
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era razoável exigir que se comportasse de forma diversa ou ainda porque, devido à 

situação imaginária, não havia como A saber que atuava ilicitamente. 

Quando se evoca a teoria do erro baseada na teoria limitada da culpabilidade, 

porém, o resultado é outro. Para tal teoria, o erro aqui descrito, por incidir sobre uma 

situação fática, exclui o dolo, de forma que mesmo demonstrando-se que sobre as 

bases da teoria do delito a tipicidade afigura-se como configurada, há de se considerar 

a conduta atípica (exclusão do dolo pelo erro de tipo permissivo e da culpa pela 

invencibilidade do erro). 

 

3.2. CONSEQUÊNCIAS DOGMÁTICAS DO DESCOMPASSO 

 

Como se pôde perceber, quando se trata de descriminantes putativas, há um 

patente descompasso entre o tratamento partindo da teoria do crime sem qualquer 

interferência da teoria do erro majoritária e o tratamento dado com base na teoria 

limitada da culpabilidade.  

A análise dogmática pela teoria do crime de um caso de erro de tipo leva à 

conclusão de incidência sobre a tipicidade do mesmo; a mesma análise dogmática 

sobre um caso de descriminante putativa por erro fático leva à conclusão de incidência 

sobre a culpabilidade, porém, pela teoria limitada da culpabilidade, ambos devem 

incidir sobre a tipicidade, gerando uma falha de uniformidade entre as teorias. 

Essa falha na homogeneidade se exemplifica quando, analisada pela teoria do 

crime, uma legítima defesa real é capaz de excluir a ilicitude, mantendo a tipicidade, 

porém, intacta; analisada pela teoria do erro, a mesma causa de justificação, mas 

agora imaginária, é capaz de tornar a conduta atípica. Se defender de uma agressão 

real é típico, mas se defender uma agressão imaginária é atípico? Não há, 

definitivamente, como se falar em harmonia dogmática entre essas duas teorias. 

Pode parecer uma simples questão teórica, mas não é. Toda a história da 

Teoria do Delito foi baseada em questões estruturais, de modo que é preciso ter em 

mente que qualquer movimentação na estrutura da Teoria do Crime sempre terá 

consequências práticas, não podendo ser feita de forma negligente. 

O movimento proposto pela teoria limitada da culpabilidade objetiva levar uma 

situação excludente que deveria estar na culpabilidade para a própria tipicidade. Por 

óbvio, é impossível fazer um movimento desses sem causar distorções. 
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Utilizando-se o último exemplo, em que o sujeito A está em legítima defesa 

putativa e dispara contra B. Conforme a teoria limitada da culpabilidade, tal conduta é 

atípica. Se B, portanto, quisesse se defender de tal disparo, não seria hipótese de 

legítima defesa, já que para se configurar a legítima defesa é preciso haver uma 

“agressão injusta”, ou seja, ilícita. Como a conduta de A é atípica, não há que se falar 

em ilicitude, logo, não é legítima uma defesa contra a mesma116.  

O descompasso é tamanho que, nesse caso, aquele que atira em alguém 

movido por percepção errônea dos fatos não pratica nem conduta típica, mas aquele 

que simplesmente se defende de tal agressão, que é real, pratica conduta típica e 

ilícita. Quais são as expectativas de licitude do Direito em relação a esse sujeito, que 

ele suporte o erro do outro sem se defender? 

Mesmo que a teoria limitada da culpabilidade assuma que a conduta tem 

consciência e vontade acerca dos elementos do tipo e que a exclusão do dolo se dá 

por alguma analogia117, a deformidade causada pela mesma na teoria do delito não 

deixa de existir. Na verdade, a partir disso as distorções até aumentam. 

Ainda com base no último exemplo, imagine-se que não houvesse arma de 

fogo envolvida. A e B entram em uma discussão e este puxa o celular da cintura, o 

qual, à distância, dá a impressão para A de ser uma faca. A, então, arremessa uma 

garrafa contra a cabeça de B, não o acertando devido à intervenção de terceiro. No 

caso, como B estava distante, a ação do homem cuidadoso seria se certificar se 

realmente se tratava de uma faca antes de arremessar algo contra o outro. Trata-se 

de uma descriminante putativa fática vencível. 

O agente tem consciência de que age tipicamente e, consciente, tem vontade 

de praticar a conduta típica, não conseguindo atingir a consumação por razões alheias 

à sua vontade. A tipicidade aqui, portanto, apontaria para uma conduta dolosa, na 

modalidade tentada. Reitere-se que o elemento subjetivo é pressuposto para a 

tentativa, afinal, como dizer que alguém tenta fazer algo que não sabe que está 

fazendo ou que nem quer fazer? 

Baseando-se na premissa de que a teoria limitada da culpabilidade assume 

que o erro de tipo permissivo não é propriamente um erro de tipo, mas que, por 

analogia, exclui o dolo, tem-se que apesar de haver consciência e vontade, o agente 

                                            
116 CONDE, Francisco Muñoz. El error en Derecho Penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1989, p. 54-55. 
117 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 452. 
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não será responsabilizado por crime doloso. Sendo esse erro vencível, porém, deverá 

ser responsabilizado por crime culposo. Dessa forma, a tipicidade, que era dolosa e 

na modalidade tentada, vê o dolo dar lugar à culpa. Cria-se aqui a figura da tentativa 

de crime culposo, a qual é uma contradição em si mesma, uma aberração jurídica.118 

Nas palavras de Zaffaroni e Pierangeli:  
 
 

Onticamente, é tão inconcebível a tentativa culposa como o é um círculo 
quadrado ou um triângulo de seis lados e cinco vértices. Só se pode tentar 
alcançar o que se quer alcançar, mas não o que não é querido. 119 

 
 
Enquanto a tentativa prevê uma tipicidade subjetiva plena, uma efetiva ligação 

entre a vontade e o resultado proposto, a culpa pressupõe a não existência do tipo 

objetivo, uma não ligação da vontade com o resultado. São absolutamente 

incompatíveis entre si. 

  

3.3. OBSERVAÇÕES POLÍTICO-CRIMINAIS 

 

Se as bases dogmáticas não se sustentam, resta analisar a questão político-

criminal. Qual a motivação para que a descriminante putativa fática receba o mesmo 

tratamento do erro de tipo, excluindo a responsabilização por crime doloso? O que há 

de tão diferente nessa modalidade de erro que justifique uma manobra dogmática tão 

severa? 

Entende-se que para a Teoria Limitada, o desvalor que a conduta do agente 

em descriminante putativa fática manifesta é menor do que aquele emanado da 

conduta do agente em erro de proibição, tendo em vista que o primeiro, bem como 

quem age em erro de tipo, quer realizar o direito, devendo estes dois erros, portanto, 

terem reprimenda na mesma categoria, excluindo-se a punição pelo injusto doloso em 

ambos. 

Esse entendimento, porém, também se mostra bastante criticável em diversos 

aspectos. 

 

                                            
118 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 572. 
119 Idem. Idem. Da tentativa: doutrina e jurisprudência. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p. 21. 
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3.3.1. Relação fato-dolo 

 

É comum observar a construção dogmática do dolo em uma relação de 

dependência tão profunda com as circunstâncias de fato que, ao chegar na questão 

político-criminal, é quase instintivo associar o desvalor que acompanha um ao que 

acompanha o outro, conduzindo, portanto, ao mesmo apenamento. É uma falha de 

premissa que conduz a uma conclusão equivocada. 

A título de exemplo, veja-se em Cirino:  
 
 

O conceito de dolo, definido como conhecer e querer as circunstâncias de 
fato do tipo legal, está exposto à relação de exclusão lógica entre 
conhecimento e erro: se o dolo exige conhecimento das circunstâncias de 
fato do tipo legal, então o erro sobre circunstâncias de fato do tipo legal exclui 
o dolo.120 
O erro de tipo permissivo constitui erro sobre a verdade do fato em que o 
autor não abandona a posição de fidelidade ao direito; ao contrário, quer agir 
segundo a determinação da norma, mas erra sobre os pressupostos fáticos 
respectivos. [...] configurando erro de tipo permissivo, com imediata exclusão 
do dolo [...]121 

 
 
Perceba-se que a maneira como se estabelece conceitualmente o dolo e, 

consequentemente, o erro de tipo, se dá uma forma tal que deixa a impressão de que 

o desvalor referente ao dolo se ata de alguma forma ao desvalor correspondente às 

circunstâncias fáticas, operando uma lógica de semelhança entre o erro de tipo e o 

erro de tipo permissivo baseado no desvalor oriundo do caráter de engano fático que 

ambos detêm. Isso não é uma verdade. 

A afirmação “o erro sobre as circunstâncias de fato do tipo legal exclui o dolo” 

não é incorreta. Porém, é tão correta quanto esta: o erro sobre as circunstâncias do 

tipo legal exclui o dolo. O caráter fático não é determinante para a exclusão do dolo, 

o determinante é que o erro seja sobre circunstância do tipo legal. 

Não se nega aqui que o dolo se afere majoritariamente em relação a 

circunstâncias fáticas, mas tal constatação de regra não tem o condão de restringir o 

próprio conceito do dolo a tais circunstâncias. O dolo refere-se ao tipo objetivo, de 

modo que a sua aferição deve se realizar de forma integral no mesmo. 

                                            
120 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 
2014, p. 144-145. 
121 Idem. Ibidem, p. 319-320. 
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Observe-se, por exemplo, o enunciado do art. 153 do Código Penal: “Divulgar 

alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência 

confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano 

a outrem”. 

É possível notar que a expressão “sem justa causa” é um elemento normativo 

incluído no tipo objetivo que denota antijuridicidade. O dolo, por sua vez, deve 

abranger todos os elementos do tipo, sob pena de se ferir o princípio da tipicidade: 

para que uma conduta seja dolosa, é preciso que a vontade e a consciência se 

realizem em todos os elementos do tipo, afinal, não parece nem um pouco razoável 

admitir a existência de crime doloso sem dolo sobre uma elementar. 

Sendo assim, o dolo deve abranger também esta elementar normativa, ainda 

que denote ilicitude, visto que é um elemento constitutivo do tipo. É um caso 

excepcional em que a antijuridicidade é submetida à análise de consciência e vontade 

integrantes do dolo, podendo excluir ou conferir o mesmo.  

Percebe-se, de pronto, que o dolo não se mostra restrito às circunstâncias de 

fato. Conceituar o elemento intelectual do dolo como consciência das circunstâncias 

fáticas é deliberadamente deixar de excluir o dolo por falta de consciência de 

circunstâncias de qualquer outra natureza, é permitir a existência de fatos 

subjetivamente típicos sem o devido atendimento das elementares pela subjeção, 

reconhecendo crime doloso sem análise plena do dolo. 

Sendo assim, um erro que recai sobre a consciência nesse elemento normativo 

especial de antijuridicidade – justa causa – é, ao mesmo tempo, um erro de proibição, 

pois, recai sobre a consciência da ilicitude, e um erro de tipo, visto que a consciência 

da ilicitude, nesse tipo penal específico, foi alçada à própria tipicidade do delito. Por 

questões sistemáticas, porém, há de se classificar como erro de tipo devido à análise 

típica preceder a de culpabilidade. Sendo assim, exclui o dolo122. 

Aqui a relação de dependência dissolve-se completamente. O desvalor do erro 

de tipo, que corresponde à exclusão do dolo, não tem qualquer relação com uma 

origem fática e essa não relação é manifesta quando a própria ilicitude é colocada 

como elemento típico e não há outra saída que não reconhecer a exclusão do dolo, 

mesmo em erro absolutamente independente das circunstâncias fáticas. 

                                            
122 CONDE, Francisco Muñoz. El error en Derecho Penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1989, p. 59-62. 
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Se um erro de tipo pode acontecer tanto em face de circunstâncias fáticas como 

em face de pressupostos de valoração (na esfera do profano), a exclusão do dolo não 

deriva de nenhum dos dois, mas da própria consciência errônea do agente de que 

não pratica uma ação típica, podendo tal consciência ser maculada por engano em 

qualquer dessas circunstâncias. 

 

3.3.2. A diferença de desvalor 

 

Restou assentado que o desvalor que acompanha o dolo não é ocasionado 

pela origem fática do mesmo, de modo que a projeção no tipo subjetivo de uma 

possível diferença de desvalor entre uma descriminante putativa fática e um erro de 

proibição, baseada na semelhança do primeiro com um erro de tipo oriundo das 

origens fáticas é incabível. Ou seja, ainda que haja uma diferença, o reflexo desta no 

apenamento (ou não apenamento) por crime doloso não se mostra, por si, justificado. 

A pergunta agora passa a ser: essa diferença de desvalor efetivamente existe? 

Baumann coloca o que a Teoria Limitada de Culpabilidade propõe como 

argumento central para essa diferenciação: 

 
Deve-se, contudo, distinguir o agente que toma erroneamente uma 
inexistente norma de justificação e o que acredita na intervenção de uma 
norma de justificação realmente existente. O último é, ‘por si, fiel ao direito’, 
quer realizar o direito. Seu erro precisaria ser da mesma categoria do erro 
sobre circunstância fática, devendo, pois, ser tratado como um erro 
excludente do dolo123 

 
 
Estabelecer que aquele em descriminante putativa fática “quer realizar o 

Direito” gera implicações em dois aspectos: subjetivo, manifesto no querer, na vontade 

de realização do agente; e objetivo, manifesto na efetiva existência da negativa de 

proibição no Direito. 

À primeira vista, pode parecer que os dois aspectos operam a favor do 

argumento defendido por esta teoria, o que é completamente falso. Isso porque o 

aspecto subjetivo dessa afirmação é idêntico para o agente referido e para aquele em 

erro de proibição: sobre nenhum dos dois pode-se dizer que não queria se comportar 

                                            
123 BAUMANN, 1972 apud TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1994, p. 274-275. 
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conforme o Direito. Ambos tinham vontade de realizar o Direito e consideravam, na 

hipótese, estarem o realizando. 

O aspecto objetivo, porém, parece ser o balizador da diferença para tal Teoria. 

O desvalor maior não se assenta na vontade de atuar contrariamente ao Direito, mas 

na inexistência no ordenamento jurídico daquela excludente que pensa o autor 

ampará-lo. O desvalor maior se justificaria pelo desencontro entre a representação do 

autor e o direito objetivo vigente. 

Ao ver desse trabalho, porém, é preciso levar em consideração que na análise 

de desvalor da conduta de um agente parece ser prevalente a questão subjetiva: no 

campo do querer praticar é que o autor mostra o descompasso da sua ação com as 

expectativas do Direito Penal. Não erra Jescheck quando diz que “existe uma 

diferença valorativa entre quem conscientemente atua contra o Direito e quem o faz 

de modo inconsciente”124, porém, no caso, ambos atuam sem consciência de que 

ferem o Direito. 

Parece bastante complicado depositar “sobre os ombros” do agente um peso 

valorativo pela fria constatação binária de existência ou inexistência daquela 

excludente de ilicitude no ordenamento quando a subjeção de ambos denota iguais 

desvalores. Em relação àquele que atua imaginado excludente inexistente e àquele 

que atua imaginando situação que se existisse o ampararia em uma excludente: 

ambos creem agir conforme o Direito. 

Nesse sentido, asseveram Zaffaroni e Pierangeli: 
 
 

Acreditamos que os esforços para justificá-la não obtiveram resultados 
satisfatórios porque, tão de acordo com o direito, crê atuar aquele que está 
num erro direto de proibição como aquele que atua num erro indireto, além 
de que ambos querem produzir um resultado típico, ignorando ser ele 
antijurídico.125 

 
 
Como já adentra a citação acima, o desvalor do erro de tipo se assenta na não 

consciência do agente de que atua conforme um tipo penal objetivo. Esse desvalor 

não se repete nas descriminantes putativas fáticas nem no erro de proibição, visto que 

                                            
124 JESCHECK, Hans-Heinrich. WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: parte general. 5ª 
ed. Tradução: Miguel Olmedo Cadernete. Granada, Diciembre, 2002, p. 492. 
125 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 573-574. 
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em ambas o agente tem consciência plena das circunstâncias que envolvem os 

elementos típicos, porém, imaginam que, ainda assim, estão amparados pelo direito. 

Quando o agente imagina que está na iminência de levar um tiro e atira contra 

o agressor putativo, em erro invencível, ele tem consciência de que mata e, 

consciente, tem vontade de fazê-lo, sabendo até, a priori, que matar é errado, mas 

entendendo que naquela situação a sua conduta não seria proibida. Já quando o 

agente imagina que existe causa de justificação (inexistente) que ampare aquela 

morte, em erro invencível, ele também tem consciência e vontade de matar, sabendo 

que matar, a priori é errado, mas imaginando atuar licitamente ainda assim. Os 

desvalores são absolutamente equivalentes. 

Nessa linha, Munhoz Netto afirma:  
 
 

A ausência de dolo por não-representação da tipicidade não pode ser 
afirmada nos casos de invencível erro sobre circunstâncias de fato, que 
tornaria a ação legítima, isto é, nas hipóteses das descriminantes putativas 
fáticas. Quem, v. g., lesa corporalmente outrem, porque se imagina por ele 
injustamente agredido, tem representação da tipicidade de seu proceder: 
sabe que está a praticar a ação correspondente à definição típica de lesão 
corporal, ou seja, que ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem; 
supõe, porém, que sua conduta é lícita, porque a tem como amparada por 
uma causa legal de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa). Desta 
forma, a eficácia do erro de fato nas descriminantes putativas só pode ser 
atribuída à ignorância da antijuridicidade.126 

 
 
Bacigalupo, por sua vez, mesmo chegando a tal conclusão por vias conceituais 

diferentes das utilizadas aqui, também enxerga essa equivalência: 

 
[...] a tese mantida até agora, a respeito das eximentes putativas resulta 
insustentável, pois, se há acreditado falsamente que o objeto do erro é um 
fato porque se trata da suposição de uma circunstância objetiva, quando na 
realidade tal objeto é a ‘necessidade’, ou seja, a antijuridicidade ou 
justificação da realização do tipo.127 

 
 
Dessa forma, não se observa a diferença de desvalor que teria motivado a 

manobra dogmática realizada para a não punição por crime doloso, seja pela 

coincidência das crenças de ambos de agirem licitamente, ou ainda pela plena 

consciência de ambos acerca das circunstâncias do tipo objetivo. 

                                            
126 MUNHOZ NETTO, Alcides. A Ignorância da Antijuridicidade em Matéria Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 112. 
127 BACIGALUPO, Henrique. Tipo y Error. Buenos Aires: Cooperadora de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1973, p. 101. 
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3.3.3. Descriminante putativa fática vencível 

 

Num primeiro contato, pode-se ficar em dúvida sobre a utilidade prática das 

mudanças propostas pela Teoria Limitada da Culpabilidade em face da descriminante 

putativa fática: se considerada análoga ao erro de tipo, exclui o dolo e 

consequentemente o crime; se considerada erro de proibição, porém, exclui a 

culpabilidade e consequentemente o crime. Em ambos os casos, o resultado é a não 

punição. 

Sobre tal dúvida, Luiz Flávio Gomes esclarece:  
 
 

Percebe-se que a distinção prática entre o erro de proibição indireto e o erro 
de tipo permissivo reside na consideração do erro vencível: o primeiro implica 
a punição do agente pela sanção do crime doloso com a possibilidade de se 
reduzir a pena (CP, art. 21, parte final), enquanto o segundo implica a punição 
do agente pela sanção do crime culposo (culpabilidade negligente), se 
previsto em lei (CP, art. 20, §1º, parte final).128  

 
 
Desse modo, a Teoria Limitada da Culpabilidade parece considerar mais justa 

a possibilidade de uma aplicação de pena mais branda àquele agente em 

descriminante putativa fática do que ao agente em erro de proibição, sendo impunível 

quando não há previsão culposa e punível quando há, na modalidade culposa, em 

detrimento da atenuação da culpabilidade de um a dois terços (art. 21). Ao ver desse 

trabalho, tal posição marca uma uma liberalidade seletiva. 

Imagine-se, no primeiro caso, uma região bastante interiorana, de onde jovens 

saem para estudar em centros e voltam alguns anos depois. Tais jovens absorvem 

padrões ético-sociais diferentes e tentam repassá-los à comunidade onde vivem, mas, 

por questões culturais, são sempre rechaçados, fazendo com que tais padrões, 

oriundos das comunidades que orbitam as práticas legislativas, sejam sempre algo 

incipiente e de pouca credibilidade. 

Em uma determinada oportunidade, o indivíduo A dessa região acaba por 

espalhar diversas informações difamatórias contra o indivíduo B, dizendo que este 

cometia diversos crimes sexuais na região, mas que nunca foi descoberto. B, por sua 

vez, tendo sido ensinado naquela comunidade, desde sempre, que quando um 

                                            
128 LUIZ FLÁVIO GOMES, 2001 apud ROCHA, Maicon Fabrício. Teoria Estrita e Teoria Limitada da 
Culpabilidade. Revista de Direito Público, Londrina, v. 1, n. 1, p. 245-262, jan-abr. 2006, p. 248. 
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homem “mancha” a sua honra, a atitude correta e legítima é a resolução corpórea do 

conflito, vai até A e o lesiona corporalmente. 

No segundo caso, imagine-se o sujeito C que vê um sujeito D chegando 

próximo de si, já durante a madrugada e em local deserto, e, somente baseado nisso, 

pressupõe que vai ser atacado pelo mesmo para ter seus pertences subtraídos, 

“antecipando-se” e o atacando, causando-lhe lesões corporais, quando na verdade D 

só estava de passagem pela rua.  

Em ambos os casos, os agentes têm consciência plena de que lesionam 

corporalmente o outro e, conscientes, o fazem com vontade. Porém, o fazem 

pensando estarem, ainda assim, amparados pelo direito: o primeiro imagina estar em 

legítima defesa frente à agressão iminente de seu direito à integridade física, enquanto 

o segundo imagina estar em legítima defesa frente à agressão do seu direito à honra. 

A diferença, por sua vez, reside em uma excludente ser juridicamente existente 

e a outra não. Para fazer uma análise de desvalor disso, porém, é preciso avaliar as 

próprias motivações e circunstâncias que os fizeram errar como erraram. A existência 

ou inexistência da excludente é consequência do que motivou o erro. Há de se 

verificar se entre as motivações de cada um, porém, há essa diferença de desvalor. 

No primeiro caso, o agente não tem consciência da ilicitude por questões 

culturais quando era possível ao mesmo, porém, saber de tal ilicitude por consulta 

àqueles padrões dos quais só teve notícia de forma supérflua: sabia que havia jovens 

questionando alguns padrões ético-sociais da região, não sabendo quais ou o porquê 

devido à falta de credibilidade daqueles questionadores naquela cultura, seguindo, 

então, os padrões que foram propagados desde sempre naquela comunidade.  

No segundo caso, o agente considera atuar licitamente por ver um um sujeito 

se aproximando dele em situação que considerou de iminência de roubo. Porém, se 

fosse mais diligente, teria avaliado a situação ao invés de pressupor, somente 

baseado naquelas circunstâncias, uma agressão iminente: se tivesse dado dois 

passos em distância à trajetória de D, por exemplo, já perceberia que não vinha em 

sua direção, só passava pela rua. 

Sendo assim, ambos não têm consciência da ilicitude quando podiam tê-la, um 

motivado por questões culturais e outro por situação fática. Dizer que este merece 

pena menor do que aquele é atribuir menor valor à motivação cultural frente à 

motivação de fato, é deliberadamente não atribuir uma punição menos severa ao 

agente exclusivamente por este viver na cultura em que vive.  
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Não parece razoável tal forma de diferenciação: se os agentes não tinham 

consciência da ilicitude (com a premissa de que não houve “má-fé” ou violação do 

dever de informar-se), independentemente da motivação que gerou tal falta de 

consciência, devem receber o mesmo tratamento por parte do Direito. 

Nas palavras de Munhoz Netto, expondo uma consequência da Teoria Estrita 

da Culpabilidade: 

 
[...] evita desigualdade no tratamento de situações análogas (ignorância da 
antijuridicidade por erro vencível de direito e ignorância da antijuridicidade por 
erro vencível  de fato). Em qualquer dos casos, o decisivo é a possibilidade 
ou não de ser o autor censurado pela ignorância do injusto.129   

 
 
Em verdade, é nítido que esses dois exemplos são muito mais semelhantes na 

questão valorativa do que qualquer um deles se assemelha a um caso de erro de tipo: 

o agente que tem consciência da conduta típica que pratica, inclusive sabendo a priori 

que é errada, mas achando que naquela situação não era proibida, não pode ter o 

desvalor da sua conduta equiparado ao daquele que nem ao menos sabe que pratica 

conduta típica.  

A diferença valorativa entre o erro de tipo e a descriminante putativa fática, 

vencíveis ou invencíveis, é muito maior do que qualquer semelhança, ao passo que a 

semelhança valorativa entre a descriminante putativa fática e o erro de proibição 

indireto, escusáveis ou inescusáveis, é muito maior do que qualquer diferença. 

 

3.4.  REMINISCÊNCIA DO BINÔMIO FATO-DIREITO 

 

Os autores adeptos à Teoria Limitada da Culpabilidade expõem magistralmente 

a mudança conceitual de binômios na análise do erro, mas ao chegarem na questão 

das descriminantes putativas, parecem ainda não terem conseguido se desprender 

completamente dos conceitos romanos. 

A mudança conceitual, trazida por Alexander Graf zu Dohna e consolidada 

pelos finalistas, foi realizada porque a operação binária do prevalecimento do erro de 

fato sobre o erro de direito – sendo somente o primeiro escusável – não era precisa 

                                            
129 MUNHOZ NETTO, Alcides. A Ignorância da Antijuridicidade em Matéria Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 84. 
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para traduzir a realidade em resultados jurídicos justos, tornando-se insustentável, 

principalmente após a teoria normativa pura da culpabilidade130. 

No tipo penal objetivo, o legislador limita abstratamente condutas que considera 

lesivas a bens que devem ser juridicamente tutelados, bem como penalmente 

relevantes131. Sendo assim, existe uma diferença valorativa entre aquele que, sem 

consciência, pratica alguma dessas condutas e aquele que conscientemente a pratica 

acreditando estar autorizado a tal.  

Aquele que mata sem saber que mata iguala-se em consciência àquele que 

não mata, tendo os valores de suas condutas equiparados: nenhum dos dois sabia 

praticar uma ação que imporia morte ao outro. Todavia, aquele que mata por achar 

estar justificada sua ação, sabe que mata. Este conscientemente impõe uma lesão ao 

bem jurídico “vida” do outro, não havendo como equiparar o desvalor de tal conduta à 

do primeiro. 

Quando se fala no binômio tipo-antijuridicidade, é essa lógica de desvalor que 

está sendo referida. É uma diferenciação muito mais precisa e que acompanha a 

própria evolução das ciências criminais. Não se trata de um “conserto” teórico, mas, 

efetivamente, de uma “espinha dorsal” nova na Teoria do Erro, é a quebra de uma 

fundação antiga e prejudicada e reconstrução sobre bases novas e mais sólidas132. 

 A Teoria Limitada da Culpabilidade, porém, parece querer reviver o critério do 

error facti e error iuris quando se trata de descriminantes putativas fáticas. Durante as 

observações político-criminais, pôde-se perceber a todo tempo uma abordagem 

colateral dessa questão, mas não será preciso retomá-las para expor a real fundação 

romana dos argumentos que embasam a Teoria Limitada, visto que é possível ver tal 

fundamento de forma explícita. Observe-se em Cirino, em tom de discordância à 

Teoria Estrita da Culpabilidade: 

 

A teoria rigorosa da culpabilidade, desenvolvida por WELZEL e predominante 
entre os finalistas, atribui as mesmas conseqüências a todas a modalidades 
de erro de proibição: o erro de proibição inevitável exclui a reprovação de 
culpabilidade; o erro de proibição evitável reduz a reprovação da 

                                            
130 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio Pinto. Erro no Direito Penal: Análise da Relevância da Volição 
e da Consciência na Construção conceitual da Dogmática Penal. Recife, 2008. 131 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2008, f. 33. 
131 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 304. 
132 RODRIGUES, Cristiano. Teorias da Culpabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 123. 
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culpabilidade, na medida da evitabilidade do erro – equiparando o erro sobre 
a realidade ao erro sobre a juridicidade do fato.133 

 
 
Vê-se que a citação é clara no sentido de favorecer, na análise de desvalor, 

uma circunstância de fato em detrimento de um “erro sobre a juridicidade”, mesmo 

quando ambos recaem sobre a antijuridicidade. É uma reminiscência da prevalência 

do “erro de fato” que, em última instância, resulta em uma verdadeira atribuição de 

valor negativo aos padrões ético-sociais de onde aquele em erro de valoração (na 

esfera do profano) se encontra. 

Há autores, ainda, que reconhecem esse resquício do erro de fato e erro de 

direito na Teoria Limitada da Culpabilidade e ainda assim o legitimam pela via indireta. 

Veja-se em Luiz Flavio Gomes, por exemplo: falando sobre o duplo efeito 

dogmaticamente atribuído à Teoria Limitada da Culpabilidade, refere-se ao primeiro 

como “[...] mantém a distinção entre erro de fato e erro de direito [...]”134. 

Posteriormente, falando sobre o erro de tipo permissivo, afirma o seguinte: “a analogia 

com o erro de tipo radica em sua estrutura: também o erro de tipo permissivo se refere 

aos elementos (normativos e descritivos) de uma proposição jurídica.”135 

Quando se faz a semelhança entre o erro de tipo e o “erro de tipo permissivo” 

estabelece-se, também, uma diferença entre ambos e o erro de proibição indireto, 

justificando seus tratamentos diferenciados. Porém, o “erro de tipo permissivo” só se 

refere a uma proposição jurídica (efetivamente existente) porque o erro que o maculou 

foi advindo exclusivamente de uma situação fática. O agente engana-se em uma 

situação de fato de tal forma que pensa adequar-se a uma causa de justificação 

efetivamente existente, diferentemente do agente que erra sobre a própria existência 

da causa de justificação.  

Se a causa de justificação existente que amparou o agente, hipoteticamente, 

fosse tolhida do ordenamento jurídico, seu erro deixaria de ser puramente amparado 

na origem fática devido à inexistência da causa de justificação, passando a ser 

considerado erro de proibição. Ou seja, é questão diferencial a existência dessa 

                                            
133 CIRINO DOS SANTOS, 2002 apud ROCHA, Maicon Fabrício. Teoria Estrita e Teoria Limitada da 
Culpabilidade. Revista de Direito Público, Londrina, v. 1, n. 1, p. 245-262, jan-abr. 2006, p. 247. 
134 GOMES, Luiz Flavio. Erro de tipo e erro de proibição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996. p. 90. 
135 Idem. Ibidem, p. 131. 
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proposição jurídica, o que é exatamente o que o erro puramente oriundo de situação 

fática sempre mantém intacto por decorrência lógica. 

Conforme o raciocínio de Munhoz Conde:  
 
 

Certamente, os pressupostos objetivos ou fáticos de uma causa de 
justificação (a agressão ilegítima na legítima defesa ou a situação de 
necessidade no estado de necessidade) são, em primeiro lugar, elementos 
fáticos para cuja apreciação não faz falta valoração alguma. Deste ponto de 
vista, a mesma classe de erro representa crer erroneamente que se mata um 
animal em lugar de uma pessoa, que crê, erroneamente também, que essa 
pessoa é um agressor. Mas enquanto o erro no primeiro caso afeta a 
qualificação mesma do fato, o erro no segundo incide na licitude do fato já 
qualificado136. 

 
 
O erro sobre as circunstâncias objetivas da causa de justificação refere-se a 

um elemento puramente fático, não havendo qualquer mácula na valoração (na esfera 

do profano). O erro de valoração, porém, macula exatamente a existência da não-

proibição. Dizer que o “erro de tipo permissivo” recai sobre elemento objetivo é 

reafirmar, indiretamente, a diferença baseada no desvalor que acompanha o erro 

fático, pois, só pode recair sobre um elemento objetivo existente o erro puramente 

oriundo de situação fática.  

Portanto, não se nega a semelhança ou a diferença afirmadas na citação, 

porém, é uma diferença/semelhança baseada no binômio fato-direito e, portanto, 

jamais poderia ser considerada estrutural: a estrutura de diferenciação do erro é o seu 

recaimento sobre a tipicidade ou sobre a antijuridicidade, binômio que melhor traduz 

os desvalores a serem considerados (a diferença entre os casos em questão, por 

exemplo, é existente, mas não manifesta qualquer descompasso valorativo entre os 

dois), de modo que questões vinculadas à origem fática ou jurídica do erro devem ser 

consideradas meramente acidentais, sem condão para alterar a classificação ou as 

consequências jurídicas dos mesmos. 

Essa medida valorativa (tipo-antijuridicidade) utilizada para diferenciação na 

Teoria do Erro é baseado na própria medida da Teoria do Crime: a atribuição de 

valores negativos à conduta se intensifica conforme o escalonamento do delito – 

tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Dessa forma, quando se traz um conceito de 

diferenciação diverso (fato-direito) e se tenta diluí-lo no principal (tipo-antijuridicidade), 

                                            
136 CONDE, Francisco Muñoz; ARÁN, Mercedes García. Derecho Penal: Parte General. 8ª ed. 
Valencia: tirant le blanch, 2010, p. 384. 
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as distorções são consequências óbvias. As conclusões aberrantes a que se chega, 

como, por exemplo, a legítima defesa real ser típica e a legítima defesa putativa (por 

erro inevitável) ser atípica, são um resultado inevitável de um conflito de parâmetros 

vertiginosamente divergentes. 

 

3.5. TEORIA DOS ELEMENTOS NEGATIVOS DO TIPO 

 

O argumento de que a Teoria Limitada da Culpabilidade afronta o próprio 

conceito analítico tripartido de crime não é exatamente nova. Em verdade, essa teoria 

se identifica, no seu esquema valorativo, muito mais com a teoria dos elementos 

negativos da culpabilidade do que com qualquer teoria do crime majoritária no Brasil. 

A teoria dos elementos negativos do tipo, tendo como precursores Adolf Merkel 

e Reinhard Frank, parte de um conceito de tipo total do injusto, no qual o tipo contém 

uma parte positiva – descrição da conduta incriminada – e uma parte negativa – 

ausência das causas de justificação. Dessa forma, há um junção entre a ilicitude e a 

tipicidade, de modo que a valoração da antijuridicidade ocorre dentro da própria figura 

típica e aglutinam-se os dois requisitos do delito137. 

Nessa lógica, a análise do erro na Teoria Limitada da Culpabilidade, enfim, 

ganha coerência dogmática: se a ausência de causa de justificação é parte integrante 

do tipo, a descriminante putativa fática é atípica devido a seu erro recair sobre 

elemento típico (negativo) – existe causa de justificação, sobre a qual se erra na 

adequação; o erro de proibição indireto, por sua vez, completa o tipo, visto que há a 

correspondência com a conduta incriminada, bem como está ausente qualquer causa 

de justificação. 

Esclarece Luciano Santos Lopes: 
 
 

Quanto ao erro envolvendo os pressupostos fáticos dessas excludentes de 
ilicitude, trata-se de um próprio erro de tipo. As causas de justificação estão 
incluídas no tipo total, como sua parte negativa. Assim, um equívoco quanto 
a uma destas elementares (relacionado aos seus pressupostos fáticos) afeta 
o dolo e, portanto, o tipo total. Fica excluído o injusto penal.138  

 
 

                                            
137 LOPES, Luciano Santos. A relação entre o tipo legal de crime e a ilicitude: uma análise do tipo 
total do injusto. Belo Horizonte, 2010. 246 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, f. 154-158. 
138 Idem. Ibidem, f. 185. 
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A questão aqui é que apesar de se apresentarem amparados em fundamentos 

diferentes, ambas as teorias parecem compartilhar o mesmo modo de análise 

valorativa e, consequentemente, propõem as mesmas consequências jurídicas: na 

teoria dos elementos negativos, a descriminante putativa fática deve excluir o dolo, 

logo, depreende-se que considera o desvalor do erro de origem fática sobre causa de 

justificação equiparado ao erro sobre o tipo legal; na teoria limitada, por sua vez, a 

punição da conduta em descriminante putativa fática não deve ser dolosa tendo em 

vista a equiparação de valores entre aquele em erro de tipo e aquele em erro de tipo 

permissivo. 

Nesse sentido, asseveram Zaffaroni e Pierangeli: 
 
 

A teoria limitada da culpabilidade, como já o dissemos (ver n. 360), 
corresponde-se com a teoria do injusto, conhecida como dos elementos 
negativos do tipo (ver n. 229). Na realidade, a consideração da justificativa 
putativa como erro de tipo é coerente apenas dentro da teoria dos elementos 
negativos do tipo [...]139 

 
 
Os próprios adeptos à Teoria Limitada da Culpabilidade reconhecem uma 

relação da mesma com a Teoria dos Elementos Negativos do Tipo. Veja-se, por 

exemplo, em Assis Toledo, falando sobre a Teoria Limitada da Culpabilidade:  

 

Essa orientação, que prevaleceu na reforma penal brasileira, encontra 
justificativa doutrinária entre inúmeros seguidores da denominada “teoria dos 
elementos negativos do tipo”.140 

 
 
É uma verdadeira importação de um modelo valorativo para o interior de uma 

sistemática que não o comporta. Ao não se estabelecer, por exemplo, uma 

diferenciação entre a ação atípica e a ação típica, porém lícita, há uma afirmação, 

conforme o exemplo de Welzel, de que aquele que mata um mosquito e aquele que 

mata um ser humano em legítima defesa tem condutas com iguais desvalores141. 

                                            
139 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 572-573. 
140 TOLEDO, Francisco Assis. Princípios básicos de direito penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 285-286. 
141 GOMES, Luiz Flavio. Erro de tipo e erro de proibição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996, p. 70-71; MUNHOZ NETTO, Alcides. A Ignorância da Antijuridicidade em Matéria Penal. Rio 
de Janeiro: Forense, 1978, p. 90. 



 63 

Ainda que a conduta seja praticada em legítima defesa, o bem jurídico “vida” 

de alguém foi efetivamente lesado. A autorização penal pera fazê-lo, portanto, tem o 

condão de retirar o status de crime da conduta, mas não tem a capacidade de desfazer 

o prejuízo material imputado ao bem jurídico142. Não há como atribuir igual valor a 

estas condutas. 

Qualquer teoria do crime que se ampare em um conceito analítico tripartido, 

como a adotada no Brasil, não suporta a lógica valorativa estabelecida pela teoria dos 

elementos negativos do tipo. São esquemas incompatíveis entre si e no confronto, 

não nos parece que deva prevalecer a teoria dos elementos negativos do tipo devido 

à sua equiparação equivocada de condutas com desvalores diversos. 

O que a Teoria Limitada da Culpabilidade faz, por sua vez, é tentar misturar o 

que não se mistura: ela propõe a mesma conclusão a que se chegou em um 

determinado sistema valorativo apoiando-se, porém, nas bases de outro, 

absolutamente diverso. Esse é outro fator de massiva importância para explicar as 

distorções causadas por essa teoria na Teoria do Crime. 

 

3.6. OPÇÃO PELA TEORIA ESTRITA DA CULPABILIDADE 

 

Nesse sentido, parece-nos mais harmônica com a teoria do delito atualmente 

adotada a Teoria Estrita da Culpabilidade, utilizando-se dos mesmos parâmetros 

valorativos e produzindo resultados jurídicos mais uniformes. 

Na Teoria Estrita da Culpabilidade, à qual se filiam nomes143 como Zaffaroni, 

Cerezo Mir, Munhoz Conde, Munhoz Netto e Heleno Fragoso, o binômio tipo-

antijuricidade é proposto como estrutural de forma inflexível: todo erro que recai sobre 

os elementos constitutivos do tipo é um erro de tipo; todo erro que recai sobre a 

consciência da antijuridicidade é um erro de proibição.144 

Dessa forma, o erro de tipo permanece conforme o “erro de tipo incriminador” 

– erro que recai sobre elemento constitutivo do tipo – e se configura a seguinte divisão 

                                            
142 WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: una introducción a la doctrina de la acción 
finalista. Tradução por José Cerezo Mir. Buenos Aires: B de f, 2004, p. 90. 
143 GOMES, Luiz Flavio. Erro de tipo e erro de proibição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996, p. 86-87. 
144 FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio Pinto. Erro no Direito Penal: Análise da Relevância da Volição 
e da Consciência na Construção conceitual da Dogmática Penal. Recife, 2008. 131 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2008, f. 64. 
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para o erro de proibição sobre a consciência da ilicitude: a) direto, quando recai sobre 

o conhecimento da norma proibitiva e b) indireto, quando recai sobre a permissão da 

conduta – abarcando as descriminantes putativas de forma geral, além da falsa 

suposição de preceito permissivo diferente de causa de justificação (como exemplo, 

o empregado que imagina lícito vender a mercadoria do empregador para cobrir 

salários atrasados).145 

Ressalte-se que o erro de proibição direto pode ocorrer tanto nos crimes 

comissivos, quanto nos omissivos: a proibição opera tanto em relação a uma ação 

proibida quanto a uma inação proibida (devido ao dever de agir). Dessa forma, o 

desconhecimento sobre ambas as proibições é erro de proibição direto, porém, o 

segundo ganha denominação doutrinária especial: erro de proibição mandamental146. 

A vencibilidade do erro de proibição, por sua vez, passa a ser analisada com 

base em critérios da própria culpabilidade, visto que é nela que se situa a consciência 

da ilicitude. Se o conceito de culpabilidade está ligado à possibilidade do agente em 

abdicar da prática de conduta típica e ilícita, erro vencível é simplesmente aquele que 

o agente teve a possibilidade de superar. Nesses termos, é possível apontar três 

requisitos: a) a existência de algum meio idôneo para que o sujeito pudesse obter a 

informação acerca da antijuridicidade da conduta; b) se, ao tempo do fato, o autor teve 

real possibilidade de obter tal informação (quando o tempo de decisão era muito 

reduzido, por exemplo, não há essa real possibilidade); e c) se era exigível do autor 

que conhecesse a antijuridicidade da sua conduta147. 

A partir dessa concepção geral, os critérios específicos não se veem atados a 

fórmulas restritas, podendo ficar livres para variar conforme o caso concreto e as 

circunstâncias dele – os critérios de diligência e de consciência potencial conforme 

padrões ético-sociais, por exemplo, são ambos abarcados por essa concepção, bem 

como não a esgotam. 

Além do erro de proibição que recai sobre o conhecimento da ilicitude, Zaffaroni 

ainda cita o erro de compreensão: é aquele erro em que apesar de haver consciência 

da ilicitude, não é possível exigir do sujeito que internalize aquela regra de conduta, 

afetando a compreensão da antijuridicidade. É o caso do indígena que, desde a sua 

                                            
145 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 570-571. 
146 Idem; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro. Tomo II. Rio de Janeiro: Revan, 2017, p. 385. 
147 Idem. Tratado de Derecho Penal: parte general. Tomo IV. Buenos Aires: Ediar, 2004, p. 218-219. 
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infância, mascou coca: dele não se pode exigir que internalize a proibição da posse 

de tal substância148. 

É importante ressaltar que não há, aqui, a pretensão de afirmar que a Teoria 

Estrita da Culpabilidade é perfeita ou insuperável. Uma crítica a tal teria consiste, por 

exemplo, no erro que recai sobre a exigibilidade de conduta diversa: o agente, por má 

percepção dos fatos, imagina situação que se existisse não tornaria sua ação lícita, 

mas a tornaria não reprovável – agente que toma como séria ameaça, que na verdade 

era jocosa, e pratica crime achando estar em situação prevista como coação moral 

irresistível149. É um erro que se situa completamente fora do binômio tipo-

antijuridicidade, não sendo alcançado pela Teoria Estrita da Culpabilidade. 

A opção por tal teoria que esse trabalho faz, portanto, não se baseia na sua 

infalibilidade, mas somente em reconhecer que, nesse momento histórico, é a que 

melhor parece harmonizar os referenciais valorativos entre a Teoria do Crime adotada 

e uma possível Teoria do Erro, produzindo, consequentemente, resultados mais justos 

– justo não sendo, necessariamente, o mais liberal, mas o que melhor consegue 

alocar nos diversos graus de limitação do poder punitivo, sem pinçar condutas 

específicas e lhes dar caráter mais liberal, em dissonância com o restante do sistema, 

mas, de forma justificada, aplicar a liberalidade conforme os parâmetros de desvalor: 

condutas sem diferença valorativa devem ser apenadas (ou não apenadas) nos 

mesmos termos. 

Tem consciência este trabalho de que opera no campo da lege ferenda, visto 

que já partiu da premissa de adoção da Teoria Limitada da Culpabilidade pelo 

legislador pátrio. Porém, a solução mais adequada parece incluir a modificação desta 

adoção. 

Como exemplo, pode-se observar o Código Penal espanhol: 
 
 

Artículo 14  
1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal 
excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias 
del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será 
castigada, en su caso, como imprudente.  
2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una 
circunstancia agravante, impedirá su apreciación.  

                                            
148 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 570-572. 
149 MUNHOZ NETTO, Alcides. A Ignorância da Antijuridicidade em Matéria Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 12. 
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3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 
penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se 
aplicará la pena inferior en uno o dos grados. 

 
 
Há de se, ao menos, reconhecer que tal codificação não exclui a possibilidade 

de intepretação conforme a Teoria Estrita da Culpabilidade, bem como não se 

preocupa em tecer qualquer especificação quanto ao “erro de tipo permissivo”. Uma 

legislação nesses moldes, no Brasil, seria clara em marcar uma filiação à Teoria 

Estrita da Culpabilidade pelo próprio movimento legislativo. 

O projeto do novo Código Penal, em trâmite no Congresso Nacional, parece 

querer dar um passo a mais em relação ao Código espanhol na matéria de erro, 

filiando-se expressamente à Teoria Estrita da Culpabilidade:  

 
Erro de tipo essencial 
Art. 27. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. [...] 
Erro sobre a ilicitude do fato 
Art. 35. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, exclui a culpabilidade. 
[...] 
§3º. Aplica-se o disposto neste artigo às hipóteses em que o agente supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 

 
 
Conforme este trabalho já reiteradamente salientou, interpreta esta, sem 

adentrar no mérito geral do projeto, pontualmente, como uma boa modificação. Sendo 

assim, apesar de ser um trabalho que propõe como solução a reforma legislativa, 

vislumbra que tal reforma não se mostra impossível ou dificultosa. 
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CONCLUSÃO 

 

Em última instância, Teoria do Crime e Teoria do Erro detém uma relação de 

acessoriedade: a primeira é a base, é o principal do processo de imputação, enquanto 

a segunda é acessório da primeira. O erro é um defeito pontual na conduta, cuja 

análise se espraia por toda a Teoria do crime. Porém, não deixa de ser pontual. A 

Teoria do Crime é muito mais abrangente do que a análise de condutas maculadas 

pelo erro, impactando as consequências sociais do Direito Penal de forma 

absolutamente mais intensa. 

Nesses termos, uma boa escolha de Teoria do Erro deve ser aquela que 

acompanha uma boa escolha de Teoria do Crime, aplicando à análise do erro os 

mesmos parâmetros valorativos e sistemáticos aplicados às demais condutas 

submetidas à Teoria do Crime. A Teoria do Erro é uma “engrenagem” da Teoria do 

Crime: sua função não é só o seu funcionamento específico, mas também sua parte 

no funcionamento do todo. 

Ao se analisar a Teoria do Crime e a Teoria do Erro majoritárias no Brasil, 

porém, vê-se que a Teoria Limitada da Culpabilidade não cumpre satisfatoriamente 

sua função frente ao todo: propõe uma sistemática cujos resultados mostram-se em 

flagrante descompasso com o restante da Teoria do Crime, seja pela questão 

dogmática – proposição de tentativa culposa, por exemplo, o que é aberrante – ou 

pela própria medida de desvalor atribuído às condutas – conduta daquele em defesa 

real (contra legítima defesa putativa por erro invencível) eivada de mais desvalor do 

que a daquele que se defende de agressão que nem existe. 

Muito disso pode ser explicado pelo amparo da Teoria Limitada da 

Culpabilidade em dogmáticas e atribuições de desvalores não condizentes com a 

Teoria do Crime majoritariamente adotada no Brasil, como o binômio fato-direito, que 

remonta a concepções anteriores ao dolo natural (separado da culpabilidade), e a 

teoria dos elementos negativos do tipo, a qual propõe uma teoria do crime bipartida, 

unindo tipicidade e ilicitude. 

Uma teoria do crime tripartida, como a brasileira, ampara-se na atribuição de 

desvalores em três graduações diferentes, fazendo de toda a sua dogmática um 

reflexo disso. Por isso, mostram-se explicáveis as distorções da Teoria Limitada da 

Culpabilidade frente à Teoria do Crime. 
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Nesse cenário, vislumbrou esse trabalho como solução mais adequada a 

adoção da Teoria Estrita da Culpabilidade, interpretada como melhor escolha por 

melhor acompanhar a Teoria do Crime, uniformizando os parâmetros utilizados na 

análise de condutas afeitas e não afeitas à Teoria do Erro e, consequentemente, 

harmonizando seus resultados.  
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